
São Carlos, Setembro de 2018 

 

 

 

 

 

GEDEL – GRUPO DE PESQUISA EDUCAÇÃO E 

ESTUDOS DE LINGUAGEM 

 
 

Coordenadora: Cristinne Leus Tomé 

 

Instituição: UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso 

 

Pesquisadores: Cristinne Leus Tomé; 

Débora Pereira Lucas Costa; 

Adriano Eulálio Araújo; 

Regina Uemoto Maciel Martins; 

Boninne Monalliza Brun Moraes; 

Milton Mauad de Carvalho Camera Filho;  

Maria Juliany Bezerra Gomes; 

Jackeline Cabral Loureiro de Almeida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resumos: 

Resumo de apresentação do grupo. 

Resumos das pesquisas realizadas pelo grupo. 



São Carlos, Setembro de 2018 

 

 

GRUPO DE PESQUISA EDUCAÇÃO E ESTUDOS DE LINGUAGEM (GEdEL) 

 
 

Cristinne Leus TOMÉ (UNEMAT) 

cristinne.tome@unemat.br 

 
 

O Grupo de Pesquisa Educação e Estudos de Linguagem (GEdEL) foi criado em 2002 no Câmpus 

Universitário de Sinop da Universidade do Estado de Mato Grosso, tendo como líder a Dra. Tânia 

Pitombo de Oliveira. O objetivo desde o início foi compreender os efeitos do discurso produzidos 

na Amazônia Legal nas áreas da educação e linguagem. Tendo sempre como embasamento teórico 

a Análise de Discurso pechetiana, os projetos de pesquisa se formaram com a participação de 

professores, alunos e bolsistas dos cursos de Pedagogia e Letras. A professora Ma. Maria Fátima 

Castilho coordenou os seguintes projetos: (2003-2005) “Sentidos sobre ser Professor: um recorte 

do discurso da formação pedagógica no Programa Interinstitucional de Qualificação Docente 

(PIQD)”; (2005-2007) “Discurso da Terra: sentidos sobre a escola”; (2007-2010) “Saberes da 

terra: dos discursos dos sujeitos sociais à multiplicidade de saberes para a (re)significação do 

currículo da educação do campo”. Todos estes projetos estavam voltados aos estudos da área de 

educação dentro das atividades de pesquisa e extensão dos cursos de Pedagogia e Letras. A 

professora Dra. Tânia Pitombo de Oliveira coordenou o projeto “Tecer de uma discursividade na 

Região Norte Mato-Grossense da Amazônia Legal: contextos e possibilidades de 

desenvolvimento frente à sustentabilidade” (2009-2015) com uma proposta interdepartamental, 

multidisciplinar e interinstitucional, trazendo para a discussão professores da UFMT e da UFMS, 

assim como do curso de Contabilidade. Seguindo com o discurso sobre a sustentabilidade, a 

professora Dra. Cristinne Leus Tomé coordenou os projetos: (2014-2017) “O discurso da 

sustentabilidade no setor extrativista da Floresta Amazônica” e (2017- ) “Leituras Urbanas e suas 

materialidades discursivas socioambientais no Norte do Mato Grosso”. Este último analisa os 

discursos  urbanos socioambientais associados ao conceito de sustentabilidade no tripé 

econômico, social e ambiental. Atualmente os estudos do GEdEL têm ampliado o campo de 

investigações, como é o caso da incorporação do projeto de pesquisa “Judicialização da política 

de saúde em Sinop: um estudo a partir da análise do discurso” coordenado pelo professor Dr. 

Lucio Jose Dutra Lord. Os participantes do GEdEL são, em sua maioria, alunos da graduação de 

Letras e Pedagogia, do ProfLetras e do Mestrado de Letras. O Grupo é certificado pelo CNPq, 

com as linhas de pesquisa “Linguagem, história, sociedade e tecnologia” e “Estudos Linguísticos” 

e tem como líder a Dra. Cristinne Leus Tomé e como vice-líder o Dr. Lucio Jose Dutra Lord. 
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Artimanhas para assustar intrusos, armadilhas, pés virados para trás e pistas falsas fazem parte do 

imaginário de quem já ouviu falar em Curupira e Caipora, personagens das lendas brasileiras que 

tinham como razão De sua sobrevivência garantir o equilíbrio e a perpetuação das matas. A tarefa 

extrapola a literatura e acompanha a passagem do tempo, voltando a ser enfatizada nos anos 2010: 

Guardiões da Floresta. É assim que se intitulam os extrativistas que integram o Sindicato das 

Indústrias Madeireiras do Norte do Estado de Mato Grosso (Sindusmad) e essa é a formulação 

que interessa à pesquisa. A partir dos conceitos da Análise do Discurso materialista histórica 

busca-se compreender os efeitos de sentido que se instauram nas falas dos madeireiros do 

município de Sinop – Mato Grosso na construção das imagens do guardião e da floresta. Mobiliza-

se, entre outras, noções como formação discursiva, formação imaginária e processos de 

identificação. A investida acadêmica justifica-se pela importância do setor madeireiro para a 

constituição da região norte do Estado de Mato Grosso, em que na década de 1960 homens e 

mulheres, incentivados por iniciativas governamentais sob a bandeira da expansão e discursos do 

progresso, vieram a ocupar esse território. Segundo o Instituto Centro de Vida – ICV (2018), o 

setor de base florestal ocupa a primeira colocação no segmento de indústria de transformação em 

Mato Grosso, e ainda se mantém sendo o quarto maior setor econômico no Estado. A resposta 

para tanta força está nos sindicatos patronais, oito no total, que se fazem presentes atuando em 

prol dos madeireiros, sendo um deles o Sindusmad. Assim, o corpus de análise desta pesquisa é 

composto por entrevistas com madeireiros realizadas pessoalmente e os depoimentos que constam 

no livro “A Saga dos Guardiões da Floresta”, produzido pelo Sindusmad. Essa reflexão faz parte 

do projeto de Pesquisa “Leituras Urbanas e suas materialidades discursivas socioambientais no 

Norte do Mato Grosso”, desenvolvido pela Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), 

campus Sinop, Mato Grosso. 
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Na perspectiva de atender aos estudos da Análise do Discurso, esta pesquisa apresenta uma análise 

discursiva materialista histórica acerca da imagem que os catadores e coletores de lixo têm da 

sociedade em relação à profissão deles, por meio de entrevista semiestruturada e acerca da 

imagem que os cartunistas têm desses profissionais, a partir de quatro cartuns que tratam dessa 

temática. Desenvolve-se, assim, uma análise comparativa entre os discursos produzidos por essas 

duas materialidades em relação a esses profissionais, a fim de verificar se as imagens são 

convergentes ou divergentes. A análise quer saber como as posições ocupadas pelo sujeito- 

catador e pelo sujeito-coletor significam para a sociedade, considerando o sentido social, político 

e ideológico que essas profissões carregam historicamente. A materialidade utilizada para análise 

foi a entrevista semiestruturada com cinco catadores e quatro coletores do município de Colíder 

– Mato Grosso, além dos quatro cartuns selecionados. Os dispositivos teórico-analíticos 

mobilizados foram as condições de produção, sujeito, formações discursivas e as formações 

imaginárias. Os resultados da pesquisa permitiram a constatação de que, tanto nos cartuns quanto 

nas entrevistas, a imagem que a sociedade tem é de preconceito e discriminação. Assim, embora 

em alguns discursos produzidos tanto nos cartuns como nas entrevistas exista a imagem de 

valorização profissional desses sujeitos, que são fundamentais, esses não são bem vistos. Essa 

pesquisa faz parte do Projeto de Pesquisa “Leituras Urbanas e suas materialidades discursivas 

socioambientais no Norte do Mato Grosso”, desenvolvido pela Universidade do Estado de Mato 

Grosso (UNEMAT) –Campus de Sinop – Mato Grosso. 
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Frente à veiculação da implementação da coleta seletiva do lixo no município de Sinop, localizada 

a 500 km de Cuiabá, Mato Grosso, um grupo de catadores que trabalhavam no antigo lixão da cidade 

decidiram se organizar e constituir uma associação em 2008. Nasce assim a Associação de Catadores 

de Materiais Recicláveis de Sinop, inicialmente com 40 associados, mas, dado o adiamento da 

implantação dessa nova política de gestão dos resíduos sólidos, atualmente conta com 3 catadores 

em atividade. Enquanto não é regulamentada a coleta seletiva, os lixeiros, empregados por uma 

empresa que presta serviços à Prefeitura de Sinop, coletam os resíduos de forma não segregada, ou 

seja, materiais úmidos e recicláveis, que são destinados a um aterro sanitário localizado a 150 km 

do município. Verifica-se, nesses sujeitos, duas relações estabelecidas com o lixo: uma de caráter 

quantitativo, na qual os lixeiros recebem um salário para executar a coleta dos resíduos, que 

independe de seu caráter ou destinação; e outra, qualitativa, na qual os catadores têm sua geração de 

renda diretamente relacionada ao tipo e tratamento dos resíduos coletados. No processo de 

formulação desta política pública, torna-se necessário aprofundar o entendimento em relação às 

condições de trabalho destes sujeitos e suas percepções sobre estas diferentes formas de geração de 

valor a partir do lixo. Pretende-se, a partir da Análise de Discurso pechetiana, investigar as condições 

de produção dos discursos dos catadores associados e dos lixeiros no que tange à organização do 

trabalho e aos sentidos que mobilizam em relação ao lixo e a geração de renda a partir das diferenças 

encontradas em como desempenham seus trabalhos. Para tanto, serão realizadas entrevistas 

semiestruturadas com catadores e lixeiros atuantes na coleta de lixo em Sinop. Após a delimitação 

e constituição do corpus discursivo, iniciar-se-á a busca por marcas discursivas contrastantes nos 

sujeitos pesquisados em relação ao tipo de organização do trabalho, associados ou empregados, bem 

como, os efeitos de sentidos em relação à geração de valor a partir de seus respectivos papéis no 

tratamento do lixo. Esta pesquisa compõe o Projeto de Pesquisa “Leituras Urbanas e suas 

materialidades discursivas socioambientais no Norte do Mato Grosso”, desenvolvido no âmbito da 

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) – campus de Sinop, Mato Grosso. 
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As discussões sobre a inclusão do aluno Surdo no ensino regular brasileiro têm sido alvo de inúmeras 

discordâncias, tanto por Surdos quanto por ouvintes por causa da sua especificidade linguística. 

Nesse sentido buscamos com esse trabalho analisar nos discursos dos professores da sala de aula 

regular, quais sentidos emergem no processo de avaliação da aprendizagem voltada para o aluno 

Surdo, e quais procedimentos e instrumentos são utilizados a fim de que esse aluno se desenvolva 

tal qual o ouvinte, de maneira que contribua com a sua inclusão. Contribuem para essa discussão 

diversas concepções de avaliação da aprendizagem, dentre eles destacaremos as concepções de 

Luckesi (2005), Roffmann (2014), Pimenta (2004). Pesquisadores da língua de sinais como Quadros 

(2002, 2004, 2012), Fernandes (2010) e Strobel (200, 2012), além de algumas Leis e Decretos. A 

presente pesquisa deu-se em uma escola Estadual de ensino médio da cidade de Sinop, localizada 

na região amazônica ao norte do Estado do Mato Grosso, e a materialidade utilizada para a análise 

foi entrevista semiestruturada com três professores. Permearam este trabalho nas questões teóricas, 

metodológicas e analíticas, a Análise de Discurso Materialista Histórica Francesa dos precursores 

Michel Pêcheux (França) e Eni Orlandi (Brasil). Considerando que a inclusão desses alunos vai 

muito mais além de mudanças na arquitetura escolar, e que se requer principalmente que haja 

mudanças nos espaços, nas formas de interação, nas formações de professores bilíngues, de 

professores Surdos e de intérpretes de língua de sinais. Buscamos compreender como acontece a 

avaliação da aprendizagem do aluno Surdo, se há um desenvolvimento de qualidade e se há uma 

inclusão/exclusão desse aluno mediante os desafios educacionais encontrados no dia a dia. O fato 

da Libras ser uma língua visual-espacial em relação à língua portuguesa determina uma 

reestruturação na questão da inclusão do sujeito Surdo nas escolas brasileiras. Assim, embora em 

alguns discursos produzidos por esses professores exista a imagem de que o aluno Surdo está sendo 

avaliado de forma igualitária com os ouvintes, dessa forma acontece a inclusão, percebe-se que há 

uma inclusão/excludente do sujeito Surdo. Essa pesquisa faz parte do Projeto de Pesquisa “Leituras 

Urbanas e suas materialidades discursivas socioambientais no Norte do Mato Grosso”, desenvolvido 

pela Universidade do Estado do Mato Grosso (UNEMAT) – Campus de Sinop. 
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