
Interações múltiplas na aldeia Três Jacus: relato de uma experiência de pesquisa e ensino

Nesta seção, a professora Áurea Cavalcante Santana nos relata uma experiência exitosa de integração entre 
pesquisa e formação continuada numa comunidade indígena. A professora é aposentada pela UFMT, mas, para 
nossa satisfação, continua atuando no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem. Possui graduação em 
Letras pela Universidade Federal de Mato Grosso, Mestrado e Doutorado em Letras e Linguística pela Universidade 
Federal de Goiás (UFG). Foi docente da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) durante 27 anos e tem experiência em 
estudos em línguas indígenas e formação de professores indígenas.

Com a palavra, a professora!

Breves considerações iniciais

Aposentei-me recentemente, mas tenho desenvolvido atividades de ensino, pesquisa e extensão nos cursos de 
Letras ao longo de 19 anos. Entre as disciplinas que ministrei no curso em distintos momentos da vida acadêmica, 
encontram-se Linguística e Estágio Supervisionado de Língua Portuguesa. Atualmente, sou professora permanente 
do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens, integrando a Linha de Pesquisa “História, Descrição, 
Análise e Documentação de Línguas Faladas no Brasil”. Também coordeno o Grupo de Estudos, Descrição e 
Documentação de Línguas Indígenas (GEDDELI), do qual fazem parte estudantes de graduação, pós-graduação e 
professores da rede pública. 

Além dessas atividades, continuo desenvolvendo, em conjunto com os alunos de graduação e pós-graduação, o 
projeto “Estudos de Línguas Nambikwara – Múltiplas Convivências na Aldeia Três Jacus, Sapezal, MT”, objeto deste 
relato. Com o projeto de pesquisa, iniciei no PPGEL os estudos linguísticos voltados para as línguas indígenas, que 
já contam com duas dissertações defendidas, três em andamento, além de duas teses de doutorado também em 
construção.

Estudos de Línguas Nambikwara: Múltiplas Convivências na Aldeia Três Jacus – Sapezal MT

O projeto tem por objetivo mais amplo realizar estudos linguísticos nas comunidades indígenas Wakalitesu, da 
aldeia Três Jacus, e Manoki/Irantxe, da aldeia Caititu, ambas localizadas no município de Sapezal (MT). Nesses 
estudos, também são realizadas discussões e orientações para, juntamente com professores, alunos e comunidade, 
definir ortografias para a escrita das línguas Wakalitesu/Nambikwara e Manoki/Irantxe. Espera-se contribuir para o 
conhecimento, registro e documentação das línguas Wakalitesu e Manoki, e, ainda, para a formulação de políticas 
linguísticas e educacionais das comunidades indígenas Três Jacus e Caititu.

O referido projeto iniciou-se em 2016 e não possui nenhum tipo de financiamento, conta somente com o apoio 
Institucional do PPGEL, da Funai, da Coordenação Regional de Cuiabá, com a colaboração e parceria da Ação 
Saberes Indígenas na Escola – Rede UFMT, e participação efetiva de alunos, orientandos da pós-graduação.

Integrando pesquisa e formação continuada para professores indígenas

Neste projeto, propomos integrar pesquisas linguísticas desenvolvidas pelos pesquisadores e alunos do PPGEL 
com a formação em linguística para professores e demais pessoas das comunidades indígenas. Entre as principais 
atividades do projeto, estão a realização de seminários de formação linguística e de oficinas pedagógicas, das quais 
fazem parte professores, alunos e  membros da comunidade.

Desde o início da ação, em 2016, foram realizados seminários na comunidade indígena Três Jacus, no município de 
Sapezal (MT). Participaram desses seminários: orientandos do PPGEL, professores, alunos e pessoas (pais, anciãos) 
da comunidade Wakalitesu/Nambikwara. Nos anos de 2017 e 2018, participavam das atividades de pesquisa 
somente a comunidade Wakalitesu/Nambikwara; em 2019, recebemos o pedido da comunidade Manoki/Irantxe 
para estender as atividades também àquela comunidade.

Pactuações e impactos na comunidade indígena

Temos um Estado plurilíngue e pluricultural, no entanto as línguas indígenas são pouco conhecidas e estudadas. A 
escolarização nas comunidades indígenas mato-grossenses tem avançado consideravelmente, principalmente em 
garantias e direitos institucionais. Hoje praticamente todas as comunidades indígenas têm escolas de formação 
básica, sejam estaduais ou municipais. Porém ainda há uma grande dificuldade quanto à formação dos professores 
indígenas, principalmente no tocante à formação linguística.

Considerando essas inerentes dificuldades de formação linguística dos professores indígenas que já atuam em 
suas comunidades, acreditamos que uma das maneiras de minimizar os entraves e contribuir para sua formação é 
a proposição, por parte de pesquisadores, de ações para as línguas indígenas que estudam. Além da contribuição 
de formação linguístico-pedagógica para os professores, as atividades, oficinas e seminários de estudos linguísticos 
passam a constituir espaços positivos de usos, manutenção do aprendizado, trocas de experiências e valorização 
das línguas. 

Integração entre estudantes de graduação e pós-graduação:

constituindo grupos participativos e conscientes

Inicialmente, faziam parte do projeto apenas alunos de pós-graduação. A partir de 2018, começaram a participar 
do Grupo de Estudos alunos de graduação dos cursos de Letras e Pedagogia. Os alunos de graduação participam 
dos encontros quinzenais de estudos e também de eventos relacionados à questão indígena. No ano de 2018, todos 
os participantes do Grupo de Estudos integraram o II Congresso de Línguas Indígenas em Mato Grosso, com a 
apresentação de um Relato de Experiência. Em 2019, temos três projetos de descrição da língua Wakalitesu sendo 
desenvolvidos por graduandos de Letras.

Essas iniciativas são muito positivas, uma vez que oportunizam espaços dialógicos que aproximam os estudantes do 
universo indígena, possibilitando a construção do conhecimento em função de outros paradigmas epistemológicos que 
não os eurocêntricos hegemônicos. Ademais, ao ampliar possibilidades de promoção da igualdade e reconhecimento 
do universo de diferenças étnico-raciais, as atividades desenvolvidas com os alunos vão ao encontro de dispositivos 
legais da educação que incentivam o ensino e a pesquisa voltados aos povos indígenas, com o objetivo de ampliar 
o fortalecimento de bases teóricas para a educação brasileira e a concretização de uma educação das relações 
étnico-raciais. Tais dispositivos deixam explícita a necessidade de aumentar o alcance da educação intercultural, 
que, no momento, ainda está limitada às escolas indígenas, a fim de alcançar todo o sistema educacional.

Os currículos dos cursos das áreas de Letras e Educação muito pouco contemplam a temática indígena, embora 
sua construção deva ser norteada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, que orientam essa inserção, juntamente 
com a história e a cultura afro-brasileira. Assim, o projeto oportuniza o debate dessas questões, objetivando a 
construção de conhecimentos, a sensibilização para a mudança de atitudes conscientes diante da realidade posta.

Desafios e perspectivas: a tarefa de continuar produzindo conhecimento

Uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos pesquisadores que desenvolvem pesquisa com comunidades 
indígenas é o acesso ao trabalho de campo. A falta de financiamento é um grande desmotivador para o pesquisador. 
Nesse sentido, as atividades de campo realizadas em conjunto têm sido uma maneira de minimizar as dificuldades da 
Pesquisa de Campo, pois envolvem todos os pesquisadores, permitem a troca de aprendizados, o compartilhamento 
de dados e o rateio das despesas. 

Dessa forma, as experiências vivenciadas pela equipe do Projeto “Estudos de Línguas Nambikwara: Múltiplas 
Convivências na Aldeia Três Jacus – Sapezal MT” têm sido muito relevantes. Nesses três anos de existência, 
realizamos três Seminários de Estudos Linguísticos com Oficinas de Produção de Jogos Pedagógicos nas comunidades 
indígenas. Os Wakalitesu e os Manoki já têm a definição de um alfabeto experimental para suas línguas étnicas. 
Neste primeiro semestre, organizamos, junto com os indígenas, em colaboração com a Ação Saberes Indígenas na 
Escola – Rede UFMT, um Livro de Leitura encaminhado para publicação. 

Concluindo…

A pesquisa envolvendo povos indígenas é desafiadora. De um lado, temos um vasto e carente campo de pesquisa, 
se considerarmos que muitas línguas indígenas faladas em Mato Grosso ainda não foram estudadas e que as escolas 
indígenas carecem de material didático pedagógico nas línguas étnicas para dar continuidade no ensino de língua 
materna a que têm direito. Por outro lado, temos poucos pesquisadores interessados e muitas dificuldades a serem 
enfrentadas. O trabalho de campo, apesar de parecer exótico e atraente, é logo desestimulado por uma série de 
questões inerentes à pesquisa, como a distância, o custo e a manutenção para o deslocamento e permanência nas 
comunidades, entre outras questões.

Como já mencionamos, nossos pequenos êxitos no desenvolvimento do projeto estão no envolvimento e motivação 
dos pesquisadores, na contrapartida dada às comunidades com a experiência de aliar atividades de pesquisa de 
campo com ações voltadas para a formação de professores nas comunidades indígenas.
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Na entrevista desta edição, conversamos com o 
professor Marcos André de Carvalho, diretor do Instituto 
de Biociências. O docente é graduado em Biologia pela 
Escola Superior de Agricultura e Ciências de Machado, 
mestre em Ecologia e Conservação da Biodiversidade 
pela UFMT e doutor em Biociências (Zoologia) pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul (PUC-RS). Durante sua trajetória na instituição, 
foi também Coordenador de Ensino de Graduação e 
Chefe do Departamento de Biologia e Zoologia. Nesta 
entrevista, o professor fala sobre o Instituto, a profissão 
de biólogo e se posiciona sobre o ensino e a pesquisa.

Boletim das Licenciaturas e Bacharelados (BLB) — 
Como o senhor definiria o Instituto de Biociências?

Marcos André de Carvalho — Definiria como uma 
unidade gestora da UFMT que, além de planejar, 
executar e avaliar atividades de ensino de graduação 
e pós-graduação, pesquisas e extensão, dá ênfase às 
Ciências Biológicas (ciências básicas). 

É uma unidade acadêmica relativamente nova, que 
iniciou seus trabalhos em 1992 e, de lá para cá, vem 
crescendo e “ganhando corpo”. O Instituto de Biociências 
reúne dois departamentos, o de Biologia e Zoologia, e 
o de Botânica e Ecologia, ofertando atualmente dois 
cursos de graduação e quatro de pós-graduação. 

BLB — Como foi o processo de criação dos dois 
cursos ofertados pelo Instituto (Bacharelado e 
Licenciatura em Ciências Biológicas)?

Marcos André — O curso de Ciências Biológicas 
Licenciatura foi o nosso primeiro de graduação, derivado 
do antigo curso de Ciências Naturais. Em 1986, quando 
foi reconhecido, o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) 
apresentava uma configuração quanto aos componentes 
curriculares e às cargas horárias, que o equiparava a 
um PPC de bacharelado. Essa tendência persistiu nos 
Projetos Pedagógicos seguintes até a década de 2000. 
Essa aparente “duplicidade” nos PPC foi importante à 
época, pois contribuiu para a capacitação dos biólogos 
egressos tanto para o magistério quanto para o trabalho 
técnico. No entanto, as modificações implementadas pelas 
Resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE), 
na década de 2000, e pelas Resoluções do Conselho 
Federal de Biologia, na década de 2010, exigiram uma 
mudança substancial nos Projetos Pedagógicos dos 
Cursos de Ciências Biológicas. Para se adequar a essas 
exigências e ao mesmo tempo continuar contribuindo 
com a capacitação do profissional Biólogo (professor e 
técnico), o IB construiu os PPC para dois cursos, que 
passaram a ser ofertados a partir de 2015, sem ampliar 
o quadro docente, o quadro técnico e a infraestrutura. 

BLB — Sabemos que a extensão universitária 
tem o compromisso tanto com a universidade e os 
alunos que nela se formam quanto com os grupos 
sociais a quem se dirige. Como essa dimensão se 
desenvolve no IB?

Marcos André — A extensão, antes de ser obrigatória 
com a nova legislação, já fazia parte das atividades do 
IB desde o seu início. Alguns profissionais, a exemplo 
do professor Edward Bertholine de Castro, conhecido 
como “Vavá”, desenvolveram, juntamente com alunos 
do curso de Ciências Biológicas, muitos projetos na 
área de Formação de Professores,  Ensino de Ciências 
e Educação Ambiental, aqui em Cuiabá e em várias 
cidades do interior do estado. Atualmente as propostas 
de projetos de extensão vêm aumentando em número 
e abrangência (nacional e internacional). Um dos cursos 
de extensão, por exemplo, que vem sendo ofertado 
pelo professor Fernando Zagury Vaz de Mello, além 
de ter abrangência nacional também destina parte de 
suas vagas ao público estrangeiro. Também considero 
exemplo especial de abrangência as propostas 
inclusivas, como aquelas desenvolvidas pela professora 
Edna Lopes Hardoim, agora aposentada, que implantou 
o espaço Jardim Sensorial, uma importante ferramenta 
para o desenvolvimento de atividades extensionistas 
voltadas ao ensino inclusivo de Ciências Biológicas, 
especialmente às pessoas com deficiência visual.

BLB — Como se dá a aprendizagem e o 
desenvolvimento da pesquisa no IB? Há diferenças 
entre as modalidades licenciatura e bacharelado?

Marcos André — Na proposta de nossos Projetos 
Pedagógicos (licenciatura e bacharelado), todos os 
componentes curriculares da formação básica, ‘não 
específicas’, formam um núcleo comum para os dois 
cursos, ou seja, essas disciplinas são ministradas 
concomitantemente aos alunos do bacharelado e 
da licenciatura. Assim, eles têm a mesma formação 
(carga horária, conteúdo etc.) até o sexto semestre. 
No sétimo semestre, separam-se e passam a trabalhar 
as disciplinas mais específicas. Tanto no curso de 
licenciatura quanto no de bacharelado, os alunos são 
incentivados a participarem dos projetos de pesquisas 
desenvolvidos nos vários laboratórios do IB, quer na 
condição de bolsista PIBIC quer na de VIC.

BLB — O senhor poderia falar sobre a bioética e 
a relação desse campo disciplinar com a formação 
do biólogo?

Marcos André — A bioética é uma derivação da ética, 
que abrange o estudo dos problemas e implicações 
morais despertados pelas pesquisas biológicas e da 
medicina. O aluno dos cursos de Ciências Biológicas, 
para além de um componente curricular, vivencia 
questões relacionadas à bioética (como a utilização de 
seres vivos em experimentos, as implicações profundas 
da pesquisa e da prática no campo da genética etc.) 
enquanto estagiário ou bolsista de iniciação científica. 

BLB — Levando em consideração a formação do 
biólogo do país, como o senhor avalia a qualidade 
dos serviços prestados por esses profissionais? O 
que é necessário melhorar?

Marcos André — No geral, acredito que os biólogos 
têm atuado bem e demonstrado a sua importância 
para o desenvolvimento da ciência brasileira e para a 
educação. Todavia, como em qualquer profissão, acho 
que para chegarmos à excelência, é necessário que haja 
uma valorização maior da carreira, tanto do professor 
quanto daqueles que atuam nas áreas técnicas. A 
valorização da carreira atrairá mais profissionais 
dispostos a desenvolver suas atividades com entusiasmo 
e dedicação. 

BLB — Nas últimas décadas, observamos um 
grande progresso da ciência e da biotecnologia. 
De que modo esse avanço pode contribuir para 
acelerar o desenvolvimento socioeconômico da 
sociedade brasileira?

Marcos André — A biotecnologia pode ser entendida 
como um conjunto de tecnologias (que envolvem 
processos celulares e biomoleculares) a serem 
aplicadas em diferentes setores sociais e econômicos 
(saúde humana e animal, agricultura, energia e 
processos industriais), as quais podem contribuir para o 
desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade 
de vida.

O Brasil tem avançado muito nas pesquisas 
biotecnológicas, e as universidades públicas são as 
principais responsáveis por esse avanço. No entanto, 
é importante entender que para uma nova descoberta 
chegar até a sociedade na forma de produto, bem 
ou serviço acessível, será necessário cumprir várias 
etapas em que a participação do Estado e/ou de 
empresas é essencial. Nesse sentido, o aceleramento do 
desenvolvimento socioeconômico da sociedade brasileira 
depende das políticas públicas voltadas para esse setor. A 
redução de investimentos nas universidades e institutos 
de pesquisas poderá reduzir drasticamente a produção 
de conhecimento biotecnológico e aumentar a nossa 
dependência de produtos biotecnológicos desenvolvidos 
e vendidos por outros países.

BLB — Que mensagem gostaria de deixar 
a jovens investigadores e professores que 
escolhem hoje a Biologia, ciência que o 
senhor abraçou como forma construção de 
conhecimento e compreensão do mundo?

Marcos André — Que continuem perseverantes 
e exerçam seu trabalho com entusiasmo e 
dedicação. Apesar dos vários desafios e limitações 
que enfrentamos atualmente, o profissional 
biólogo contribui muito para o desenvolvimento 
socioeconômico do país, porque se dedica ao estudo 
e compreensão de um fenômeno importante – 
a vida em todas as suas manifestações. Gostaria 
de dizer, aos que escolheram a Biologia, que 
reconheçam e assumam o seu importante papel na 
produção de conhecimentos, que contribuam para a 
sustentabilidade da vida em nosso planeta, para o 
desenvolvimento da cultura científica da população 
e para a transformação do modo de ver o mundo, 
fazendo com que a vida seja enxergada em sua 
totalidade. 

Boletim &Bacharelados 
UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE  MATO  GROSSO

Licenciaturas 

Caro(a) professor(a), 

É com grande alegria que apresentamos mais uma edição do Boletim das 
Licenciaturas e Bacharelados. Chegamos, assim, ao nosso 15º número, que conta 
com as contribuições dos Institutos de Linguagens e Biociências do Câmpus de 
Cuiabá. 

A edição traz o relato de experiência da professora Áurea Cavalcante Santana 
sobre as ações do projeto “Estudos de Línguas Nambikwara: Múltiplas Convivências 
na Aldeia Três Jacus – Sapezal MT”, envolvendo estudantes do Programa de Pós-
Graduação em Estudos de Linguagem (PPGEL-UFMT) e graduandos dos cursos de 
Letras e Pedagogia. O projeto visa integrar pesquisas linguísticas desenvolvidas 
por pesquisadores e alunos do PPGEL com a formação em linguística para 
professores de comunidades indígenas. O relato nos leva a reconhecer que as 
atividades desenvolvidas por meio da inserção de estudantes na cultura local 
contribuem para a valorização da diversidade, da multietnicidade e da pluralidade 
linguística e cultural do nosso país. 

Esta edição nos brinda também com uma valiosa entrevista concedida pelo 
professor Marcos André de Carvalho, diretor do Instituto de Biociências. Além de 
nos possibilitar conhecer um pouco mais do Instituto, o docente aborda temas 
que nos são caros, como a bioética e a biotecnologia. Sobre esta última questão, o 
professor e pesquisador destaca que o Brasil “tem avançado muito nas pesquisas 
biotecnológicas, e as universidades públicas são as principais responsáveis por esse 
avanço”. Ressalta ainda que o aceleramento do desenvolvimento socioeconômico 
da sociedade brasileira depende das políticas públicas voltadas para a área. 

Queremos agradecer aos dois professores que participam deste número do 
Boletim, pelos textos que instigam reflexões significativas sobre a construção de 
uma sociedade democrática e sustentável.

Desejamos-lhe uma edificante leitura.
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