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Concede o Título de Cidadã Mato-grossense à
Sra. Marli Walker.

      A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso XXVIII da Constituição Estadual e o Art. 171, VIII do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Estado de Mato Grosso resolve:

Art. 1º Fica concedido à Sra. Marli Walker o Título de Cidadã Mato-grossense, em virtude dos relevantes
serviços prestados ao Estado de Mato Grosso.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Marli Walker nasceu em Santa Catarina, na cidade de Bom Jesus D´Oeste, no ano de 1966. Em 1984 veio
para Mato Grosso residindo, inicialmente, na região Norte do Estado. Atualmente, reside em Cuiabá, lugar
que acolheu e pelo qual foi acolhida. É mãe de Wilson Júnior e avó de Giovana, Isabel e Isaac. Acredita que
a Educação é o caminho mais seguro para transformar a vida das pessoas.

Assumiu concurso no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus Cuiabá,
em 2011, onde ministra aulas no Ensino Médio e Superior. Coordena a linha pesquisa A Escrita do Gênero –
GEELLI/IFMT e integra o Grupo de Estudos Transculturação e poéticas contemporâneas: traços identitários
da cultura de Mato Grosso e o Grupo de Pesquisa em Estudos Comparativos de Literatura: Tendências
Identitárias, Diálogos Regionais e Vias Discursivas. Participa do grupo Mulherio das Letras/MT - Coletivo
Maria Taquara. Desenvolve o projeto “A escrita do gênero” junto aos discentes, cujo principal objetivo é
disseminar entre os jovens a literatura escrita por mulheres em Mato Grosso. Desenvolve o curso de
Formação Inicial e Continuada de Língua Portuguesa para Estrangeiros, destinado ao público imigrante
residente em Cuiabá.

Atua também como professora permanente no Programa de Pós-Graduação “Mestrado Acadêmico em
Letras” da Unemat, Campus de Sinop. É membro do GT Mulher e Literatura da ANPOLL – Associação
Nacional de Pós-Graduação em Letras e Linguística.
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Em âmbito acadêmico publicou “Inferno e paraíso na poética de Adriane Rocha” (2009), dissertação de
Mestrado. Na tese de doutoramento desenvolveu a pesquisa  “Ruptura e Continuidade: três séculos de
poesia feminina em Mato Grosso” (2013) e possui publicações nas áreas de literatura mato-grossense,
literatura e gênero com ênfase na autoria feminina. Em coautoria com outros autores, publicou “Vozes
femininas” (2008); “Cultura e identidades: discursos” (2007); “Nossas vozes, nosso chão: antologia poética
comentada” v.I (2011), v.II (2014) e v.II (2018); “Tópicos de leitura: literatura e contexto” (2011), “Palavra de
mulher: Literatura feminina em Mato Grosso - século XIX” (2015), “O tom e o espaço da lírica feminina em
Mato Grosso no decorrer de três séculos” (2016), “Aldenoura de Sá Porto: a história de uma exclusão”
(2019). Colaborou com a edição comemorativa aos trezentos anos de Cuiabá, a ser publicada pela
Universidade Federal de Mato Grosso em abril de 2019, com a redação do artigo “O ideário amoroso das
poetisas cuiabanas nos séculos XIX, XX e XXI”.

É poeta com três livros de poesia publicados, um dos quais “Apesar do amor” (2016), foi contemplado pelo
Edital 2018 do PNLD – Plano Nacional do Livro Didático, cuja tiragem solicitada atinge mais de oitenta e
cinco mil livros. Fato inédito no Estado, a seleção foi motivo de grande alegria, pois pela primeira vez obras
literárias produzidas em Mato Grosso foram selecionadas para constar no Catálogo do MEC. A felicidade se
multiplica por compartilhar a seleção com a poetisa Marta Cocco, que também teve obra infantil selecionada.

O primeiro livro de poemas “Pó de serra” (2006), contou com lançamento de 2ª edição em 2017. “Águas de
encantação” (2009), está com projeto de reedição no prelo. Em 2016 lançou “Apesar do amor”, que alcança,
em 2019, bibliotecas de escolas públicas de todo o país, colocando em relevo a literatura brasileira produzida
por mulheres em Mato Grosso.

Deste modo, pelas razões apresentadas, por seu inconfundível merecimento e por todos os serviços
prestados ao desenvolvimento de Mato Grosso, proponho a concessão do Título de Cidadã Mato-Grossense
à Senhora Marli Walker, que indiscutivelmente merece todas as honras e respeito. Para tanto apresento a
proposição legislativa e peço apoio dos nobres pares pela sua merecida aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 27 de Novembro de 2019

 

Allan Kardec
Deputado Estadual
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