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Concede o Título de Cidadã Mato-grossense à
Sra. Divanize Carbonieri.

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. Divanize Carbonieri 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

Divanize Carbonieri nasceu em 1º de março de 1972 na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, filha de
Atilio Carbonieri e Ivonne Gomes Carbonieri. Desde antes de aprender a ler, apresentou inclinação para a
literatura, ditando poemas para que os adultos os escrevessem.
Passou a infância e a adolescência em sua cidade natal, onde frequentou cursos de arte e teatro, até
ingressar no curso de Artes Plásticas da Universidade de São Paulo (USP). Foi necessária uma interrupção
do curso, em virtude da enfermidade do pai, que precisou de sua ajuda por um breve período. Com o
restabelecimento do pai, retornou à USP e concluiu sua primeira graduação.
Ainda enquanto estudante universitária, estagiou no Serviço Social do Comércio (SESC) na unidade
Pompéia, na área de artes visuais. Depois de formada, assumiu uma série de empregos até tornar-se
revisora no Arquivo Público do Estado de São Paulo, que mantinha uma parceria com a Imprensa Oficial
para a publicação de livros de história e documentação.
Nessa instituição, tornou-se posteriormente assistente editorial e editora. Uma segunda graduação em Letras
foi iniciada e concluída nesse período, também na USP. Foi a segunda colocada no ranqueamento do curso,
que acontecia após o primeiro ano de disciplinas básicas, entre cerca de 800 alunos. Escolheu a habilitação
em Português e Inglês, direcionando-se em seguida para o mestrado no Programa de Pós-Graduação em
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Estudos Linguísticos e Literários em Inglês da USP. Seu tema de pesquisa foram as literaturas africanas de
língua inglesa a partir de uma abordagem pós-colonial. O doutorado seguiu pela mesma linha e foi concluído
em 2010. Durante seus estudos de pós-graduação viveu inicialmente como bolsista, mas em 2009 foi
aprovada no concurso da Universidade Federal de Mato Grosso para a vaga de docente de literaturas de
língua inglesa do campus de Rondonópolis. Após quase dois anos trabalhando ali, surgiu uma vaga no
campus de Cuiabá.
Prestou um novo concurso e também foi aprovada, mudando-se para a capital mato-grossense em 2011. Foi
aí que se operou uma verdadeira revolução em sua vida. Os escritos literários ficcionais tinham sido
eclipsados pelas preocupações acadêmicas, embora o desejo de se tornar escritora nunca tenha
desaparecido. Foi em Mato Grosso que recebeu sua primeira premiação literária, o Prêmio Mato Grosso de
Literatura em 2017, que possibilitou a publicação de seu primeiro livro de poemas, Entraves (editora Carlini &
Caniato, 2017). No ano seguinte, também foi contemplada no edital de fomento à cultura da prefeitura de
Cuiabá, através do qual foi possível a publicação de seu segundo livro de poemas, Grande depósito de
bugigangas (Carlini & Caniato, 2018). Nesse ínterim, foi selecionada em outros prêmios literários, como o
Prêmio Lamparina Luminosa (2017) e o Prêmio Off Flip (2018 e 2019). Em 2019, seu primeiro livro de contos,
Passagem estreita (Carlini & Caniato, 2019), foi contemplado no edital FUNDO 2019 – Cuiabá 300 anos,
tendo sido lançado em outubro do mesmo ano. Segue sendo imensamente agradecida à população de Mato
Grosso, que possibilitou, através dessas políticas públicas de seus gestores, que pudesse estar realizando o
seu grande sonho, além de ser o local em que exerce sua profissão de professora universitária.
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 Divanize Carbonieri, 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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