
NUCLEO DE ATIVIDADES, ESTUDOS E PESQUISA SOBRE 
EDUCAÇÃO, AMBIENTE E DIVERSIDADE 

 
As democracias latino-americanas terão que assumir os entornos 
pluriculturais e multiétnicos de suas populações no marco de um conceito 
de cidadania multicultural (Héctor Muñoz). 
. 

 
I – Contextualização: 
 
 

Em 2004 foi implantado na UNEMAT – Campus Universitário de Tangará da 

Serra o NEED – Núcleo de Estudos de Educação e Diversidade, tendo como proposta 

“[...] ser um núcleo interdisciplinar de referência acadêmica vinculado 

administrativamente à coordenação regional do campus de Tangará da Serra, [...] 

que buscava a formação e a manutenção de um acervo de documentação e dados 

na área de educação e diversidade e a operacionalizar Projetos de parceria entre a 

universidade e: 

a) Movimentos Sociais no campo; 

b) Populações Tradicionais, indígenas e afro-descendentes; 

c) Professores da Educação Básica. 

Desde sua implantação, seus pesquisadores se dedicaram a executar vários 

projetos de pesquisa, extensão e eventos, dentre eles: Mapeamento sobre Ensino 

Superior Indígena (Pesquisa: IESALC/UNESCO), Ensino Superior Indígena em Mato 

Grosso (Pesquisa/Fapemat) Educação e Diversidade: Educação com Pertinência 

Cultural (Pesquisa/Unemat/ Fidpex), Curso Pré -Vestibular Une - Todos – Gratuitos I, 

II, III e IV (Extensão/Unemat), Classificação Botânica e Plantas Irantxe 

(Extensão/Unemat); Fórum de Educação e Diversidade – I, II e III (Evento – 

Unemat, Prefeituras Municipais da região e FAPEMAT), Encontro Nacional de 

Estudantes Indígenas no Ensino Superior, I e II (Evento – IESALC/ Unesco, FINEP, 

Câmara Federal, SECITEC, UNEMAT, UnB, Prefeituras Municipais de Tangará da 

Serra e Sapezal e governo e Secretaria de Cultura do DF) 56a Conferência do Centro 

de Estudos Latino-Americano da Universidade da Flórida/EUA; Projeto UNEMAT/UnB 

– Rede Brasileira de Instituições de Ensino Superior com Programas e Projetos para 

Povos Indígenas e apresentação de Comunicação em eventos como: 30o Encontro 



ANPOCS/2006; 25a Reunião Brasileira de Antropologia; VI Reunião de Antropologia 

do Mercosul/Uruguai; V Congresso Chileno de Antropologia - San Felipe/Chile 2004; 

México/2003, VI Congresso Chileno de Antropologia 2007; Jornadas Rosarinas de 

Antropologia Social/Argentina 2007; V Encontro de Línguas e Cultura Macro-Jê/2007. 

A partir da Resolução Nº. 085/2007 – CONEPE, que disciplina a Política de 

Pesquisa na Universidade do Estado de Mato Grosso, houve a necessidade de 

adequar o NEED à nova concepção de NÚCLEO determinada pela resolução acima. A 

partir de então, o NEED passou a ser Núcleo de atividades, estudos e pesquisa sobre 

Educação, Ambiente e Diversidade. As áreas de interesse permanecem sendo: 1) 

Movimentos Sociais do Campo e Pequenos Agricultores, 2) Povos Indígenas, 3) Afro-

descendentes, 4) Docentes da Educação Básica e é acrescida agora da temática 5) 

Políticas Ambientais.  

 

II – Relevância 

 

Essas temáticas se justificam face às demandas educacionais, sociais e 

ambientais que caracterizam o Estado de Mato Grosso, estado pluriétnico, com 

comprovada e riquíssima biodiversidade e com enorme carência em pesquisa e 

tecnologia. 

Nesse sentido resume-se a relevância da pesquisa nas áreas de interesse, 

como segue: 

 

1 Movimentos Sociais do Campo e Pequenos Agricultores 

 

Ao camponês contemporâneo está posto o desafio da construção de um 

modelo social, econômico, político e cultural que seja capaz de superar as 

contradições cidade/campo e simultaneamente, preservar sua identidade cultural. 

A universidade se constitui como um importante espaço de resistência ao 

modelo imposto pelo capital. Nesse sentido o principal objetivo das pesquisas nessa 

área será o de ampliar no interior da Universidade a discussão sobre grupos 

historicamente excluídos e silenciados como trabalhadores rurais sem terra e pensar 



populações rurais excluídas do modelo de mercado global que se impõe a todos de 

uma maneira quase inexorável.  

 

2 Povos Indígenas 

 

Uma grande diversidade sociocultural e lingüística caracteriza os povos 

indígenas da região centro-norte de Mato Grosso. Pouco estudados e historicamente 

ausentes nos cursos de formação de professores da educação básica, a temática 

indígena constitui-se um desafio importante para a universidade. A compreensão de 

que a produção, socialização e aplicação do conhecimento em outros contextos 

culturais pode contribuir para a construção de uma universidade mais democrática e 

dialógica. Essa preocupação é o que orienta a ação e a relação dos pesquisadores e 

indígenas associados ao núcleo. 

A partir de 12 de março de 2008 foi regulamentada a LEI Nº 11.645, DE 10 

MARÇO DE 2008 que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada 

pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a 

obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. 

 

3 Afro-descendentes 

 

Dois movimentos orientam as pesquisas e os estudos do núcleo com 

referência a esta temática o primeiro relacionado à lei 10.639/03, atualmente 

incorporada a Lei 11.645/08, e ao parecer nº: 234/2006 do CEE/MT aprovado em 

05/09/2006 discussão das relações raciais na escola. O segundo diz respeito às 

pesquisas sobre populações quilombolas e os seus desafios para a educação escolar 

e formação de professores. 

 

4 Ambiente e diversidade 

 

Na atual conjuntura de crise ambiental que assola o país, principalmente em 

Mato Grosso, com índices alarmantes de desmatamento e outros problemas 



ambientais, uma das possibilidades que se apresenta é proporcionar visibilidade a 

essas questões através da pesquisa e participar na construção de alternativas 

sustentáveis é necessário e significativo. 

Em regiões onde coexistem grandes belezas naturais e imensas áreas de 

monocultura, como se apresenta atualmente a região do sudoeste mato-grossense, 

via de regra, há uma constante inquietação em relação às questões ambientais, 

principalmente pelas alterações já ocorridas e também pelo que se espera que possa 

acontecer, haja vista o cenário atual. Portanto, há uma demanda anunciada e 

também reprimida para ações de Educação e Gestão Ambiental. 

Dessa forma, acreditamos nos limites e possibilidades de muitos trabalhos 

com a temática de Ambiente e Diversidade Cultural, onde certamente a 

interconetividade de diferentes ramos da Ciência podem contribuir também para a 

conservação e com a manutenção do rico patrimônio natural mato-grossense. O 

objetivo é reunir pesquisadores comuns para discutir percepção ambiental, 

diversidade cultural e meio ambiente, tendo como pano de fundo a relação que se 

estabelece entre eles. 

 

III – Grupos de Pesquisa: 

 

Núcleo de Estudos de Educação e Diversidade 

Líderes: 

Hellen Cristina de Souza 

Marinez Cargnin-Stieler 

Pesquisadores 

Prof. Me. Alex Sandre Marques Andrade 

Prof. Dr. Carlos Edinei de Oliveira 

Prof. Me. Eugênio Carlos Stieler 

Profa Ma. Hellen Cristina de Souza 

Profa Ma. Ivanete Inês Parzianello Carvalho 

Profa Dr. Leonice Aparecida de Fatima Alves 

Prof. Me. Neodir Paulo Travessini 

Profa. Ma. Regiane Cristina Custódio 



Estudante 

Helio Monzilar 

 

IV – Meta de Produção Científica do Núcleo 

• Publicação de Livro encontro indígena-setembro 2008. (FINEP) 

• Publicação artigos revistas especializadas – Qualis A ou B (01 por ano 

de cada pesquisador) 

• Publicação de textos em jornais locais (01 por semestre de cada 

pesquisador) 

• Publicação de CD com trabalhos apresentados no III Fórum de 

Educação e Diversidade(FAPEMAT) 

V – Anexo: Curriculum Lattes resumido de todos os integrantes do NEED 

 

VI – Linhas de Pesquisa / Projeto/ Agência de Fomento 

 
Linha de pesquisa: AMBIENTE E CULTURA  
 

A linha de pesquisa “Ambiente e Cultura” reúne pesquisadores para discutir 

percepção ambiental, diversidade cultural e meio ambiente, tendo como pano de 

fundo a relação que se estabelece entre eles e ainda buscar indicativos e 

possibilidades com vistas a Educação e Gestão Ambiental. 

 

Projeto: Diversidade Cultural e Ambiente: análise da percepção ambiental na 

comunidade quilombola Vão Grande em Barra do Bugres - MT 

Órgão Fomento: FAPEMAT  

Edital 004/2008 

Coordenadora: Profª. Ma. Ivanete Inês Parzianello Carvalho 

 

Linha de pesquisa: ETNOMATEMÁTICA E MODELAGEM MATEMÁTICA  

 

A linha de pesquisa “Etnomatemática e Modelagem Matemática” reúnem 

pesquisadores, preocupados com as percepções sobre Modelagem Matemática e 

Etnomática como prática pedagógica em distintos ambientes de ensino. 



 

Projeto: Probabilidade de ocorrências de condições meteorológicas limitantes à 

produção leiteira no arranjo produtivo da bacia leiteira do município de Denise-MT. 

Órgão de Fomento: FAPEMAT 

Edital: 004/2008 

Coordenadora: Profª. Me. Marinez Cargnin-Stieler 

 

Linha de pesquisa: LINGUAGENS E CONTEXTOS MULTILINGUISTICOS 

 

A linha de pesquisa “Linguagens e Contextos Multilinguisticos” reúnem pesquisadores 

com o objetivo de propiciar um espaço de discussão sobre os desafios do trabalho 

com a linguagem em contextos multilinguisticos para tratar das possibilidades do 

ensino da língua portuguesa e das línguas estrangeiras modernas em contextos de 

forte presença indígena e marcada pela diversidade lingüística nas escolas. 

 

Projeto: Comunidades Quilombolas de Barra do Bugres - MT: das tramas da memória 

à linguagem  

Órgão de Fomento: FAPEMAT 

Edital: 002/2008 

Coordenador: Prof. Me. Isaias Munis Batista 

 

Linha de pesquisa: MIGRAÇÃO, DIVERSIDADE CULTURAL E EDUCAÇÃO 

 

Prof. Dr. Carlos Edinei de Oliveira 

Profa. Ma. Regiane Cristina Custódio 

 

A linha de pesquisa “migração, diversidade cultural e educação” reúne pesquisadores 

preocupados com a discussão relacionada à formação dos novos espaços urbanos e 

rurais em Mato Grosso, a partir da segunda metade do século XX. Num município 

culturalmente diversificado como Tangará da Serra, onde mais de 50% da área 

geográfica é território Paresi e o quadro da população é formado por pessoas 

originárias de diversas regiões do Brasil o universo escolar apresenta-se como 



espaço privilegiado de observação para que o debate em torno da diversidade 

cultural frutifique. Espaço urbano multifário e multiforme Tangará da Serra com 

pouco mais de cinqüenta anos, apresenta problemas semelhantes aos enfrentados 

nas grandes cidades do Brasil: diferentes faixas-etárias em uma mesma sala de aula, 

evasão, dificuldade de aprendizagem e de adaptação ao espaço escolar pelos 

migrantes recém chegados. Discutem-se ainda nesta linha de pesquisa, os 

deslocamentos populacionais, as trajetórias individuais e coletivas de grupos sociais 

diversos; a produção da educação, da religiosidade e das práticas culturais e 

artísticas; a demografia de famílias em região de colonização recente e sua relação 

com a natureza, bem como, a saúde, a moradia e o lazer do migrante. 

 

Projeto: Diversidade Cultural nas Escolas Públicas Estaduais de Tangará da Serra - 

MT. 

Órgão de Fomento: FAPEMAT 

Edital: 004/2008 

Coordenadora: Profª. Me. Regiane Cristina Custódio 

 

Projeto: História da formação docente em região de colonização recente de Mato 

Grosso (1960 -1980) 

Órgão de Fomento: FAPEMAT 

Edital: 002/2008 

Coordenador: Prof. Dr. Carlos Edinei de Oliveira 

 

Linha de pesquisa: MOVIMENTOS SOCIAIS DO CAMPO E EDUCAÇÃO 

A linha de pesquisa “Movimentos Sociais do Campo e Educação” reúne pesquisadores 

interessados em dar visibilidade às experiências didáticas da educação no campo e 

assim contribuir para as lutas e a resistência das populações rurais excluídas do 

modelo de mercado global imposto pelo capital. 

 

Linha de pesquisa: DIREITO, EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE 

 



A linha de pesquisa “Direito, Educação e Diversidade” reúne pesquisadores 

interessados em discutir políticas públicas relacionadas a questão da diversidade. 

Baseia-se na compreensão de que a produção e a socialização do conhecimento em 

outros contextos culturais pode contribuir para a construção de um sistema de 

educação escolar mais democrática e dialógico.  

 

Projeto: Estudo de Caso do PIIER/UNEMAT – Programa de Inclusão Étnico Racial 

como subsídio à realimentação do programa de políticas públicas de inclusão. 

Órgão de Fomento: FAPEMAT 

Edital: 004/2008 

Coordenador: Prof Me Eugênio Carlos Stieler 

 

Linha de pesquisa: EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA 

 

A linha de pesquisa “Educação Escolar Indígena” reúne pesquisadores interessados 

em educação escolar nas aldeias. Baseia-se na compreensão de que a vivência dos 

professores indígenas pode lançar novas luzes sobre as práticas pedagógicas nas 

escolas urbanas. 

 

Projeto: Povo Umutina: a busca da identidade linguística e cultural 

Órgão de Fomento: FAPEMAT 

Edital: 002/2008 

Coordenador: Profª. Ma. Mônica Cidele da Cruz 

 

OBS. Os projetos de pesquisa com financiamento da FAPEMAT, coordenado pela 

professora Hellen Cristina de Souza e financiado pelo FIDPEX coordenado pelo 

professor Neodir Paulo Travessini, ambos foram concluídos e com relatórios 

entregues. 


