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MOVIMENTOS IDENTITÁRIOS CABANOS: PECULIARIDADES DE UMA OUTRA 
(DES)CONSTRUÇÃO LINGUÍSTICA 
Welton Diego Carmim Lavareda (Doutorando em Estudos Linguísticos - Universidade 
Federal do Pará/UFPA) 
RESUMO: O presente trabalho objetiva analisar as diferentes estratégias de 
govermentalidade estabelecidas por um dispositivo colonial, durante o período da 
Cabanagem, que favoreceram a instauração de um patrimônio linguístico europeu na 
Amazônia mergulhado em uma série de conflitos, inclusive, linguísticos. Cabe destacar, 
que o processo de teorização dos conceitos ocorrerá por meio de um diálogo entre Ricci 
(2001; 2016), Foucault (2010a; 2010b) e Freire (2011) na busca de desmembrar gestos 
de interpretação que tornem mais plural o olhar sobre o projeto lusitano de instauração 
da língua portuguesa como manifestação linguística oficial do Brasil. Assim, na busca de 
sistematizar a investigação, os procedimentos técnicos do estudo têm abordagem 
documental, tendo como instrumento para a produção dos arquivos da pesquisa 
algumas movências históricas sobre a região amazônica no período do movimento 
cabano. Almeja-se, com este estudo, (re)pensar a constituição de um regime de 
gerenciamento linguístico no meio de uma intercompreensão complexa e contraditória 
e, ao mesmo tempo, refletir sobre as condições de possibilidades históricas da língua 
geral amazônica como uma prática linguística que foi subalternizada e imersa em uma 
dinâmica de tensões discursivas. Para que possamos tentar atribuir uma perspectiva 
patrimonial mais ampla das relações de poder e de forças simbólicas que, de fato, 
possam desnaturalizar os discursos hegemônicos que atravessam a constituição do 
nosso idioma. 
PALAVRAS-CHAVE: Cabanagem; Nheengatu; Govermentalidade; Política Linguística; 
Análise do Discurso. 



         
 

 
LÍNGUA HEGEMÔNICA E ONOMÁSTICA: A DETURPAÇÃO HISTÓRICA NOS APELIDOS 
GALEGOS 
Guillermo Vidal Fonseca (Universidade de Santiago de Compostela) 
 
RESUMO: A partir da Idade Moderna, e especialmente do século XVIII, os apelidos 
galegos sofreram um processo de mudança artificial na sua forma escrita que os 
conduziu a uma dturpação, transliteração não etimológica ou castelhanização. As causas 
do início deste processo não natural se encontram na situação sociolinguística e política 
de Galícia e em sua submissão à Coroa de Castela durante (e desde) a Idade Moderna; 
esta submissão construiu uma situação diglóssica através da qual a língua espanhola (ou 
castelhana) se fez com os usos formais da língua como idioma hegemônico e de 
prestígio, em preconceito com o galego, língua natural e própria da Galícia. Através de 
uma fonte moderna rica em onomástica, o Catastro de Ensenada, analisamos os inícios 
do processo de castelhanização e deturpação nos apelidos galegos e suas características 
formais, para, finalmente, compará-los com a sua situação resultante atual através da 
ferramenta online Cartografía dos Apelidos de Galicia. Mediante esta comparação, 
podemos observar as consequências históricas e atuais da hegemonia e da 
homegeinização linguística derivada do já mencionado processo político. 
PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguistica. História da língua. Onomástica. 
 
PRECONCEITO LINGUÍSTICO E ESCOLARIDADE: ANÁLISE SOCIOLINGUÍSTA DAS 
VARIEDADES NORDESTINAS NO IFG VALPARAÍSO 

Laura Beatriz Lima de Sousa (PIBIC-EM/Instituto Federal de Goiás) 
Ana Elizabete Barreira Machado (Instituto Federal de Goiás) 
 

RESUMO: Este é um trabalho de Sociolinguística, que é a ciência que estuda “a 
comunidade social em seu aspecto linguístico” (CALVET, 2002, p. 147), especificamente, 
direcionaremos o nosso foco no preconceito que falantes podem sofrer por suas 
variedades linguísticas, fazendo uma correlação com a sua escolaridade, que é uma 
variável social. As variedades linguísticas em questão são as nordestinas, que são faladas 
por migrantes que vivem no contexto da região Centro Oeste do país, especificamente 
na cidade de Valparaíso de Goiás. O preconceito contra uma pessoa que tem uma 
variedade linguística diferente do que é considerado padrão, pode afetar diretamente 
esse indivíduo, acadêmica e socialmente (BAGNO, 2007, p. 9). Este trabalho visa 
descobrir se esse preconceito acontece, como acontece, suas causas e propor medidas 
que possam colaborar no combate dessa discriminação linguística, no contexto do 
Instituto Federal de Goiás Campus Valparaíso. Utilizaremos métodos de escuta dos 
participantes da pesquisa, como entrevistas abertas, narrativas, roda de conversa e 
questionários, para que ao final, possamos analisar todas as informações coletadas e 
finalmente entender se um indivíduo que sofre preconceito linguístico pode alterar sua 
fala, costumes e vida, incluindo seus estudos. As informações coletadas serão de 
estudantes e servidores/as do Instituto Federal de Goiás Campus Valparaíso. 



         
 

PALAVRAS-CHAVE: Preconceito linguístico. Variação linguística. Variedades nordestinas. 
Institutos Federais.  
 
PALAVRAS, EXPRESSÕES E CONTEXTOS QUE REFORÇAM A HOMOFOBIA NOS 
INSTITUTOS FEDERAIS DO ENTORNO DO DF, UMA ANÁLISE SOCIOLINGUÍSTICA. 
Pedro Henry Lima Guimarães (PIBIC-EM/Instituto Federal de Goiás) e Ana Elizabete 
Barreira Machado (Instituto Federal de Goiás) 
 

RESUMO: Ao longo da história da humanidade muitas pessoas sofrem diversas formas 
de preconceito, por terem alguma característica diferente daquilo que é considerado 
padrão em determinada sociedade. No Brasil, que é num país de cultura 
heteronormativa, ou seja, o que é considerado padrão são as relações interpessoais 
heterossexuais, aqui a comunidade de pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, 
Transexuais e Transgêneros (LGBT) sofre com homofobia diariamente (BRASIL, 2012). 
No nosso trabalho, de forma inicial, consideramos que homofobia é repulsa contra 
pessoas LGBT. Com nossa pesquisa queremos observar as denominações, termos e 
expressões pejorativas, que são agressões verbais, sendo utilizadas para inferiorizar as 
pessoas LGBT. Para realizar nosso projeto partimos da Sociolinguística, que é a ciência 
que “estuda a língua em uso no seio das comunidades de fala, voltando a atenção para 
um tipo de investigação que correlaciona aspectos linguísticos e sociais. Esta ciência se 
faz presente num espaço interdisciplinar, na fronteira entre língua e sociedade.” 
(MOLLICA; BRAGA, 2012, p. 9). A Sociolinguística, por fazer a relação entre aspectos 
sociais e linguísticos, nos ajudará a compreender como a homofobia é reforçada pela 
língua. O desenvolvimento do projeto será por metodologias colaborativas com os 
participantes da pesquisa, através de narrativas, rodas de conversa, entrevistas e 
questionários, para verificar os termos que reforçam a homofobia, e como isso se 
caracteriza nas reações psicológicas da pessoa que sofre homofobia, problematizando 
os contextos em que essas palavras são usadas. 
PALAVRAS-CHAVE: Homofobia. Institutos Federais. LGBT. Preconceito Linguístico.  
 

EURO-OUVINTISMO E COLONIALIDADE EPISTÊMICO-LINGUÍSTICA  
Hildomar José de Lima (Universidade Federal de Goiás) 
Tânia Ferreira Rezende (Universidade Federal de Goiás) 
 
RESUMO: O objetivo desta discussão é problematizar o corrente filosófica de educação 
de surdos(as), representa um “projeto global” (MIGNOLO, 2003) processo de construção 
social da subalternidade dos(as) surdos(as) por meio da manutenção da concepção 
hegemônica de língua, que tem como base a oralidade. O oralismo, eurocêntrico, que 
patologiza(va) o(a) surdo(a), ou seja, o(a) transforma(va) em doente ou com um tipo de 
anomalia, com o objetivo de destituir o seu lugar social, político e linguístico, colocando-
o na margem periférica da “fronteira colonial” (MIGNOLO, 2003), onde estão 
aqueles(as) que não sabem a língua oficial do seu país, por não conseguirem oralizar. A 
patologização da surdez, a “deformidade” do corpo surdo, e a oralidade são “ausências” 



         
 

produzidas socialmente (SANTOS, 2002) e objetivam inviabilizar e silenciar o outro, o(a) 
surdo(a) subalterno(a), colonizado(a), a fim de negar seus saberes e modos de 
conhecimentos (SPIVAK, 2010). Essas ausências serão entendidas como 
desdobramentos, ou categorias, do oralismo que agem de forma simultânea e consiste 
na lógica tríade de que ser surdo(a) é estar/ser doente, ter o corpo marcado por essa 
doença, e que os princípios da oralidade representam a “cura”. Verifica-se, previamente, 
que o eurocentrismo devastou o “projeto local” (MIGNOLO, 2003) do surdo(a) como 
sujeito(o) social e cultural, imprimindo um jeito ouvinte-europeu de ser, que 
chamaremos de euro-ouvintismo. A oralização, base linguística do euro-ouvintismo, é 
um “espaço dialógico de interação” (SPIVAK, 2010), imposto ao(à) surdo(a) para curá-
lo(a) da “deformidade” nas formas de sentir e interagir com o mundo. Ao mesmo tempo, 
esse espaço é negado pela língua, tanto pela obrigatoriedade de um português de 
referência (BRASIL, 2002), quanto da libras, língua de sinais descrita sob as categorias e 
as metalinguagens das línguas oralizadas. A ideologia euro-ouvintista de sujeito e de 
língua promove a colonialidade epistêmica dos povos surdos, privando-os do direito à 
“existência”, à “pessoalidade” (SANTOS, 2002). Propõe-se, portanto, olhar para o 
português escrito por surdo(a) como uma língua que define antropologicamente essa 
comunidade e visa oferecer relações alternativas para que esses sujeitos saiam dos 
entrelaçamentos do poder euro-ouvintismo (subalternidade linguístico-social). O 
português do(a) surdo(a) é língua de resistência desses povos contra todas e quaisquer 
formas de opressão e discriminação linguísticas.  
PALAVRAS-CHAVE: Subalternização linguística. Colonialidade epistêmica. Euro-
ouvintismo. Português escrito por surdo(a). 
 
OS IMPACTOS DAS REDES SOCIAIS NO LETRAMENTO ESCOLAR 
Luana Gomes dos Santos (Universidade Federal de Goiás) 
Tânia Ferreira Rezende (Universidade Federal de Goiás) 
 
RESUMO: As redes sociais têm proporcionado mais espaço para as práticas de 
letramento (leitura e escrita), com maior divulgação e acesso a informações, além de 
proporcionar diversos tipos de interação, expressão de opiniões, posicionamento 
político, desabafos pessoais e até de foro íntimo. As redes sociais fomentaram o uso da 
escrita como instrumento de atuação política, por estarem disponíveis a uma maior 
parcela da sociedade, por serem acessíveis por meio de aparelhos celulares, 
dispensando o uso do computador. Assim, a escrita, nas redes sociais, trouxeram à tona 
as ideologias coloniais. Nesta comunicação, apresento os resultados da pesquisa 
realizada no período entre 2016 e 2017 sobre os impactos das redes sociais sobre as 
práticas escritas e as práticas de letramento escolar, considerando diferentes perfis 
sociais. O objetivo inicial da pesquisa, durante a iniciação científica, orientada pela 
professora Tânia Ferreira Rezende, era observar o processo de democratização da 
escrita nas redes sociais: como esse processo tem impactado o letramento escolar, 
principalmente, e problematizar os impactos da internet, mais especificamente das 
redes sociais, no processo de democratização da escrita e sobre as atitudes 
sociolinguísticas de pessoas escolarizadas e em processo de escolarização em relação às 



         
 

práticas de leitura e de escrita. As práticas escritas, no âmbito dessa pesquisa, são 
concebidas como formas de acesso à informação, de interação e de participação social. 
Na primeira etapa da pesquisa, selecionamos personalidades em evidência na mídia, 
como representantes da política, educação, religião e da própria mídia, com o objetivo 
de observar como se davam suas atuações escritas nas redes sociais e em outros 
suportes, como jornais online e sites; depois, dois outros grupos, de professores e de 
alunos, sujeitos escolarizados ou em processo de escolarização, foram selecionados para 
observação de suas atitudes sociolinguísticas. Nesta comunicação, apresento os 
resultados da discussão feita, com base no grupo dos professores e alunos. Os 
estudantes de graduação foram selecionados com base no uso recorrente das redes 
sociais, para verificar sua percepção e atitude em relação a ler, escrever e ser lidos nas 
redes sociais abertas; os professores, que ministram aulas na graduação e/ou na 
educação básica, também foram selecionados com base no uso que faziam das redes 
sociais, com o intuito de depreender suas atitudes sociolinguísticas em relação às 
práticas de leitura e de escrita na escola e nas redes sociais. Foi solicitada para todos os 
participantes da pesquisa a produção escrita de um memorial curto, com suas vivências 
e experiências com a escrita, principalmente, com a escrita nas redes sociais. Foi 
estipulado um prazo de duas semanas para a produção do memorial. A interpretação e 
discussão dos resultados estão fundamentadas nos pressupostos da Sociolinguística, 
com base em Louis-Jean Calvet (2002), em Tânia Rezende e Wilton Divino da Silva Jr. 
(2017); nos pressupostos da decolonialidade, à brasileira, com fundamentos em Santos 
e Meneses (2010); Aníbal Quijano (2010), Jessé Souza 92009; 2015), Mignolo (2009) e 
nas discussões sobre as ideologias coloniais (LAGARES, BAGNO, 2011; SANTOS, 
MENESES, 2009; MIGNOLO, 2009). 
PALAVRAS-CHAVE: Redes sociais. Democratização da escrita. Ideologias linguísticas. 
Decolonialidade da linguagem.  
 
 
AÇÃO POLÍTICA PELA LINGUAGEM: O NHEENGATÚ NO BAIXO RIO TAPAJÓS 
Sâmela Ramos da Silva (Universidade Federal do Amapá) 
 
RESUMO: Este trabalho apresentará o processo de retomada do nheengatu ou língua 
geral amazônica pelos povos indígenas do baixo rio Tapajós (Pará), a partir de uma 
perspectiva crítica da linguística ou linguística decolonial. As iniciativas de revitalização 
do nheengatu, do qual esses povos são protagonistas, têm-se constituído como uma 
ação política pela linguagem, resgatando o nheengatú como língua étnica. Assim, nossa 
reflexão parte dessas iniciativas que se consolidam como um projeto contra-
hegemônico diante do cerceamento de identidades étnicas e direitos linguísticos, 
percebendo o longo caminho histórico desse silenciamento que culminou na extinção 
de diversas línguas, depois na homogeneização por meio da língua geral e, finalmente, 
a imposição da língua colonial, o português. Nessa reflexão, partiremos da 
colonialiadade do poder/saber (Mignolo, 2003) que subalternizou os corpos colonizados 
e os subjugou à escravização, dominação e aniquilamento. Esse modelo civilizatório se 
erigiu também sob o aspecto linguístico, no qual as línguas das colônias se erguem como 



         
 

línguas de conhecimento, e as línguas autóctones “perdem” seus falantes. No entanto, 
mais recentemente, ao contrário do se esperava com o sistema/mundo moderno, as 
minorias linguísticas têm se reorganizado e ressurgido em todo mundo em resposta ao 
modelo hegemônico/eurocentrado e seus pressupostos. No bojo dessas re-existências, 
está o processo articulado pelo movimento indígena no baixo rio Tapajós, no qual a 
retomada da língua indígena que eles têm memória e história, tem acionado 
conhecimentos ancestrais e se construído em torno de um discurso de 
continuidade/resistência de “traços” do nheengatu em suas práticas linguísticas. 
Estamos diante de uma postura linguística contra-hegemônica, decolonial, por isso é 
fundamental reivindicar o espaço dessas discussões na academia, inserindo essas 
possiblidades de linguajamento que não cabem em uma linguística provinciana 
(universal, neutra e objetiva), portanto, eurocentrada, e principalmente, caminhar na 
descolonização dessa linguística.   
PALAVRAS-CHAVE: Linguística Decolonial. Memória. Rio Tapajós. Indígenas. 

 
ENSINO DE LÍNGUAS EM ESCOLAS INDÍGENAS DO PARQUE NACIONAL DO 
TUMUQUMAQUE 
Iohana Victoria Barbosa Ferreira (Universidade Federal do Amapá – UNIFAP) 
Aila Caroline Palheta Correa (Universidade Federal do Amapá – UNIFAP) 
Antonio Almir Silva Gomes (Universidade Federal do Amapá – UNIFAP) 
 
RESUMO: Nesta comunicação apresentamos o resultado da pesquisa que estamos 
realizando entre professores indígenas e não indígenas que atuam na Educação Básica 
com o ensino de Apalai (Karib) e de Português Brasileiro (PB) nas escolas indígenas 
Wuramui e Imakuana Amajarehpo, Parque Nacional do Tumuqumaque. A pesquisa 
consiste na aplicação de questionários com o objetivo de compreender práticas 
metodológicas docentes. Em termos mais específicos, procuramos saber sobre (i) a 
formação docente; (ii) os materiais utilizados; (iii) o lugar da oralidade, da escrita, da 
leitura, da compreensão e da gramática normativa nas aulas. A compreensão pretendida 
é um fator importante no contexto da Educação Escolar Indígena, já que esta, do ponto 
de vista legal, distingue-se do sistema de Educação Escolar não-Indígena. A língua 
assume um papel importantíssimo na escola enquanto instituição de saberes, uma vez 
que aquela reflete justamente práticas (de)coloniais. Logo, o lugar / papel que cada uma 
das línguas presentes ocupa na escola reflete a importância a ela dada. Nesse sentido, 
procuramos saber qual o papel / importância dada a cada uma das línguas presentes na 
escola, a fim de construir uma proposta de atividade decolonial para cada uma das 
mesmas. 
PALAVRAS-CHAVE: Apalai. Português Brasileiro. Ensino. 
 
POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E POVOS INDÍGENAS: UM TERRITÓRIO HISTORICAMENTE 
MARCADO POR LUTA, RESISTÊNCIA E RESSIGNIFICAÇÃO  
Keyla Silva Rabêlo (Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ) 
 



         
 

RESUMO: Este trabalho objetiva compreender historicamente os processos de produção 
de sentidos vinculados às políticas linguísticas destinadas aos povos indígenas no Brasil 
a partir da análise da Carta de Pero Vaz de Caminha e de algumas medidas legislativas 
específicas que foram e vêm sendo adotadas ao longo destes 517 anos de achamento 
do Brasil (Diretório dos Índios, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Plano Nacional de 
Educação e Referencial curricular Nacional para as escolas indígenas). Buscar-se-á, 
também, verificar e entender como os sentidos produzidos por essas políticas 
linguísticas ecoam no processo de ensino-aprendizagem de línguas no contexto escolar 
indígena e, mais especificamente, na Aldeia Velha, comunidade do povo Pataxó situada 
no Distrito de Arraial d’Ajuda em Porto Seguro-BA, lócus da pesquisa de doutorado que 
desenvolvo. A discussão está ancorada, principalmente, nas contribuições nos campos 
da Transculturalidade, Linguagem e Educação (Bortoni-Ricardo e Cavalcanti, 2007), 
(Des)Colonialidades (Meneses e Boaventura, 2001; Mariani, 2004) e Educação escolar 
indígena e Bilinguismo (Maher, 2007). 
PALAVRAS-CHAVE: Políticas linguísticas; Educação escolar indígena; Ensino-
aprendizagem de línguas. 
 
PARA QUE(M) É O CORETO? UMA ANÁLISE DOS PROCESSOS DE SIGNIFICAÇÃO DO 
CORETO DE GOIÂNIA  
Karla Alves de Araújo França Castanheira (Universidade Federal de Goiás – UFG) 
 
RESUMO: Os centros das grandes cidades são constituídos por “lugares disputados” por 
múltiplos processos de significação cuja disputa é invisibilizada pelos discursos 
hegemônicos e homogêneos de como se viver a/na cidade (LACARRIEU, 2013). Neste 
trabalho, propomos uma análise dos múltiplos processos de significação do coreto do 
centro de Goiânia para além dos discursos consensuais sobre ele, procurando entendê-
lo como um “lugar disputado” semioticamente. Analisamos, para isso, tanto 
reportagens atuais sobre ele, entendendo-as como discursos ‘legitimados’ sobre o 
coreto, quanto as inscrições atualmente presentes em suas paredes, além de 
observações acerca do seu “uso” cotidiano e conversas com as pessoas que o habitam 
nesse cotidiano observado. A partir disso, discutimos processos de significação do 
coreto desde seu sentido institucionalizado/oficializado de patrimônio histórico-
arquitetônico e seus “usos legítimos” até os usos e os processos de significação “não 
previstos” pelos discursos legitimados, pensando essa disputa semiótica por lugares sob 
o viés da semiótica decolonial, como discutida por Mignolo (2015) e Losacco (2012), 
entendida como as “semioses potencialmente libertadoras [...] capaz(es) de identificar 
as formas através das quais semioses outras podem coexistir com múltiplos processos 
de construção de realidades” (LOSACCO, 2012, p. 690). A partir da análise de algumas 
dessas significações do coreto de Goiânia, portanto, propomos algumas reflexões acerca 
das “semioses outras” das cidades, das outras formas de significá-las, para além das 
formas ditadas pelo projeto colonial/moderno que legitima os “discursos 
consensuados” e as regras de significação e ocupação dos espaços públicos. 
PALAVRAS-CHAVE: Lugares Disputados. Goiânia. Semiótica Decolonial. 
 



         
 

 
PODEM AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA FALAR? 
Caroline Francielle Alves (Mestranda- Universidade Estadual de Goiás/UEG),  
Viviane Pires Silvestre (Universidade Estadual de Goiás/UEG),  
Sóstenes Cezar Lima (Universidade Estadual de Goiás/UEG) 
 
RESUMO: Este artigo tem como objetivo refletir sobre as condições de fala das pessoas em 
situação. Noutros termos, podem as pessoas em situação de rua falar? O que elas têm a 
dizer? Para refletirmos sobre essas questões, partirmos de um diálogo com a proposta de 
Gayatri Chakravorty Spivak (2010), em seu ensaio Pode o subalterno falar? E, também, nos 
baseamos nas teorias de interação verbal, dialogismos (BAKHTIN, 2003, 2009) e condições 
de instauração de comunicação (BOURDIEU, 1996). Além disso, nos pautamos nos estudos 
de Quijano (2005), para compreendermos o contexto histórico da colonização e suas 
influências para condição de pobreza extrema no Brasil. Para problematizar as questões 
apresentadas, foram realizadas entrevistas de narrativa de vida com quatro pessoas em 
situação de rua. As entrevistas foram realizadas na casa de atendimento à população em 
situação de rua – Centro Pop – e em uma em casa de reabilitação para pessoas em estado 
de mendicâncias, ambas instituições estão localizadas em Anápolis (GO). Essas narrativas, 
juntamente com o diário de campo, compõem o corpus de análise desse trabalho. As 
narrativas das pessoas em situação de rua nos indicam que esses indivíduos são 
sistematicamente silenciados. Nas poucas oportunidades de fala, buscam denunciar as 
injustiças sociais que lhes são impostas. Suas falas são perpassadas por acontecimentos de 
violência, medo, frio, fome e morte. Nesta pesquisa assumimos uma postura ético-política 
explícita, construindo um espaço de fala para pessoas em situação de subalternização, bem 
como um espaço de denúncia das injustiças sociais a que essas pessoas estão sujeitas.  
PALAVRAS CHAVE: Pessoas em situação de rua. Subalternizado. Fala. Silenciamento.  
 
AMEFRICANIDADE E ESCREVIVÊNCIA COMO PRÁTICAS DE ABOLIÇÃO DAS 
SUBJETIVIDADES 
Ludmila Pereira de Almeida (Universidade Federal de Goiás) 
 
RESUMO: Nosso objetivo principal é discutir as articulações entre as categorias de 
amefricanidade e escrevivência como práticas de abolição das subjetividades, 
especialmente, das mulheres negras. Isso tendo que a colonialidade é um processo 
constante de violências e age por estratégias de naturalização das relações hierárquicas 
de poder, ao ter como uma de suas prioridades o roubo das subjetividades, das vozes-
corpos escravizados e da exterminação do diferente. Inclusive o fazer científico ao impor 
a objetividade como a regra, desumaniza a dinâmica da análise e direciona como 
devemos olhar, e conceber a realidade. Abolição, à primeira vista, parece uma palavra 
situada no passado histórico que é o “período” da escravidão, no entanto, os 
desdobramentos ideológicos que a impulsionam continuam atuantes 
contemporaneamente como a estrutura racial/moderna da vida. hooks (2008) aponta 
que um dos caminhos para a libertação é na/com a linguagem, é usar a língua do 
opressor e virar contra ele mesmo. Isso nos leva a necessidade de Escrevivência 



         
 

(EVARISTO, 2005; 2017) que mesmo utilizando um instrumento de opressão e 
conversão, a escrita, promove o corpo-espaço como ação criativa epistêmica, 
apontando outras formas de conhecer o mundo e se inscrever nele como fazedoras de 
histórias (STEPHAN, 2002). E a Amefricanidade (GONZALEZ, 1988; 1984) como categoria 
política que nomeia nosso espaço de fala, da América, como designa “todos nós” numa 
intensa dinâmica cultural. A partir disso, trago a necessidade de ancorarmos na escrita 
audiovisual do filme Cor purpura (1985), uma narrativa testemunhal marcada pela 
condição das mulheres negras, das trajetórias de luta em favor da abolição das 
subjetividades e dos afetos. Isso visa fortalecer nossas encruzilhadas para as práticas de 
abolição que precisam passar pela decolonialidade do que fizeram conosco e do que 
estamos fazendo com o que fizeram conosco. 
PALAVRAS-CHAVE: Amefricanidade; Escrevivência; Decolonial; Abolição. 
 
RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS EM UMA UNIDADE DO LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA 
DO 6º ANO: PERSPECTIVA DE(S)COLONIAL 
Stephany Pikhardt Martins (Mestranda- Universidade Estadual de Goiás/UEG) 
Hélvio Frank de Oliveira (Universidade Estadual de Goiás/UEG) 

 
RESUMO: Nesta comunicação, objetivamos analisar reflexivamente uma unidade do Livro 
Didático de Língua Portuguesa do 6º ano, a fim de problematizar como as relações étnico-
raciais estão representadas no material. Para isso, portanto, valemo-nos da metodologia de 
análise documental com o intuito de analisar e refletir sobre as representações textuais e 
imagéticas no livro didático que podem visibilizar ou invisibilizar as identidades sociais étnico-
raciais. Nesse sentido, tomamos por base os estudos sobre as relações étnico-raciais (GOMES, 
2012; FERREIRA, 2009, 2012) amalgamados à perspectiva de(s)colonial (QUIJANO, 2005; 
MIGNOLO, 2014; CASTRO-GÓMEZ, 2007; GROSFOGUEL, 2007; WALSH, 2013), pois 
acreditamos que através desses estudos podemos confrontar aspectos inerentes às epistémes 
hegemônicas e, logo, colaborar para a resistência e reexistência de grupos sociais menos 
prestigiados, a saber, os grupos étnico-raciais. Além disso, buscamos refletir sobre o livro 
didático de língua portuguesa sob uma abordagem crítica (LAJOLO, 1996; MUNAKATA, 2012; 
ROJO, 2013), já que entendemo-lo como um instrumento pedagógico que se constrói, muitas 
vezes, dentro de ideologias hegemônicas que colabora na reverberação de práticas sociais 
discriminatórias. Na análise da unidade do livro, percebemos, tanto nos textos verbais como 
nos não verbais, um silenciamento e até mesmo um apagamento dos grupos étnico-raciais o 
que colabora para a legitimação dos discursos coloniais instanciados na sociedade e, 
principalmente, na invisibilização e/ou silenciamento dessas identidades sociais, reforçando 
os preconceitos e estereótipos dados a esses grupos. 
PALAVRAS-CHAVE: Relações étnico-raciais. De(s)colonialidade. Livro didático. 
 
 
 
  
 


