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Resumo: 

Esse texto é produto de uma reflexão sobre o papel da Universidade do Estado de Mato 

Grosso – UNEMAT/Campus Universitário de Tangará da Serra – MT/CUTS, através do 

Núcleo de Pesquisa, Extensão e Estudos da Complexidade no Mundo do Trabalho-NECOMT 

e do Grupo de Pesquisa: Gestão Agricultura Familiar e Agroecologia-GAFA. As ações desse 

coletivo, de forma participativa com os Movimentos Sociais do Campo estão consolidando a 

construção de estratégias articuladas entre ensino, pesquisa e extensão visando o 

desenvolvimento local sustentável pela interface entre a Agroecologia e a Economia 

Solidária. O estudo mostra, na visão dos educadores envolvidos, a trajetória da conquista 

desses espaços no Campus, seus avanços e recuos que explicitam a contradição própria da 

Universidade e seus sujeitos. Desenvolvendo pesquisas ativas pelo viés da 

transdisciplinaridade e embasadas na metodologia da pesquisa participante e da pesquisa-

ação, o NECOMT busca inter-relações sócio-políticas com os Movimentos Sociais do Campo, 

que também na qualidade de sujeitos, protagonizam iniciativas de transformação da realidade 

do seu território e em menor grau da Universidade. Através da autogestão nos espaços 

internos do NECOMT/GAFA a equipe de pesquisadores passa por um processo permanente 

de aprendizagem, e isso se reproduz na relação com os Movimentos Sociais do Campo. Os 

resultados, apesar de satisfatórios, demonstram que precisamos ousar mais, sermos mais 

competentes e talvez até mais comprometidos com a causa e com o protagonismo social. 

Aprendemos muito nessa caminhada, avançamos nas nossas consciências, mas temos noção 

de que esse foi apenas mais um passo de uma longa caminhada. Temos a clareza que a 

manutenção desses espaços e dessas conquistas só deve ocorrer se criarmos parcerias e 

estratégias criativas dentro da Universidade e junto à Sociedade Civil e aos Movimentos 

Sociais possibilitando junto ao Estado a consolidação de políticas públicas emancipatórias.  

Essa inquietude deve servir para motivar o sonho, a ousadia e a utopia do inédito viável, que 

nos empurram a idealizar, a construir, a realizar, a transgredir se necessário, mas para, além 
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disso, transcender em nossos paradigmas e em nossas verdades rumo a uma sociedade e uma 

universidade sustentável, participativa e solidária. 
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O desafio de desafiar a mesmice: caminhos percorridos  

 

A participação da UNEMAT-CUTS em atividades voltadas para a construção 

democrática participativa e ampliação da atuação crítico-política de sujeitos sociais não é 

recente. Ela se inicia no interior de Mato Grosso, mais especificamente da cidade de Cáceres, 

em 1978, quando é criado o Instituto de Ensino Superior de Cáceres - IESC. Em 1990, instala-

se na cidade de Sinop. É que assim nasce o sonho de “Uma Universidade do interior para ao 

interior”. Após 32 anos de atividade, a UNEMAT com 11 Campi e vários núcleos atende, de 

forma direta e indireta, todos os municípios de Mato Grosso. Em Tangará da Serra a 

UNEMAT chega em 1995. A chegada da UNEMAT a esse município ocorre na “contra-mão 

da história” – quando tudo se privatizava –, o Estado de Mato Grosso através da UNEMAT 

encampava o Centro de Ensino Superior de Tangará da Serra - CESUT. Num processo 

permeado de contradições, essa conquista da sociedade tangaraense foi resultado de um 

processo de luta, que começa – em 1992 – com o Diretório Central dos Estudantes - DCE da 

então faculdade privada. O movimento estudantil envolve o movimento docente, os 

movimentos sociais e a sociedade civil na luta por uma Universidade Pública, Gratuita e de 

Qualidade.  

A luta pela consolidação da UNEMAT se dá cotidianamente. A conquista dos 

concursos públicos de 1998 e 2005 e os novos cursos em 2001, por exemplo, foram resultados 

de enfrentamentos históricos que contribuíram com o processo de consolidação dessa 

Instituição de Ensino Superior - IES. Vale ressaltar que esses acontecimentos ocorrem de 

forma sincronizada, mas nem sempre pensados juntos, por isso a afirmação: as consciências 

se auto-eco-organizam. Enquanto em Tangará da Serra, o movimento estudantil e sindical 

docente se articula para propor cursos voltados para as demandas sociais em direção da IES 

local, trabalha para garantir o curso de Direito – que nas primeiras discussões foi retirado da 

pauta. Já em Alta Floresta, norte de Mato Grosso, germina, nasce e brota um sonho 

interdisciplinar, o Programa de Ciências Agro-Ambientais-PCAA
1
, que interdisciplinarmente 

pensava os cursos de biologia e agronomia num programa. A idéia do curso de agronomia foi 
                                                           
1
 Os princípios pedagógicos que regem o PCAA, baseando-se, principalmente, nas discussões de Edgar Morin 

sobre reforma do pensamento e reforma universitária frente às mudanças atuais, as quais ele nomeia era 

planetária, nas teorias de Jurjo Torres Santomé sobre Interdisciplinaridade, Globalização e Currículo Integrado, 

bem como nos debates mais recentes acerca do Ensino Superior no Brasil. (SERIGATTO, 2007). 



lançada e defendida em primeira mão, pelo Movimento Sindical Docente e com base nos 

resultados do Projeto “Empresa Rural Familiar: sua organização e desenvolvimento 

ecologicamente sustentável - PERF”. Os resultados do PERF indicavam que no município de 

Tangará da Serra a agricultura familiar era predominante, o que por si só já justificava um 

curso de agronomia. Mas não poderia ser um curso convencional, tinha que pensar a transição 

para a agricultura orgânica
2
. 

A proposta do curso de biologia sempre esteve na pauta, porque era uma demanda 

social e institucional apresentada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SEMEC 

que tinha o aval da Secretaria de Educação do Estado-SEDUC, que tinha por premissa a 

qualificação de professores para atuar no ensino de Ciências Físicas e Biológicas e 

Matemática. Como a proposta de cursos novos visava a criação de dois cursos a discussão 

deslanchou, porque a administração municipal também tinha interesse em apoiar o curso de 

agronomia. Assim, os interesses, diametralmente opostos, foram convergindo para uma 

proposta que atendia a vocação regional e as demandas sociais e institucionais/formais. 

A próxima etapa trazia o desafio de incluir os cursos de agronomia e de biologia de 

Tangará da Serra no PCAA, que já abarcava os cursos do Campus de Cáceres. Essa tarefa 

ficou a cargo da coordenação regional do CUTS, e obteve êxito graças ao dedicado trabalho 

da assessoria pedagógica do Campus
3
. Esse objetivo era perseguido porque o modelo de 

agricultura predominante no estado de Mato Grosso, denominado de industrial ou de 

“agronegócio” dava sinais evidentes de insustentabilidade econômica, social, ambiental e 

principalmente cultural na região. O objetivo foi alcançado, ainda que temporariamente, isto 

porque, com o transcurso de tempo o PCAA, programa inicial que deu origem aos cursos de 

Agronomia e Biologia, agonizou e morreu, pois o embate interno entre a posição positivista 

racional instrumental hegemônica e convencional de fazer ciência venceu a proposta 

emergente e transdisciplinar da agroecologia. Ressaltamos isso porque o PCAA foi sujeito 

importante para fincar na universidade o compromisso institucional com a agroecologia, com 

a economia solidária e com a autogestão. 

 

O desafio de desafiar o futuro: outros caminhos construídos 

 

                                                           
2
 Os sujeitos do processo não tinham, ainda, consciência da perspectiva da Agreocologia. Hoje, compreendemos 

que não basta ser orgânica precisa ser: Agroecológica. Ver Sguarezi e Froehlich, 2000. 
3
 É preciso reconhecer aqui o empenho da pedagoga Ivanete I. Parzianello Carvalho que liderou o processo de 

implantação do PCAA no CUTS. A bióloga Edenir Maria Serigatto coordenou a implantação do Curso de 

Biologia. O professor Jorge Luiz Schirmer de Mattos implantou o Curso de Agronomia.  

 



Ainda em 2003, numa parceria interdepartamental entre o Curso de Administração e 

Agronomia foi criado o Grupo de Pesquisa: Gestão Agricultura Familiar e Agroecologia - 

GAFA (certificado no CNPq em 2003). Dentre os objetivos do GAFA, destaca-se a geração 

de conhecimento da realidade da organização rural familiar em seus aspectos sociais, 

econômicos e ambientais, produzindo indicadores de sustentabilidade que auxiliem na tomada 

de decisão para o processo de transição da agricultura convencional para a agricultura 

agroecológica.   

O GAFA abrigou um projeto “guarda-chuva” do PCAA já em andamento, que visava 

elaborar um diagnóstico sócio-econômico ambiental do Assentamento Antônio Conselheiro
4
, 

(um dos maiores Assentamentos do país, com área de 38.335,00 hectares, que surgiu com a 

organização do acampamento em 1996 e foi regularizado em 1999, abrigando inicialmente 

999 famílias). O projeto macro e interdepartamental tinha vários subprojetos que visavam 

envolver interdisciplinarmente os departamentos de Agronomia, Biologia, Administração, 

Letras e Ciências Contábeis.  

Ainda em agosto de 2003 realizamos o I EMESOL – Encontro Mato-grossense de 

Educação e Sócio-economia Solidária no Campus Universitário de Cáceres. Segundo 

Laudemir Luiz Zart, ex Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, “este foi um marco público 

que ocorreu após a instituição ter celebrado um convênio com a Rede Interuniversitária para o 

Trabalho - UNITRABALHO”. Foi a partir do Núcleo Unemat-Unitrabalho de Cáceres que 

várias atividades foram realizadas no sentido de mobilizar e preparar os pesquisadores na 

instituição para efetivamente desenvolver a temática de economia solidária e também da 

agroecologia. No mesmo evento foi criada a REMSOL – Rede Matogrossense de Educação e 

Socioeconomia Solidária importante articuladora da universidade junto aos movimentos 

sociais e o Estado. 

Em 2004 foi criado o Núcleo de Pesquisa, Extensão e Estudos da Complexidade no 

Mundo do Trabalho - NECOMT que vai aglutinar iniciativas dessa natureza na perspectiva da 

relação transdisciplinar entre: agroecologia, economia solidária e autogestão na perspectiva da 

pesquisa ativa, seja pela pesquisa participante, seja pela pesquisa-ação. O Núcleo visa 

desenvolver estudos e ações tendo como perspectiva temas geradores de projetos de 

investigação e de interação com organizações e grupos sociais que envolvam as 

transformações no mundo do trabalho e o desenvolvimento regional sustentável na busca de 

                                                           
4
 Esse projeto foi construído por uma parcela de educadores do Campus vinculados ao PCAA liderados pela 

educadora Hellen Cristina de Souza e com ativa participação de integrantes do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra-MST, e depois acabou vinculado ao NECOMT/GAFA. 



uma sociedade solidária e democrática. Além de abrigar os grupos de pesquisa, o Núcleo 

passa a articular vários projetos que procuram promover a integração e a transdisciplinaridade 

entre: ensino, pesquisa e extensão. 

Nesse mesmo ano, através do NECOMT/GAFA, o CUTS realizou o I Seminário de 

Agricultura Familiar e Agroecologia do Estado de Mato Grosso. O evento contou com a 

presença de aproximadamente 800 agricultores, mais de 400 acadêmicos de vários Campus da 

UNEMAT, aproximadamente 80 palestrantes, lideranças dos movimentos sociais do campo 

de vários locais do país. Também em 2004 o NECOMT/GAFA iniciam o Projeto de pesquisa: 

Organização Rural Familiar da Gleba Triângulo em Tangará da Serra-MT. E em 2005, o 

Núcleo inicia a caminhada na pós-graduação. O NECOMT ofertou: a) Curso de Pós 

Graduação Lato Sensu em Agricultura Familiar Camponesa e Educação do Campo-

Residência Agrária - RA/Parceria em rede, o curso envolveu o Ministério de 

Desenvolvimento Agrário - MDA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - 

INCRA, a Universidade de Brasília - UNB – consultora –, as IES parceiras: UNEMAT, 

UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso) e UFG (Universidade Federal de Goiás), os 

Movimentos Sociais do Campo, com destaque para a articulação do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST); b) ofereceu o primeiro Curso de Pós-Graduação Lato 

Sensu e Capacitação para Lideranças Comunitárias em Economia Solidária/Parceria com a 

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra-MT, ONGs, Associações e Cooperativas 

comprometidas com os princípios da Economia Solidária e com a autogestão; c) ofereceu, em 

parceria com a coordenação do CUTS e seus departamentos o Curso de Pós Graduação Lato-

sensu em Gestão de Cooperativas em parceria com a Cooperativa de Crédito - Sicredi. 

Ressalte-se que todos os projetos de pesquisa/monografias dessas pós graduações, com 

exceção da Pós de Cooperativismo, foram desenvolvidos na perspectiva das pesquisas ativas: 

pesquisa participante e da pesquisa-ação. 

Em 2006, o NECOMT passou a abrigar o Grupo de Pesquisa: Desenvolvimento 

Regional Sustentável e as Transformações no Mundo Trabalho - GDRS (certificado no CNPq 

no mesmo ano). O objetivo do GDRS é: Geração de conhecimento e tecnologia social a partir 

da indissociabilidade entre: Ensino, pesquisa e extensão, e da busca permanente pela inter e 

transdisciplinaridade. Como resultado, o grupo visa a socialização e a produção do 

conhecimento, a melhoria da qualidade de vida, a inclusão social, o empoderamento e a 

autonomia dos Trabalhadores e dos Movimentos Sociais envolvidos com iniciativas de 

associativismo, cooperativismo, auto-gestão e educação e sócio-economia solidária. Com base 

na replicação das tecnologias sociais, metodologias participativas e de incubação, o grupo 



vem desenvolvendo diagnósticos e intervençôes e apoiando a criação e a incubação de 

Empreendimentos Econômicos Solidários - EES comprometidos com o desenvolvimento 

regional sustentável sob os enfoques social, econômico, cultural, político e 

ecológico/ambiental. Os resultados das pesquisas estão contribuindo de forma significativa na 

criação de políticas públicas no âmbito municipal e estadual. O projeto de maior impacto 

social vinculado ao GDRS é o Projeto: participação da UNEMAT no Programa de 

Desenvolvimento Regional Sustentável - DRS desenvolvido junto aos Catadores de Resíduos 

Sólidos do Aterro Sanitário de Tangará da Serra-MT, que levou em conjunto com esses 

sujeitos a criação da Cooperativa de Catadores de Resíduos Sólidos no Município de Tangará 

da Serra - MT/COOPERTAN. Hoje, a Cooperativa tem sua sede fora do Aterro Sanitário e os 

Catadores avançaram nas suas consciências e nas suas conquistas. 

 

O desafio de construir o futuro: caminhos a percorrer  

 

Não existe modelo único de pesquisa, os pesquisadores precisam desenvolver as 

competências para lidar em grupo de forma autogestionária e superar em conjunto com o 

grupo as limitações e os constrangimentos próprios de um processo permanente de construção 

e desconstrução de saberes que emergem durante a pesquisa. É um espaço, ao mesmo tempo 

de construção coletiva e individual no qual se confrontam posições ideológicas e 

sociopolíticas contraditórias e ao mesmo tempo convergentes. É um espaço no qual o objeto 

se transforma em sujeito e todos dependem uns dos saberes dos outros e juntos protagonizam 

a participação responsável e autogestionária ou auto-eco-organizada. É, portanto, um espaço 

novo na Universidade. Na sua inter-relação com os Movimentos Sociais, é um espaço de 

autonomia dependente. 

Em grego, autonomia é o fato de seguir a própria lei. A autonomia do ser vivo 

emerge da sua atividade de autoprodução e de auto-organização. O ser vivo, cuja 

auto-organização realiza um trabalho ininterrupto, deve alimentar-se de energia, 

matéria e informação exteriores para sempre se regenerar. A sua autonomia é 

portanto, dependente; a sua auto-organização, auto-eco-organização. (MORIN, 

2005, p. 205). 

 

Para Carvalho e Almeida (2009, p. 105), citando Le Pichon, na obra: Ciência razão e 

paixão/Ilya Prigogine,  

O homem tem a capacidade de se projetar no tempo e essa capacidade constitui, de 

fato, a fonte de sua angústia existencial. Esse olhar reflexivo e essa capacidade de 

projeção no tempo constituem, penso eu, a verdadeira originalidade do homem. 

Talvez mesmo a única originalidade do homem.  

 



A maioria dos projetos de ensino, pesquisa e extensão alocados no NECOMT 

procuram valorizar o conhecimento popular, na visão freiriana, e o seu diálogo com o 

conhecimento científico na busca de construir juntos novos saberes. Uma utopia concreta, 

possível, real. Pois se queremos construir um outro mundo possível, precisamos de uma outra 

racionalidade, uma racionalidade da utopia e do inédito viável. Para Freire (2001, p. 29) “É 

preciso mesmo brigar contra certos discursos pós-moderno [grifo nosso] reacionários, com 

ares triunfantes, que decretam a morte dos sonhos e defendem um pragmatismo oportunista e 

negador da Utopia”. Para tanto a construção do conhecimento deve se consubstanciar na 

construção de um saber crítico, menos ingênuo, nem por isso arrogante ou apolítico. Está 

estabelecida ai uma guerra ideológica, um enfrentamento paradigmático e ao mesmo tempo 

um encontro de emergências. Porque aqui a ideologia
5
 é entendida como uma visão de 

mundo. Quer sejam as ideologias discriminatórias, lideradas pelo paradigma dominante da 

ciência moderna e igualmente capitaneadas pelo capitalismo na sua versão neoliberal. Quer 

sejam as ideologias de resistência forjada na luta dos movimentos sociais ou dos „novos 

movimentos sociais‟. No entanto, como mostra Freire (2001, p. 31),  

[...] na medida em que as relações entre as ideologias são dialéticas elas se 

interpenetram [...] As ideologias, não importa se discriminatórias ou de resistência, 

se encarnam em formas especiais de conduta social ou individual que variam de 

tempo e espaço a tempo espaço. 

 

 A complexidade da questão ai colocada pode ser percebida na capacidade de 

resiliência do capitalismo que passa da sua versão liberal para versão neoliberal, e embora 

pareça contraditório, ocorre igualmente com a capacidade de resiliência da luta dos 

trabalhadores, que passa pelos movimentos sociais e chega aos „novos movimentos sociais‟. 

Compreender essa relação dialética das ideologias segundo Freire (2001, p. 32), “[...] é 

fundamental no sentido de superação das ideologias discriminatórias, de modo que possamos 

viver a Utopia: não mais da discriminação, não mais da rebelião ou da adaptação, mas da 

Unidade na Diversidade”. E a teoria da complexidade é uma ferramenta indispensável para 

esse exercício.  Para Morin (1999, p.192), “[...] a complexidade é isso: a junção de conceitos 

que lutam entre si”. Mas tem a competência de promover as religação dos saberes, a 

complexidade é um antídoto para curar as disjunções provocada pela visão estreita e limitada 

da ciência moderna. 

Entendida esta complexidade como algo que possibilite o florescimento de relações 

dialógicas e dinâmicas inerentes a esse fenômeno. Todo e parte são indissociáveis e devem ser 

                                                           
5
 Numa visão Gramsciana a ideologia predomina como visão de mundo e de cultura – visão hegemônica –. 

Assim, a sociedade oscila em momentos de maior coerção ou maior hegemonia na busca de equilíbrio. 



compreendidos de maneira inter-relacionada e de forma complexa, porque só a complexidade 

concebe a incerteza e a contradição. A tarefa da complexidade é expulsar a exclusão, a 

discriminação e promover a interação entre os contraditórios, que não deixam de ser 

contraditórios, mas passam a conviverem juntos, no respeito às diferenças e rejeitando toda 

forma de exclusão. 

E para rejeitar a racionalidade hegemônica que por principio separa, fragmenta e 

exclui, não basta se rebelar, ou se adaptar é necessário transgredir, transcender e, portanto, se 

faz urgente a transdisciplinaridade e o ensino do desafio à transgressão proposto por ela. 

Alicerce da teoria da complexidade a transdisciplinaridade surge como um fio que religa as 

disciplinas. Para Basarab Nicolescu (1999, p. 46), 

A transdisciplinaridade, como o prefixo „tras‟ indica, diz respeito àquilo que está ao 

mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de 

qualquer disciplina. Seu objetivo é a compreensão do mundo presente, para o qual 

um dos imperativos é a unidade do conhecimento. 

 

A consolidação desses conceitos ocorre proporcionalmente na medida em que a 

ciência moderna vai se debatendo para buscar saídas para os problemas que ela mesma 

produziu. Nesse sentido o NECOMT/GAFA apostam em projetos que visam a produção de 

tecnologias sociais que possam transformar a realidade social excludente e motivar a 

autonomia das comunidades e dos movimentos sociais comprometidos com essas ações. Os 

resultados das pesquisas do NECOMT além de contribuir com a criação vêm ajudando na 

revitalização de empreendimentos econômicos solidários: cooperativas, associações, redes de 

produtores e consumidores e dessa forma, contribui também para a inclusão social e 

econômica, na organização técnica e política dos trabalhadores e sua consciência ambiental e 

social.    

Apesar da realização do concurso público em 2006, ele não garantiu o ingresso de 

professores de agronomia e biologia comprometidos com a proposta do PCAA e com os 

paradigmas emergentes de fazer ciência. O reducionismo positivista ainda engessa a maioria 

dos cérebros da academia. A cegueira da ilusão ainda impede o dialogo inter e transdisciplinar 

tão necessários para superar os dilemas da ciência moderna. Isso se comprova quando o 

Departamento de Agronomia de Tangará da Serra, após decisão do seu Colegiado de Curso – 

entre 2007 e 2008 – se retirou do Programa. Outra ameaça que paira é a visão positivista 

estreita e reducionista da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação-PRPPG/UNEMAT que 

através da Resolução Nº. 085/2007-PRPPG solicitou que o NECOMT estivesse vinculado 

apenas à pesquisa. Seguindo o mesmo caminho, a Pro-Reitoria de Extensão e Cultura fez 

exigência reducionista semelhante exigindo através da Resolução Nº. 081/2008-PROEC que o 



NECOMT se vincula apenas a atividades de extensão, contrariando frontalmente a gênese do 

NECOMT e seus princípios, indo paradoxalmente contra ao que determina a Lei de Diretrizes 

de Base da Educação-LDB (Lei 9.394 de 1996) que exige a indissociabilidade entre: ensino, 

pesquisa e extensão. 

Essas contradições internas se chocam com as demandas sociais, principalmente no 

que tange a educação popular e se contradizem com os resultados positivos que o NECOMT 

tem alcançado. Esses resultados nos movem a continuar a caminhada, e ao mesmo tempo 

descobrir caminhos, pois a utopia concreta do inédito viável tem nossa forma de reagir ao 

reducionismo. Ao mesmo tempo, eles nos empurram agora a assumir o compromisso de 

socializar, divulgar e reaplicar essas experiências e essas tecnologias sociais em maior escala 

e, agora em âmbito regional. Assim estamos enfrentando o desafio permanente da educação 

para a vida e por toda a vida.  
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