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RESUMO 

O mote do presente trabalho é discorrer sobre algumas hipóteses levantadas no 
projeto de dissertação intitulado: “Das canções da congada catalana do Catupé 
Amarelo no Facebook: uma análise dialógica do enunciado verbovocovisual”. O 
foco, aqui, será algumas publicações que estão disponíveis na página do Catupé 
Cacunda Nossa Senhora das Mercês (Doravante, Catupé Amarelo) da congada de 
Catalão no Facebook, com o intuito de pensarmos os enunciados verbovocovisuais 
e como eles funcionam na construção das identidades dos sujeitos congadeiros. 
Esse estudo encontra-se fundamentado na perspectiva dialógica da filosofia da 
linguagem do Círculo de Bakhtin, sendo que o corpus será construído por 
enunciados verbovocovisuais da congada do Catupé Amarelo. No que tange os 
pressupostos teóricos que fo ram utilizados para a realização do presente 
estudo, tomamos como escopo para o desenvolvimento da pesquisa os escritos 
filosóficos inseridos no Círculo de Bakhtin que se fundamentam na perspectiva 
dialógica da linguagem. Desta feita, é por meio da metodologia dialético- dialógica 
que descrevemos, interpretamos e analisamos tais enunciados disponíveis na 
supracitada rede social. Ademais, a pesquisa é de cunho bibliográfico, uma vez 
que estamos buscando nas obras do Círculo as pistas deixadas para pensarmos 
os enunciados, verbais, vocais e visuais. Vale ressaltar que esse estudo justifica-se, 
principalmente, porque há uma emergência nos estudos da linguagem de se 
pensar a linguagem verbovocovisual considerando a relação entre enunciados e 
a relação sujeito-enunciado nessas canções. O que nos interessou na presente 
pesquisa foi dar voz ao projeto de dizer do Catupé Amarelo no recorte do 
cronótopo Facebook que, por sua vez, reflete e refrata a vida e a arte da congada 
catalana e de seus congadeiros. Com relação aos resultados alcançados, por meio dessa 
pesquisa, pudemos compreender que a congada, parte da cultura catalana, tem se 
transformado, porque a linguagem se modificou e a sociedade também. É um 
processo sócio-histórico, por esse fato, demanda tempo. 
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