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O forte interesse em atender aos anseios das pessoas desejosas de cursar pós-

graduação, em nível de mestrado, que, muitas vezes, é um aperfeiçoamento da 

graduação e o esforço para desenvolver linhas de pesquisa ligadas ao desenvolvimento 

da região têm exigido uma energia hercúlea dos ainda idealistas (Labor improbus omnia 

vencit), crentes de um horizonte melhor para o ensino superior sul-mato-grossense.

Entendemos, às vezes, que pode ser falta de compreensão nossa com relação à política 

educacional do Brasil, em virtude da necessidade de o país prestar contas ao Banco 

Mundial (BIRD) e, mais recentemente ao FMI, que fazem exigências ao governo, que, 

por sua vez, exige mais dos pobres mortais, viventes mágicos, que de si mesmo.

Em nome da crise mundial, são fáceis as justificativas dos governantes para a 

falta de recursos para a educação. Ora, será que todos os países se encontram na mesma 

situação do Brasil? Não. Há países europeus que vão bem obrigado, porque têm plano 

de ação administrativa, previsibilidade orçamentária e utilização do financeiro com 

firmeza de propósitos. Talvez, os problemas do Brasil, os mais complexos, fujam à 

capacidade do homem!? Somos um continente! Influências, as mais diversas!

É de fundamental importância não nos esquecermos do tema, mormente porque 

estaremos à semelhança de um aluno descuidado, que faz redação para ser corrigida, 

com muita freqüência, por um gramatiqueiro contumaz, mas não podemos deixar de 

contar a "história de amor e sofrimento", em que se coloca a implantação do nosso 

Mestrado, com obstáculos apresentados por burocratas de leituras denotativas e colegas 

descrentes por razões outras.

O ex-presidente da SBPC, Sérgio Ferreira (1198:7), afirmou que:

Em termos de educação, pensando no período mais recente, o 
discurso do Ministério da Educação impressiona e parece refletir uma 
valorização da educação, aliás característica própria de um estado 
neoliberal. No entanto, esse discurso não foi acompanhado dos 
aportes financeiros correspondentes. Ademais, deu ênfase ao 
fundamental e médio, deixando à deriva as duas pontas do ensino: a 
educação infantil e a universidade.

                                                
1 Este texto foi originalmente publicado na WebRevista Discursividade (2002-2004): 
www.discursividade.pro.br. 



Nem é preciso dizer que esse tipo de medida, sem investimentos, faz que a 

educação fique comprometida, dificultando a consciência das pessoas sobre seus atos e 

permitindo um comportamento definitivo na possível tomada de posição e decisão.

Por outro lado, não acreditamos na maldade dos administradores, com pensamentos 

imediatistas, voltados para os próprios interesses, nem talvez, na sua longínqua 

incompetência, provocadoras do atraso e do infortúnio das pessoas. Aliás, "calamitas 

nulla sola".

Nos nossos 25 anos de UFMS, nunca vimos um quadro tão preocupante como 

o de hoje. Está certo que não perdemos o leme, mas nos inquieta a possível falta d'água. 

Lembram-se do alazão?

Há tempo, de súbito, a Instituição foi depenada por medidas governamentais, 

com o recolhimento de todos os seus recursos, causando, obviamente, problemas para 

cumprimento de compromissos assumidos com pessoas, que como nós, estão ansiosas 

por breve solução. Bastante otimistas, queremos crer que a causa da acontecência é 

muito justa e necessária; de outra parte, vem-nos o inquérito: como ficam os 

angustiados credores? E os mais precisados "já sem lenço e sem documento"?

De qualquer modo, independentemente de todos os dissabores, reiteramos a 

importância do ideal e a necessidade de se pensar como Bizzo (1998:12):

Quem descobre que não sabe deve procurar saber. A ignorância não é 
crime. Ela é reflexo da inocência e da ingenuidade dos bons 
selvagens. O verdadeiro crime é a indolência intelectual, é ter 
consciência do que se tem por saber, mas acomodar-se.

Desnecessário é dizer que não podemos privar os que querem aprimorar os 

conhecimentos, submetendo-nos às regras dos sábios de gabinete e dos corporativistas, 

que impõem normas difíceis de resolver, dadas as dificuldades impostas para a 

resolução de problemas. Assim, de um lado, estamos nós, Administração e 

Coordenação, sensibilizados, apesar dos sacrifícios, para fortalecimento do Curso de 

Mestrado; de outro, toda sorte de obstáculo querendo anular nossa tenacidade e 

intrepidez.

A implantação do Mestrado em Letras foi o melhor caminho encontrado para 

concretizar os desígnios da maioria dos professores do Curso de Letras do Câmpus de 

Três Lagoas, de seus egressos e da Administração da Universidade, pois tornado 



realidade, partimos para o cumprimento das exigências que visem ao credenciamento. 

De qualquer maneira, o título tem validade na Instituição e pode ser convalidado por 

outras, sem avaliação de órgão público que tem esse mister.

No respeitante às linhas de pesquisa, é importante fazer algumas referências ao 

Documento elaborado pelos participantes do 4º Seminário de Avaliação de 1997, 

promovido pelo Curso de Mestrado em Educação CCHS/UFMS, realizado no dia 12-

09-97. Dizem os professores que elaboraram o documento em questão, que eles 

entendem como insuficiente a conceituação de linha de pesquisa estabelecida pela 

CAPES e, ainda, que:

... uma linha de pesquisa não precisa envolver, necessariamente, 
somente professores de um departamento ou de uma instituição (...) 
Essa situação torna possível, no limite, um único pesquisador 
organizar-se, dentro de um departamento ou da instituição, sem a 
presença de outros professores regulares ao seu lado.

As linhas de pesquisa do Mestrado em Letras tiveram como enfoques 

principais a temática e os procedimentos metodológicos. Assim, em Variação da 

Linguagem, ressaltam-se os estudos regionais, com coleta de dados, por meio de 

entrevistas gravadas, mediante questionário, baseado nas metodologias da dialetologia e 

da sociolingüística, tendo como uma das preocupações a elaboração do Atlas 

Lingüístico de Mato Grosso do Sul (ALMS) e contribuição sistemática para o Atlas 

Lingüístico do Brasil (AliB).

Esta investigação, em particular, é relevante, porque Mato Grosso do Sul é um 

dos estados brasileiros que não tem os seus atlas lingüístico e possui regiões com 

influências diversas na atualização da linguagem; além dos pantanais com realizações 

lingüísticas ligadas, principalmente, ao espanhol da Bolívia e do Paraguai, em vista das 

relações comerciais e culturais. Não se pode esquecer, de igual modo, das migrações de 

gaúchos, paulistas, mineiros e goianos, dentre outros, com falares envolvendo costumes, 

hábitos e nomes diversificados dos objetos e das diferentes atividades por eles 

desenvolvidas.

No respeitante à Lingüística Textual, deu-se ênfase à produção de texto e 

análise do discurso de orientação francesa. Os trabalhos poderão ser desenvolvidos nas 

modalidades escrita e falada, estribando-se nos fatores que possam condicionar a 

produção de texto e a construção de sentidos que possa ser identificada. A estrutura 



ideológica, nos seus diferentes conceitos, tem sido, obrigatoriamente, objeto de pesquisa 

a ser verificada nos textos constituidores de amostra ou córpus para possíveis descrições 

e análises.

As pesquisas nessa área do conhecimento são importantes para o ensino de 1º 

e 2º graus, em várias regiões do Estado, sempre carentes de novas informações a 

respeito de estratégias que possam facilitar a assimilação de conteúdos funcionais para a 

aprendizagem da língua. Há, sem nenhuma dúvida, muito por fazer na região e a 

contribuição da Universidade deve ser bastante produtiva.

Por último, o Curso oferece disciplinas que contribuem para perscrutações na 

área de Descrição do Português. Os trabalhos serão desenvolvidos juntamente com a 

Universidade Lumière Lyon 2, mediante convênio bilateral, numa parceria científico-

acadêmica, sob a Coordenação do Prof. Dr. Emílio M. Giústi.

O propósito da pesquisa é chegar aos conceitos que constituem os suportes 

teóricos-práticos da descrição de fenômenos lingüísticos do sistema de uma língua. Os 

corpora lexicais deverão ser constituídos por discursos especializados, que representem 

a visão conceptual de uma dada cultura regional. É mister realçar, ainda, que se 

pretende fazer descrição de línguas ágrafas de tradição oral, verificadas no seio de

comunidades isoladas e/ou de comunidades de regiões fronteiriças.

A relevância dessa linha de pesquisa se sustenta na necessidade de sistematização de 

termos regionais, tendo por finalidade a elaboração de dicionários especializados, 

observados situação e contexto.

Imperioso é asseverar que, apesar de todos os obstáculos encontrados, o Curso 

tem funcionado regularmente, com oferecimento de disciplinas atreladas aos projetos de 

pesquisa e à estrutura curricular.

A biblioteca tem sido a nossa grande preocupação. De modo geral, as relações de obras 

solicitadas pelos professores são adquiridas, principalmente, com verbas do próprio 

Curso, obedecendo à orientação da consultoria da CAPES.

A Universidade, por meio de sua gráfica, tem colaborado com os professores 

na publicação de artigos científicos, preenchendo, até certo ponto, uma lacuna detectada 

pelos professores que vieram fazer a avaliação do Curso em seu início.

O Curso em si, com duas áreas de concentração, está mais sedimentado em 

Teoria Literária, haja vista o maior número de professores regulares; já a de Lingüística, 

atropelada pelas aposentadorias, está aí a respirar com alguns desafios superáveis em 

breve tempo.



Posto isso, deve ter notado o leitor que a existência do Mestrado em Letras se 

deve à obstinação, à perseverança e ao idealismo de alguns poucos, que resistem ao 

horizonte fugaz e que não se desequilibram nem se descontrolam, mercê de que é 

sempre bom que o mar esteja quase cheio de esperanças.
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