LUSOFALANTE
Programa 1
Ruth Monserrat:
Ruth Monserrat é Doutora em Lingüística, com vários artigos
publicados, assessora de Educação Indígena, pesquisadora e escritora.
Entrevista com Ruth Monserrat:
Ruth Monserrat fala sobre as Línguas Indígenas do Brasil desde o
descobrimento. Salienta que a primeira língua falada no país foi o
Tupinambá, inclusive adotada pelos primeiros portugueses que aqui
chegaram. Fala também sobre seu trabalho como pesquisadora que é o
de criar gramáticas para Línguas Indígenas que não a possuem como
formato de escrita. Fazendo com que os povos indígenas usufruam do
direito de serem alfabetizados em suas línguas e que assim as preservem.
Aborda também o quanto das Línguas Indígenas estão presentes na
língua que falamos hoje no Brasil.
Músicas que sublinham a entrevista:
a) “Flor do Trovão”, de Jean e Paulo Garfunkel, com Renato Braz,
do Brasil.
b) “Toda a Vez que eu Dou um Passo o Mundo Sai do Lugar”, de
Siba, com Siba e A Fuloresta, do Brasil.
c) “A Ilusão da Casa”, de Vitor Ramil, com Vitor Ramil, do Brasil.
d) “Canária na Área”, de Mauro Aguiar e Kalu Coelho, com
Mauro Aguiar, do Brasil.

Programa 2
Malangatana Ngwenya:
Malangatana Ngwenya, de Moçambique, é um dos mais importantes
artistas plásticos da África. Seu trabalho está representado em coleções
espalhadas por todo o mundo. Em 1997 foi nomeado pela UNESCO,
“Artista para a paz”.

Entrevista com Malangatana Ngwenya:
Malangatana Ngwenya fala sobre as relações ancestrais com o Brasil. De
como através da sua arte forma uma ponte entre o passado que une o
continente e o presente que ainda é um espelho a ser desvendado.
Também aponta para a diversidade lingüística e cultural de Moçambique
que tem no português sua língua de comunicação e unificação do país.
Fala que quando veio ao Brasil mostrar a sua obra é como se tivesse
vindo trazer algo deixado lá, por nossos antepassados.

Músicas que sublinham a entrevista:
e) “Caribenha Nação / Tuaregue e Nagô” de Lenine e Bráulio
Tavares com Lenine e Suzano, do Brasil.
f) “Outro Quilombo”, de Mário Gil e Paulo César Pinheiro, com
Renato Braz, do Brasil.
g) “Namuwaka”, de Costa Neto com Costa Neto, de
Moçambique.

Programa 3
Alemberg Quindins
Alemberg Quindins, do Brasil, é músico, educador e fundador da Casa
Grande em Nova Olinda/CE. Uma Fundação totalmente dirigida por
crianças e jovens que possui Rádio, TV, Teatro, Estúdio de gravação,
DVDteca, Gibiteca, Laboratório de Arqueologia e Museu.
Entrevista com Alemberg Quindins:
Alemberg Quindins aborda o aspecto da riqueza da linguagem oral do
brasileiro. Também fala da sonoridade que nos envolve e de como ela
reflete a nossa cultura lingüística, musical e pessoal. Conta como
resolveu fazer cinema aos oito anos de idade e como concretizou este
sonho com uma caixa de madeira, uma lanterna, bonequinhos de
plástico e uma talinha de côco. Fala da experiência com as crianças da

Casa Grande, do intercâmbio com as crianças de Angola e Moçambique
através de programas de Rádio.
“A Fantástica Estória do Pai que Morreu e Envivesseu”, por Aureliano
Souza da Fundação Casa Grande, do Brasil.
Músicas que sublinham a entrevista:
a) “Baianá”, adaptação de “Boa Tarde” de Maria do Carmo Barbosa
e Melo, com Barbatuques, do Brasil.
b) “A Velha da Capa Preta”, de Siba, com Siba e A Fuloresta, do
Brasil.

Programa 4
Dário Borim e Costa Neto
Dário Borim, do Brasil, é Diretor do Departamento de Português da
Universidade de Darmouth, nos EUA, Doutor em estudos Luso-AfroBrasileiros. Dirige e apresenta o programa de rádio Braziliance com
músicas e informações sobre culturas lusófonas.
Entrevista com Dário Borim:
Dário Borim fala da forte presença da comunidade de língua portuguesa
em Darmouth e de como através da troca artística criam-se pontes entre
brasileiros, portugueses, cabo verdianos e os demais Lusofalantes que lá
moram. Conta sobre seu programa e lança um desafio para que o
brasileiro conheça mais o Brasil, seu país, sua cultura e sua diversidade
lingüística.
Do livro “Galáxias” de Haroldo de Campos um trecho de “E começo
aqui”.
Costa Neto, de Moçambique, é compositor, cantor radicado em Portugal.
O seu trabalho também envolve espetáculos para crianças. É ativista
artístico da lusofonia.
Entrevista com Costa Neto:

Costa Neto fala da sua infância em um farol, onde nasceu em
Moçambique e de como identificava-se com a música “A Banda” de
Chico Buarque porque, ainda criança, imaginava que a parte que cita “o
faroleiro”, referia-se ao seu pai. Fala sobre a importância da língua
portuguesa para os moçambicanos e exemplifica a diversidade
lingüística do seu país. Fala sobre sentir-se um cidadão do mundo e o
quanto a palavra “estrangeiro”, não deveria nem existir.
Músicas que sublinham as entrevistas:
a) “Tempo, Contratempo, tempo” de Marcelo Sandmann com
Fabiano Medeiros, do Brasil.
b) “Mandjólo”, de Costa Neto com Costa Neto, de Moçambique.
c) “Meamámeamaré” , recolhido pela Missão de Pesquisas
Folclóricas de Mário de Andrade em 1938, na Paraíba, Brasil.
d) “Namoro sem fim”, de Costa Neto com Costa Neto e Sara
Tavares, de Moçambique.

Programa 5
Paulina Chiziane e Stewart Sukuma
Paulina Chiziane, de Moçambique, é escritora. Foi a primeira mulher
moçambicana a publicar um romance. Possui vários títulos premiados.
Entrevista com Paulina Chiziane:
Paulina Chiziane fala sobre as línguas do afeto, sobre as variedades
dentro da língua portuguesa em contato com as mais de 40 línguas
moçambicanas. Fala também sobre a oralidade, uma característica tanto
moçambicana quanto brasileira. Uma língua muito própria dos dois
países e que é um dos elos de ligação.
Stewart Sukuma, de Moçambique, é cantor, compositor, músico e
agitador cultural. Tem programas de TV e rádio. Um artista multimídia
com carreira consolidada no exterior.
Entrevista com Stewart Sukuma:
Stewart Sukuma fala que além da língua como facilitador, temos a
música que pode nos aproximar e nos mostrar as semelhanças dentro da

diversidade dos dois países. Ele também conta sobre sua atuação como
artista que pensa a arte como ponte de ligação entre os continentes.

Músicas que sublinham a entrevista:
c) “Hi Ta Kina Marrabenta”, de Stewart Sukuma e Samito
Matsinhe, com Stewart Sukuma, de Moçambique.
d) “Vana Va Nhlonipho” de Jimmy Dludlu e Samito Matsinhe
com Stewart Sukuma , de Moçambique.
e) “Tukuraka”, de Stewart Sukuma com Stewart Sukuma, de
Moçambique.

Programa 6
Joel Rufino dos Santos e Vitor Ramil
Joel Rufino dos Santos, do Brasil, é historiador, professor e escritor.
Uma referência da cultura africana no Brasil.
Entrevista com Joel Rufino dos Santos:
Joel Rufino dos Santos fala sobre o quanto não nos sabemos africanos. O
quanto da cultura africana e por conseqüência das línguas africanas
carregamos intrinsicamente na nossa maneira de estar, de ser, de falar.
Cita da sua obra, o “Na Rota dos Tubarões”, um livro contundente
dirigido ao público jovem sobre o percurso dos navios negreiros.
Observa o quanto deste esquecimento histórico ainda nos acompanha e
não nos permite plena consciência de quem somos.
Vitor Ramil, do Brasil, é compositor, cantor, escritor, gaúcho de Pelotas,
no RS.
Entrevista com Vitor Ramil:
Vitor Ramil fala sobre a Estética do Frio. O quanto o brasileiro
desconhece a maneira de ser do sul do país, o lugar do frio, da influência
forte da cultura e da língua espanhola. Exemplifica as maneiras dos
falares da fronteira, através dos poemas que musicou de João da Cunha

Vargas e de Jorge Luiz Borges, poeta argentino. Também fala da forte
presença africana no sul do país que igualmente não é sabida pelos
demais brasileiros. Explica o que é milonga, plural de mulongo que quer
dizer, palavra, em uma das línguas africanas.

1) Músicas que sublinham as entrevistas:
f) “Batuque de Pirapora”, de Geraldo Filme com A Barca, do Brasil.
g) “Deixando o pago”, de Vitor Ramil e João da Cunha Vargas, com
Vitor Ramil, do Brasil.
h) “Grama Verde”, de Vitor Ramil e André Gomes, com Vitor Ramil,
do Brasil.

Programa 7
Lura e Zeca Baleiro
Lura, de Cabo Verde, é cantora e compositora. Através do seu trabalho
divulga a beleza e a força da música cabo verdiana.
Entrevista com Lura:
Lura fala dos diversos crioulos existentes nas diversas ilhas de Cabo
Verde. Conta através da sua própria história que faz parte da diáspora
africana e por conseqüência, da diáspora da língua portuguesa, que
misturada com as línguas africanas presentes em seu país, resultaram
nos crioulos variados. Através de sua música mostra estes diversos
lusofalares .
Zeca Baleiro, do Brasil, é cantor e compositor. Possui o Selo Saravá
Discos que lança artistas lusófonos.
Entrevista com Zeca Baleiro:
Zeca Baleiro fala sobre a forte presença portuguesa e africana que
fizeram parte da sua infância e formação no Maranhão, seu estado de
origem. Também conta sobre seu contato com artistas lusófonos e como
estes encontros resultaram na produção de CDs, como o de Filipe
Mukenga de Angola e nas suas várias idas para apresentações em
Portugal e Cabo Verde. Cita as semelhanças de ritmos e falares entre

estes países e conta sobre a gravação de uma música cabo verdiana,
cantando em crioulo.

Músicas que sublinham as entrevistas:
a)
b)
c)
d)

“Vazulina” de Orlando Pantera, com Lura, de Cabo Verde.
“Nariná”, de Orlando Pantera, com Lura, de Cabo Verde.
“Filosofia” de Vasco Martins, com Zeca Baleiro, do Brasil.
“Nome de Amor”, de Zeca Baleiro, com Zeca Baleiro, do Brasil.

Programa 8
João Luiz do Nascimento Mota e Manecas Costa
João Luiz do Nascimento Mota, de São Tomé e Príncipe, é economista,
Pró-Reitor de Graduação da Universidade do Crato/CE. É ligado ao
Movimento Negro e Cultural do Cariri.
Entrevista com João Luiz do Nascimento Mota:
João Mota fala sobre seu país, São Tomé e Príncipe, sua diversa e rica
cultura, e por conseqüência, suas várias línguas. Fala sobre a CPLP, da
qual participa, bem como de outros organismos que têm como objetivo
aproximar os países lusófonos através da educação e da arte.
Manecas Costa, da Guiná-Bissau, é cantor, compositor, guitarrista. Aos
20 anos foi nomeado Embaixador da Boa Vontade pelo UNICEF.
Entrevista com Manecas Costa:
Manecas Costa fala da riqueza e diversidade de seu país e a imensa
quantidade de línguas presentes, tantas quantas as culturas. Canta em
crioulo, cita exemplos desta convivência e interferência entre as línguas.
Fala sobre seu trabalho de troca entre artistas da diáspora da língua
portuguesa e o resultado musical destes encontros. Reforça a
necessidade de aproximação entre os países Lusofalantes através da arte.
Músicas que sublinham as entrevistas:

a) “Miragem do Porto” de Lenine e Bráulio Tavares, com
Lenine, do Brasil.
b) “Nana Nina Não”, de Mauro Aguiar e Edu Krieger, com
Mauro Aguiar, do Brasil.
c) “Broska”, de Manecas Costa com Manecas Costa, da GuinéBissau.
d) “Ermons Di Terra”, de Manecas Costa, com Manecas Costa
da Guiné-Bissau.

Programa 9
Calane da Silva e José Amaral
Calane da Silva, de Moçambique, é poeta, escritor, jornalista, professor
de Literatura Africana de Língua Portuguesa da Universidade
Pedagógica e dirige o Centro Cultural Brasil-Moçambique, em Maputo.
Entrevista com Calane da Silva:
Calane da Silva fala das línguas em Moçambique, seu papel no processo
de independência do pais além de analisar o léxico da Língua
Portuguesa Moçambicana, que possui várias influências, inclusive
asiática. Aborda aspectos históricos do processo da vinda dos escravos
moçambicanos para o Brasil e de como somente sessenta anos após a
Proclamação da República o país decreta a Abolição da Escravatura.
Poema de Filipinho, o Poeta da Fundação Casa Grande, sobre o
Lusofalante.
José Amaral do Timor Leste, é músico, escritor e Adido Culural na
Embaixada em Lisboa.
Entrevista com José Amaral:
José Amaral fala das duas línguas oficias do Timor Leste, o português e
o tétum. Fala sobre a independência de Portugal nos anos 70 e a
conseqüente invasão por parte da Indonésia. Ressalta a diversidade
lingüística do país e de como após a libertação total em 2002 começa o
processo de reconstrução da identidade timorense.

Músicas que sublinham as entrevistas:
i) “Flor”, de Maria João e Mário Laginha com Maria João, de
Portugal e Lenine, do Brasil.
j) “Wa Mu Vona”, de Costa Neto com Costa Neto, de Moçambique.
k) “Tali Bole”, música tradicional, adaptação José Amaral, com José
Amaral do Timor Leste.

Programa 10
Nei Lopes e Filipe Mukenga
Nei Lopes, do Brasil, é poeta, compositor, escritor e um pesquisador da
cultura afro-brasileira.
Entrevista com Nei Lopes:
Nei Lopes fala sobre sua extensa obra de pesquisa sobre a influência das
línguas de origem banto no léxico brasileiro. Discorre sobre seus livros :
“Bantos, Males e Identidade Negra”, “Dicionário Literário AfroBrasileiro”, “Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana” e “Novo
Dicionário Banto do Brasil”, todos com o foco na forte presença da
cultura africana na formação do Brasil, inclusive na criação da própria
língua brasileira.
Filipe Mukenga, de Angola, é cantor, compositor com vários CDs
gravados. Sendo que o mais recente, “Nós Somos nós”, foi lançado no
Brasil pela Saravá Discos.
Entrevista com Filipe Mukenga:
Filipe Mukenga fala sobre seu país, como foi o processo de guerra e
libertação e o quanto o português foi a língua que se tornou importante
na comunicação num país de imensa variedade lingüística. Conta sua
antiga relação com o Brasil através da música, e que suas canções foram
gravadas por vários artistas brasileiros, como Djavan. Ressalta a
importância do Brasil reatar os laços com a África e usufruir da língua
como um elemento facilitador desse processo.
Músicas que sublinham as entrevistas:

a) “Tempo de Dondon”, de Nei Lopes com Nei Lopes, do Brasil.
b) “Penze”, de Filipe Mukenga, com Filipe Mukenga, de Angola.
c) “Humbiumbi”, de Filipe Mukenga, com Filipe Mukenga, de
Angola.
Programa 11
Ruy Tapioca e JP Simões
Ruy Tapioca, do Brasil, é escritor. Seu romance de estréia, “A República
dos Bugres”, recebeu quatro prêmios literários. O recente “Conspiração
Barroca” acaba de vencer o Concurso Nacional de Literatura de Belo
Horizonte, MG.
Entrevista com Ruy Tapioca:
Ruy Tapioca fala sobre sua profunda pesquisa lingüística empreendida
em seus trabalhos. Relaciona a época de cada falar com a ambiência de
seus romances históricos que são cheios de picardia e contam o outro
lado da história do Brasil. O lado não dito, oculto, já que a “história é
contada pelos vencedores”, segundo ele, e por isso cheia de ufanismos e
inverdades. Conta como escreve de forma visual e utilizando todos os
falares simultaneamente, o português arcaico, e ainda todos os
lusofalares brasileiros, ambientando sua escrita no tempo em que a ação
se passa.
Cita José Saramago como um dos maiores escritores da língua
portuguesa.
JP Simões, de Portugal, é compositor e cantor. Cursou Comunicação
Social e especializou-se em Islamismo. É Mestre em História da
Literatura.
Entrevista com JP Simões:
JP Simões fala sobre a presença árabe na Península Ibérica e o quanto
dessa influência carregamos na nossa língua. Também conta sobre sua
história com o Brasil já que seu bisavô era brasileiro. Cita a influência
musical e cultural inerente entre portugueses e brasileiros e ainda traça
um paralelo entre a melancolia do fado e a das composições de Tom
Jobim, compositor brasileiro.

Músicas que sublinham as entrevistas:

a) “Tempo II”, de Siba, com Siba e A Fuloresta, do Brasil.
b) “Suor e Fantasia”, de JP Simões, com JP Simões, de Portugal.
c) “Onde Mora o Mundo”, de JP Simões e Afonso Paes, com JP
Simões, de Portugal.

Programa 12
Jô Oliveira, Nelson Dona e José Barros
Jô Oliveira, do Brasil, é jornalista, ilustrador, professor de Artes da UNB
do DF. Faz Histórias em Quadrinhos, além de ilustrar Selos do Correio
Brasileiro e livros de autores lusófonos.
Entrevista com Jô Oliveira:
Jô Oliveira fala sobre seu trabalho autoral em HQ totalmente baseado na
cultura nordestina. Suas histórias falam de mitos e folclore desta região
do Brasil que é tão rica em matéria de diversidade de manifestações
populares. Seu trabalho retrata esse lusofalar característico e único. Fala
também da sua atuação como ilustrador junto à autores de países
lusófonos. Acaba de lançar na Bienal de SP uma coleção que traz
histórias destes países dirigidas ao público infanto-juvenil.
Nelson Dona, de Portugal, é o organizador do Festival Internacional de
História em Quadrinhos de Amadora que reúne artistas do mundo
inteiro.
Entrevista com Nelson Dona:
Nelson Dona fala sobre o Festival Internacional de HQ de Amadora, em
Portugal que abre suas inscrições para jovens desenhistas e criadores de
HQ dos países lusófonos e que na próxima edição haverá uma parte
especial do evento dedicada a estes países. Fala também sobre a forte
influência árabe na cultura da Península Ibérica e como isso refletiu na
língua destes países. Cita a linguagem do HQ como maneira de
aproximar os Lusofalantes.
José Barros, de Portugal, é músico, compositor e instrumentista. Faz
parte do grupo musical Navegante que pesquisa a música tradicional
portuguesa.

Entrevista com José Barros:
José Barros fala sobre a música tradicional portuguesa através do seu
grupo, Navegante e de como trabalha constantemente com artistas de
outros países Lusofalantes. Segundo ele a lusofonia pratica-se e a arte é
um dos principais veículos para estreitar laços e propiciar conhecimento
mútuo entre os países lusófonos.

Músicas que sublinham as entrevistas:
a) “Eu vi a maré encher”, Tradicional, com Agentes do Côco da
Batateira e Abanda, do Brasil.
b) “Noite de São João”, de Vitor Ramil sobre poema de
Fernando Pessoa, com Vitor Ramil, do Brasil.
c) “Não vás à Monda”, adaptação de José Barros, com
Navegante, de Portugal.
d) “O Recado Delas”, de Maria João e Mário Laginha e as
Adufeiras de Monsanto, de Portugal.

