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Das dificuldades e/ou vantagens de se fazer pesquisa em linguagem no 

Centro-Oeste brasileiro: algumas ponderações sobre o caso de Mato Grosso
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Por Roberto Leiser Baronas (UFSCar/UFMT-CNPq) & Maria Inês P. Cox (UFMT)
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“Tem muita gente que diz ‘nós vamos’ 

e não sabe para onde vai. A gente fala 

nóis vai e sabe muito bem pra onde 

quer ir”. 

João Gaúcho, integrante do MST, em 

MT 

  

Antes de mais nada: um pedido de indulgência... 

 Tínhamos como objetivo primeiro elaborar um texto de natureza mais ou menos 

cartográfica, com base na análise de um conjunto relativamente amplo de entrevistas, 

realizadas com as coordenações, técnicos, docentes e alunos dos Programas de pós-

graduação na área de linguagem da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT - e 

da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, bem como, com os 

representantes da Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso – FAPEMAT. 

Buscaríamos, por um lado, levantar algumas das principais dificuldades enfrentadas 

pelos atores sociais envolvidos nessas pós-graduações
3
 no desenvolvimento de suas 

pesquisas e coordenação de cursos e, por outro lado, em meio ao “cipoal” de 

dificuldades elencadas, objetivávamos destacar algumas das possíveis vantagens de se 

pesquisar no campo da linguagem em Mato Grosso, sobretudo, por conta de sua 

                                                           
1
 Este texto teve como uma de suas condições de produção o convite do colega e Amigo Fábio Akcelrud 

Durão, professor pesquisador da Unicamp e atualmente presidente da Anpoll, com o qual tivemos o 

privilégio de partilhar muitos momentos de saber com sabor, quando éramos colegas no Departamento de 

Letras da UNEMAT, Campus de Alto Araguaia, em meados dos anos noventa do século passado. O 

convite do Fábio foi para engendrar algumas breves ponderações acerca das condições de ser pesquisador 

e professor em linguística no Mato Grosso. As ponderações aqui textualizadas são de inteira 

responsabilidade dos autores deste texto. 
2
 Cumpre destacar que embora o primeiro autor deste texto não esteja mais residindo no Mato Grosso, ele 

além de estar vinculado ao Mestrado em Estudos de Linguagem da UFMT desde 2003, trabalhou de 1995 

a 2006 na Universidade do Estado de Mato Grosso, Campus Universitário de Alto Araguaia e, a segunda 

autora reside no Mato Grosso desde o final dos anos setenta do século passado e atua também no 

Mestrado em Estudos de Linguagem da UFMT desde 2003, sendo uma de suas progenitoras. 
3
 Atualmente o Mato Grosso conta com quatro programas de pós-graduação na área de linguagem: o 

Mestrado em Estudos da Linguagem e agora doutorado da UFMT, em Cuiabá; o Programa de Pós-

Graduação em Estudos Literários (Mestrado e Doutorado) da UNEMAT, em Tangará da Serra; o 

Programa de Pós-Graduação em Linguística da UNEMAT, agora também com doutorado, em Cáceres e o 

Mestrado Profissional em Letras da UNEMAT – PROFLETRAS, em Sinop. 
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constituição histórica no processo de povoamento e de sua localização geopolítica na 

América Latina.  

No entanto, depois de realizarmos as entrevistas e cotejarmos com o que está 

textualizado nas fichas da avaliação trienal (2013) do Mestrado em Estudos da 

Linguagem da UFMT e do Programa de Pós-Graduação em Linguística da UNEMAT, 

constatamos que as entrevistas não acrescentariam praticamente nada a mais em relação 

ao que está disponibilizado na página da CAPES. Diante disso, decidimos rever nossos 

objetivos e produzir um texto de natureza mais historiográfica. 

Com efeito, a presente intervenção está organizada em dois momentos. 

Inicialmente, textualizamos uma pequena historiografia dos estudos discursivos no 

Mato Grosso. E, por último, descrevemos de maneira bem sucinta algumas das 

vantagens de se fazer pesquisa em linguagem num Estado, cuja economia e  imaginário 

social da grande maioria da população estão totalmente tomados pelo agronegócio e 

pelas possibilidades turístico-econômicas do Pantanal, portanto um Estado que 

majoritariamente vê as questões de linguagem como pouco dignas de objeto de reflexão.  

Esperamos que estes dois momentos sejam pertinentes para instaurar e sustentar 

uma polêmica, ampliando o debate na sociedade mato-grossense, por um lado, com um 

discurso do senso comum, qual seja o de que pesquisar linguagem é desperdício de 

recursos, pois esse tipo de pesquisa não gera nenhum produto útil à sociedade e, por 

outro, com um discurso muito textualizado nos ambientes acadêmicos de Mato Grosso, 

a saber, “é preciso fazer pesquisa em descrição de língua indígena”, uma vez que no 

Estado de Mato Grosso há vários povos indígenas, cujas línguas ainda não foram 

sistematicamente estudadas e nenhum dos dois programas de pós (o da UFMT e o da 

UNEMAT) têm em suas linhas de pesquisa, a descrição de línguas indígenas. 

Toda vez que somos cobrados por implementar em nossos programas de pós-

graduação ações que instrumentalizam a prática científica, requerendo dessas práticas 

uma aplicação imediata e lucrativa no mercado ou mesmo uma linha de pesquisa 

específica em descrição de línguas indígenas, retorna à nossa memória uma cena do 

filme norte-americano de 1993, A Lista de Shindler, em que uma das personagens ao ser 

interpelada pelo oficial alemão sobre a sua profissão, diz que era professor de literatura 

e história. Ao saber a profissão do interpelado, o soldado alemão indica que a fila do 

professor é a dos trabalhadores inessenciais ao regime nazista, implicando a sua ida 

[sem volta] ao campo de concentração. O professor então atônito se pergunta: “o que 

pode ser mais essencial do que ser professor de literatura e de história?” 
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De antemão deixamos claro que não estamos querendo de maneira alguma 

desqualificar as pesquisas que geram produtos úteis à sociedade ou engendrar uma 

apologia aos estudos discursivos mato-grossenses e muito menos produzir uma espécie 

de alfândega epistemológica e metodológica no tocante aos imprescindíveis estudos de 

descrição de línguas indígenas, mas mostrar que essa reiterada discursivização da 

necessidade de se realizar pesquisas em descrição de línguas indígenas, por mais 

pertinente cientificamente e relevante socialmente que seja, juntamente com a 

necessidade de mercadologização da ciência, deslegitima socialmente toda uma renhida 

prática científica que vem sendo engendrada, tanto na UNEMAT quanto na UFMT, por 

pelo menos dois decênios de anos, por competentes pesquisadores, nos mais variados 

domínios das ciências da linguagem. Destacamos de memória o excelente trabalho que 

vem sendo realizado na formação continuada de professores de língua materna e 

estrangeira pelas professoras Ana Antônia de Assis Peterson; Solange Barros; Rhina 

Landos; Simone Padilha, Cláudia Graziano e pelos professores Dánie de Jesus e Sérgio 

Flores da UFMT; Elias Alves e Manoel Mourivaldo, no âmbito dos estudos filológicos, 

bem como, os trabalhos no âmbito do discurso desenvolvidos pelas professoras Ana Di 

Renzo; Ana Luíza Artiaga; Eliana de Almeida; Olímpia Maluf; Vera Regina Martins e 

Silva; Judith Albuquerque e Neuza Zattar da UNEMAT.   

  

Uma breve historiografia dos estudos discursivos no Mato Grosso... 

A Análise de Discurso começou a despontar na história das ciências da 

linguagem no Brasil em meados da década de 1970. E Mato Grosso não demorou a 

entrar no “bonde” dessa história, buscando, como parceira de diálogo, a Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP) que vinha se constituindo como centro de 

referência desse novo campo de estudo da linguagem no país. Éramos um grupo de 

professores da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT); atuávamos no curso de 

Letras como professoras de língua e/ou linguística e, também, no chamado Primeiro 

Ciclo de Estudos ou Ciclo Básico (CB), ministrando Língua Portuguesa, disciplina que 

era vista como a solução para todos os problemas de leitura e escrita dos alunos que 

ingressavam no ensino superior. Todos os estudantes da UFMT passavam pelo CB 

naquela época, mas, aos poucos, ele foi sendo implodido e hoje não resta sequer sua 

sombra na estrutura curricular dos cursos. A formação pragmática e especializada 

abocanhou todo o espaço destinado à formação geral e humanista que havia na 

universidade: língua, filosofia, sociologia, metodologia da pesquisa, dentre outras 
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disciplinas das Ciências Humanas e Sociais, certamente lidas como inessenciais, foram 

banidas do currículo, então concentrado na formação profissional stricto sensu. 

A via que nos levou à Análise de Discurso foi a do CB. O grupo que atuava na 

disciplina de Língua Portuguesa no Primeiro Ciclo era numeroso e heterogêneo. Entre 

nós, havia mestres recém-retornados de cursos de Letras e Linguística, especialistas e 

graduados em Letras com algum ou nenhum conhecimento em Linguística. Com esse 

perfil heterogêneo, o grupo era palco de muitos conflitos. Não havia acordo entre nós 

sobre o que significava trabalhar a leitura e a produção de textos com aquele público-

alvo. No geral, a disciplina vinha sendo trabalhada como um momento de revisão das 

normas gramaticais. Entendia-se, comumente, que o problema dos textos dos 

universitários restringia-se ao domínio das normas de ortografia, pontuação, 

concordância verbal e nominal, colocação pronominal etc. Contudo, nem todos os 

professores do grupo estavam de acordo com esse diagnóstico, pois viam em tais textos 

mais do que problemas ortográficos e gramaticais. Viam períodos desestruturados, falta 

de coerência e coesão, fragilidade argumentativa, circularidade e não progressão textual, 

reprodução de estereótipos e lugares-comuns, ausência de criticidade e outros mais que 

a mera revisão de normas gramaticais e ortográficas não daria conta de sanar. O que 

esse grupo, vanguarda de uma dissidência, vislumbrava como um texto acadêmico de 

boa qualidade não era apenas um texto que obedecia às regras da norma culta padrão e 

às convenções da ortografia, era um texto globalmente coerente, crítico, coeso em todos 

os níveis, com argumentação consistente, progressão vertical e adequação formal (uso 

da norma culta escrita). Embora esse grupo antevisse o que desejava, sentia-se 

despreparado teórico-metodologicamente para levar adiante o projeto de dar outra cara à 

disciplina de Língua Portuguesa do CB. Com exceção de uma professora, Joana D’Arc 

de Paula Macedo, que havia feito uma dissertação sobre os mecanismos de coesão 

textual entre orações e períodos, os demais vinham de uma linguística do núcleo duro da 

língua que não tinha, àquela altura, nada a dizer sobre a prática pedagógica com a 

leitura e a redação.  

Ao sair, em meados da década de 1970, para o mestrado na PUC-Rio, Joana 

D’Arc já levava consigo a preocupação de se munir teoricamente para um trabalho mais 

consistente com a Língua Portuguesa, pois vinha atuando como professora no CB já há 

algum tempo e estava insatisfeita com a sua prática. Na Introdução de sua dissertação, 

transformada em livro, assim expressa o motivo que a levou a estudar a conexão de 

orações e de períodos: “Durante um longo período em contato com redações de alunos 
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do Primeiro Ciclo de Estudos, verificamos que dificilmente estes trabalhos apresentam 

coerência e unidade. [...] É em virtude desta constatação que pretendemos determinar e 

descrever os principais meios formais de explicitação da conexão semântica entre 

orações e entre períodos” (MACEDO, 1984, p. 3). 

Joana D’Arc foi, portanto, o vetor da mudança na prática da leitura e redação no 

CB. Entretanto, ela, que já havia ido mais longe do que reduzir a tarefa do professor de 

Língua Portuguesa no Primeiro Ciclo à revisão gramatical, tinha consciência de que 

ainda era pouco, havia o problema das condições de produção, da argumentação, da 

progressão textual, do lugar-comum. Desejando ir além, ela também nos fez desejar ir 

além... Começamos a buscar experiências de trabalho com o texto acadêmico em outras 

universidades do país e, nessa busca, nos deparamos com um grupo de professores da 

UNICAMP que vinha estudando e publicando o resultado de suas pesquisas sobre as 

redações no vestibular e na universidade. Dentre esses trabalhos, publicados nos 

Cadernos de Pesquisa (Número 23, 1977) da Fundação Carlos Chagas, deparamo-nos 

com o artigo de Haquira Osakabe, “Provas de argumentação”, e o de Alcir Pécora 

“Estudo do período: uma proposta pragmática” que tocavam algumas das questões que 

nos afligiam. Ficamos tão empolgadas com a ideia de estabelecer um diálogo com o 

grupo que fomos logo procurando os meios institucionais e financeiros para viabilizar 

uma possível consultoria da UNICAMP. Fizemos um primeiro contato com o professor 

Haquira que nos sugeriu uma assessoria pelo grupo da Linguística da UNICAMP. 

Formalizamos o pedido e ficou acertado que viriam a Cuiabá o próprio Haquira, Eni 

Orlandi, Sírio Possenti, Alcir Pécora, Eduardo Guimarães, Cláudia Lemos, Marisa 

Lajolo, nem todos da área de Análise de Discurso, mas todos com algo a discutir 

conosco sobre a leitura e a produção de texto. A partir de então passaríamos a designar a 

antiga redação escolar como “produção de texto”, uma primeira mudança significativa 

em nossa prática.  

A assessoria aconteceu nos dois primeiros anos da década de 1980, vindo um 

professor de cada vez. O professor indicava uma bibliografia básica a respeito do tema 

que iria trabalhar conosco e com base nela discutíamos a questão para qual queríamos 

encontrar uma saída pedagógica a ser levada para as aulas de Língua Portuguesa do CB. 

Foi assim que tivemos contato com autores como Emile Benveniste (teoria da 

enunciação), Chaïm Perelman (tratado da argumentação), M. A. K. Halliday e Ruqaiya 

Hasan (estudo da coerência e coesão textual), John Rogers Searle  e John Langshaw 

Austin (teoria dos atos de fala), Ludwig Wittgenstein (teoria dos jogos de linguagem), 
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dentre muitos outros com os quais não tivemos contato por ocasião do mestrado ou da 

graduação em Letras.  

Foi assim que Michel Pêcheux, aquele que é considerado o precursor da Análise 

de Discurso francesa entrou em nossas vidas. Na vez de a professora Eni Orlandi vir 

dialogar conosco, a leitura indicada foi nada menos do que Analyse automatique du 

discours (PÊCHEUX,1969) em francês, pois não havia tradução da obra em português. 

Esse livro seria a base para a discussão das condições de produção do texto/discurso, a 

partir da teoria das formações imaginárias que realizava uma releitura do esquema linear 

da comunicação de base empirista. Afinal, uma das questões que nos incomodava no 

exercício da redação escolar era o fato de o aluno não imaginar um interlocutor outro 

para seu texto que não o professor, avançando sobre seu texto como um juiz da língua. 

O remédio parecia certo, mas a dose não era homeopática. Um texto complexo numa 

língua que ninguém do grupo lia! Era uma dose duplamente cavalar. Poderíamos ter 

desistido, mas preferimos contratar um professor de francês para ler o texto conosco. 

Sofremos para ler Analyse, mas não desistimos. Valeu a pena a teimosia, pois o jogo das 

imagens tornou-se o carro-chefe da nossa proposta de prática de leitura e produção 

textual para o CB, formalizada em 1982 com o nome “Linguagem como atividade 

dialógica: uma experiência de ensino na universidade”. Pêcheux também nos encorajava 

a ver a linguagem como inseparável das condições sócio-histórico-ideológicas, o que 

era fundamental naqueles anos, pois vivíamos os anos de chumbo da ditadura militar 

que silenciava qualquer sussurro de crítica. Tirar a inocência da linguagem era já uma 

forma de crítica, sutil o suficiente para não ser tarjada de preto.  

Logicamente apenas um grupo pequeno do CB adotou a proposta nas aulas de 

Língua Portuguesa, mas a mudança de paradigma logo transcendeu os muros da 

universidade e o grupo começou a ser convidado para discutir a chamada crise da escrita 

instalada em todos os níveis de ensino, desde que o acesso à escola passara pelo 

processo de democratização. O acesso à escola não significava necessariamente acesso 

ao conhecimento que permanecia inacessível, principalmente porque a nova clientela 

vinha de uma cultura mais oral e falhava no aprendizado da leitura e da escrita, 

competências fundamentais para o bom desempenho na carreira escolar como um todo. 

Falhar no domínio da escrita significa falhar em todo o processo de escolaridade. 

Assim, sabendo que, entre as causas da evasão e repetência escolar, poderia estar o 

iletramento dos alunos, as Secretarias de Educação do Estado e municípios passaram a 

ver o grupo como uma espécie de tábua de salvação: o grupo passou a ser bastante 
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requisitado para discutir a questão da prática de leitura e produção de textos com 

professores da escola pública básica. Até hoje professores do grupo, como a professora 

Irene Baleroni Cajal, continuam a ser lembrados por quando querem tratar de 

letramento e ensino de língua portuguesa.  

Em meados da década de 1980, a maioria dos professores do grupo afastou-se da 

UFMT para realizar o doutorado. Todos buscaram universidades e/ou programas onde 

pudessem continuar estudando a Análise de Discurso. E, por essa via, outros autores 

entraram na história: Dominique Maingueneau, Paul Henry, Jean-Jacques Courtine, 

Michel Foucault. E, então, era a vez de Joana e eu, que estávamos na UNICAMP na 

mesma época, digerirmos Sémantique de la polemique (1983) e Genèses du discours 

(1984), sem a ajuda da nossa professora de francês que ficara em Cuiabá. Acabamos nos 

tornando leitores de francês pela via da Análise de Discurso. Nossos doutorados 

duraram até o final da década de 1980 e, quando retornamos, pouca coisa restava do 

CB, mas as demandas dos setores da educação pública estavam em alta. Continuamos a 

ser requisitadas para discutir os princípios de um novo paradigma de ensino de línguas 

que estava em discussão no país e que foi oficializado, no final da década de 1990, por 

meio dos Parâmetros Curriculares Nacionais e para organizar e ministrar cursos de 

especialização nos mais diversos municípios do Estado. 

Na década de 1990, a Análise de Discurso passou a ser desenvolvida, no Estado, 

também, em outros espaços institucionais de ensino e pesquisa, com a parceria entre a 

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) e a Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP) para a realização de cursos de especialização, de um Mestrado 

Interinstitucional (MINTER) em Linguística (1998-2000) e também um Doutorado 

Interinstitucional (DINTER) em Linguística no período de 2007 - 2012.  

Cumpre destacar, também, o relevante papel desempenhado pela Profa. Dra. 

Mónica Zoppi-Fontana (IEL-UNICAMP) e pelo Prof. Dr. Eduardo Guimarães para a 

institucionalização para os estudos de discurso na UNEMAT. No final de 1994, a 

convite da então Diretora do Instituto de Linguagem, Profa. Vera Regina Martins e 

Silva, a Profa. Mónica, à época doutoranda do IEL-UNICAMP, ofereceu em Cáceres 

um curso de 40 horas sobre Análise de Discurso. Foi o primeiro contato efetivo dos 

professores da área de linguagem da UNEMAT com os estudos do discurso. O 

professor Eduardo Guimarães foi o elaborador e o coordenador dos projetos tanto do 

Minter quanto do Dinter em Linguística entre a UNICAMP e a UNEMAT. 
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Merece destaque também os trabalhos de dissertação desenvolvidos pela Profa. 

Dra. Judith Albuquerque no mestrado em educação da UFMT e pela Profa. Dra. Edna 

André Soares Melo, na Universidade Federal do Amazonas, sob a orientação da Profa. 

Dra. Solange Leda Gallo, defendida em 1999. A dissertação de Edna André, intitulada 

“Gestos de autoria: construção do sujeito da escrita na alfabetização”, e o de Judith 

Albuquerque, intitulada “O discurso separatista sobre o português do Brasil na segunda 

metade do século XIX”, defendida em 1995, foram os primeiros trabalhos acadêmicos 

defendidos no âmbito do discurso por professores da área de linguagem da UNEMAT. 

Com um corpo de professores maciçamente formado pelo Programa de 

Linguística da UNICAMP e também por uma formação em serviço, advinda da atuação 

de inúmeros professores no Projeto de Licenciaturas Parceladas
4
, a UNEMAT talvez 

seja hoje o maior centro da Análise de Discurso em Mato Grosso.  

A consolidação dos estudos discursivos no Estado ocorreu com a criação dos 

programas de pós-graduação na área de Letras e Linguística. Na UFMT, a prática da 

Análise de Discurso nas reflexões sobre língua e ensino, iniciada no final da década de 

1970, se consolidou com a criação, em 2003, do Mestrado em Estudos de Linguagem, 

que possui uma linha de pesquisa voltada ao estudo das práticas textuais e discursivas. 

Nesse Programa, diferentes vertentes de Análise de Discurso estão representadas 

também na linha de pesquisa que trata dos paradigmas de ensino de línguas. Referimo-

nos, precisamente, à Análise de Discurso Dialógica inspirada em Bakhtin que baliza os 

estudos sobre o ensino-aprendizagem de língua materna e Análise de Discurso Crítica 

                                                           
4
 O Projeto Licenciaturas Plenas Parceladas foi desenvolvido na UNEMAT prioritariamente no período 

de 1994 a 2006. No entendimento de Albuquerque (1997) “são cursos de licenciaturas plenas oferecidas 

no interior do estado, exclusivamente para professores em exercício do magistério e que ainda não tinham 

tido a oportunidade de se qualificar para a profissão que exercem, através de um curso superior. Os 

tempos curriculares nas Parceladas são distribuídos parceladamente de forma intensiva nos meses de 

janeiro, fevereiro e julho, períodos de férias e recessos escolares, com a presença de docentes, monitores e 

coordenadores de curso; e de forma continuada (etapas intermediárias entre uma intensiva e outra), 

abrangendo os períodos de trabalho escolar. Os cursos estão organizados em dois momentos curriculares 

– Formação Fundamental e Formação Específica com objetivos e funções bem definidos, abrangem o 

conjunto das ações que pretendem formar não só o indivíduo autônomo, responsável pela própria 

aprendizagem e sistematização da experiência pessoal, mas também o profissional comprometido com a 

aprendizagem de todos os seus alunos. O primeiro momento, o da Formação Fundamental, tem a duração 

de um ano e meio e se caracteriza por oferecer aos cursistas uma formação propedêutico-filosófica, 

propiciando uma tomada de consciência histórica acerca da realidade sociocultural regional na qual a 

Universidade está se inserindo e da realidade mais ampla; uma compreensão mais profunda dos 

problemas detectados, vividos e alguns possíveis caminhos de mudança. O segundo momento, o da 

Formação específica, tem a duração mínima de três anos e meio e oferece ao cursista um bom mergulho 

na especificidade do curso por ele escolhido e bases teóricas para a compreensão do processo 

educacional, tendo em vista a construção da práxis pedagógica”. Todas as disciplinas que faziam parte do 

currículo dos diferentes cursos de licenciatura eram ministradas por dois docentes: um da UNEMAT e 

outro, um experiente pesquisador, advindo de uma das instituições parceiras do projeto: UNICAMP; 

USP; UFSCar, UNESP; UFRJ; UFBA, entre outras.   
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tal como praticada por Fairclough que ancora os estudos sobre o ensino-aprendizagem 

de língua estrangeira.  

Na UNEMAT, a consolidação veio com a criação do Mestrado em Linguística, 

iniciado em 2010, com uma linha de pesquisa dedicada ao estudo dos processos 

semânticos e discursivos e agora, muito recentemente, com a implementação do 

doutorado em 2015. 

 

Considerações semifinais...  

Essa parca história dos estudos discursivos no Mato Grosso nos mostra, por um 

lado, que o desenvolvimento desse ramo das ciências da linguagem em MT não é o 

produto de uma inscrição oportunista em uma teoria fashion de linguagem, muito menos 

uma espécie de aerólito miracoloso completamente apartado das necessidades da 

sociedade mato-grossense, em detrimento da urgente necessidade de descrição das 

línguas indígenas, mas o resultado de um renhido trabalho que vem sendo realizado por 

competentes mãos e cabeças tanto na UFMT quanto na UNEMAT, numa espécie de 

polifonia suprainstitucional, por pelo menos uma vintena de anos. E, por outro, com 

todos os ônus e bônus, advindos dessa história, são esses estudos nas suas mais 

diferentes visadas, em conjunto com outros estudos nos mais variados domínios das 

ciências da linguagem, os traços distintivos, que atualmente nos identificam, em relação 

aos outros estados. 

Por fim, é preciso dizer que pesquisar linguagem em Mato Grosso para além e 

aquém de todos os problemas por nós conhecidos - cobrança por ações que 

instrumentalizam a prática científica, requerendo dessas práticas uma aplicação imediata 

e lucrativa no mercado; falta de uma política de incentivo à pesquisa específica para a 

área de linguagem por parte da Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso; 

dificuldade na criação de cursos de doutorado; dificuldade de retenção de doutores; falta 

de uma política institucional para a liberação dos docentes para realizar estágios de pós-

doutorado; ampliação de infraestrutura e de acervo de bibliotecas e laboratórios 

específicos; consolidação de grupos de pesquisa; elevação da qualificação dos 

periódicos da área; dificuldade na qualificação dos seminários de pesquisa dos 

programas de pós-graduação, problemas na criação e implementação de uma política de 

internacionalização de mão dupla dos programas – tem uma grande vantagem, pois há 

ainda muito por fazer. Todavia, esse muito ainda a ser feito pode ser engendrado sem 
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que estejamos tão presos às amarras do academicismo institucional tão presente nos 

grandes centros de produção de saberes. 


