
Nesta seção, a professora Doriane Azevedo, docente do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Faet, nos 
relata a experiência exitosa de um trabalho que envolve a integração teoria e prática. A professora é graduada 
em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Mato Grosso, mestra em História e Fundamentos da 
Arquitetura, do Urbanismo e da Urbanização pela Universidade de São Paulo e doutora em Planejamento Urbano 
e Regional pela mesma instituição. Pesquisadora de temas relacionados à história e teoria da urbanização e do 
planejamento e à rede urbana de Mato Grosso e suas articulações com a rede urbana nacional e internacional, 
Doriane é coordenadora do Grupo de Pesquisa ÉPURA (Estudo de Planejamento Urbano e Regional) e do Programa 
de Extensão EPURAinQUADRANTES, cujas ações serão, a seguir, relatadas.

Com a palavra, a professora!

Considerações prévias

Ingressei no Departamento de Arquitetura e Urbanismo como 
professora na área de Urbanismo e Planejamento Urbano e Regional 
em 2009. Até o momento, sou responsável por disciplinas como 
Teoria da Arquitetura e Urbanismo I, Urbanismo I, tendo lecionado 
Projeto de Urbanismo I e III. 

Em todas essas disciplinas, busco desenvolver no aluno a 
capacidade de análise do espaço e consequente formação enquanto 
agente – qualificado – de intervenção no espaço – por meio de 
projetos, acompanhados da constante reflexão sobre sua atuação 
profissional. Das abordagens mais teóricas às mais operativas, 
o espaço é apresentado como nosso objeto de estudo, em sua 
totalidade e de forma multiescalar. Também é nossa preocupação a 
ação de agentes de toda ordem (sociedade civil e agentes públicos). 

Defendemos que a relação entre as dimensões teórica e prática 
é fundamental na formação dos futuros profissionais. Por assim 

entender, entre outras ações, criamos em 2009, no Departamento, e integrado ao Núcleo de Estudos e Escritório 
Modelo de Arquitetura e Urbanismo (NEAU), o Grupo de Pesquisa e Extensão ÉPURA – Estudos de Planejamento 
Urbano e Regional –, reunido em torno do interesse do estudo crítico e propositivo das Políticas Territoriais, em 
suas bases setoriais, normativas e operativas. 

O ÉPURA e seus quadrantes (projetos): articulação entre ensino e pesquisa

Em 2010, criamos o Programa de Extensão ÉPURAinQUADRANTES, composto por quatro projetos que buscam 
expandir e articular o ensino e a pesquisa em ações de reflexão sobre a produção social do espaço, do território 
e da paisagem. Esses projetos são: o ÉPURAinCURSO, voltado à capacitação de alunos e formação continuada 
dos profissionais (foi como, ao longo desses anos, conseguimos introduzir tecnologias de georreferenciamento 
em nossa prática); o ÉPURAinCAMPO, realizado de forma integrada às disciplinas de projeto e às pesquisas, em 
articulação com o NEAU e outras instituições, prestando assistência técnica à população de baixa renda, o que, 
muitas vezes, resultou em oportunidades de Estágio Supervisionado para nossos alunos; o ÉPURAinCONTEXTURAS, 
promovendo ciclo de palestras, encontros transdisciplinares sobre temas levantados nas disciplinas, em nossas 
pesquisas e na própria extensão e, por fim,  O ÉPURAinMOSTRA, que nos movia a buscar formas de divulgação  
dos trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa, expondo os resultados  das atividades em eventos próprios 
ou conjuntamente com instituições parceiras.  

Com as ações desenvolvidas nesses projetos, amadurecemos (professores e alunos) em relações cada vez mais 
horizontais e consolidamos parcerias calcadas no comprometimento com o trabalho.

Estreitando as parcerias

Para a análise crítica e propositiva das políticas territoriais, tínhamos a certeza de que a leitura em escalas múltiplas 
do território de Mato Grosso era imprescindível – como unidade federativa, integrante das regiões Centro-Oeste e 
Amazônia Legal e estruturado por outros (micro)territórios, as microrregiões e seus municípios. 

Assim, lançamos o desafio da verificação das estruturas físicas e institucionais desses territórios. Para tanto, foi 
necessária a articulação com diversos agentes, tanto internos à UFMT (Núcleo de Estudos e Práticas Jurídicas e 
Ambientais – NEPA, Grupo de Pesquisa em Geografia Agrária e Conservação da Biodiversidade – GECA), quanto 
externos: Associação Mato-grossense dos Municípios de Mato Grosso (AMM), Governo do Estado de Mato Grosso. 
Além disso, estreitamos laços com Associações de Moradores, Defensoria Pública de Mato Grosso e Ministério 
Público Estadual, Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional (IPHAN/Superintendência Mato Grosso), 
para citar alguns parceiros. 

As primeiras repercussões

Nossas primeiras propostas intencionaram contribuir com estudos que auxiliassem na estruturação da Região 
Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá (RMVRC), criada em 2009 pelo Governo Estadual. Apresentamos proposta de 
pesquisa à FAPEMAT, aprovada em 2010, e o Programa ÉPURAinQUADRANTES no âmbito do Edital PROEXT/MEC-
SESu e Ministério das Cidades, aprovado com recurso pela primeira vez em 2011 e, em edições posteriores, entre 
2012 e 2015, consolidando os estudos na RMVRC, mas expandindo-os para os municípios do Consórcio das Águas 
Nascentes do Pantanal (2013) e Consórcio da Região Sul (2014). 

Ao longo do exercício de cada proposta do programa, em campo, alunos bolsistas extensionistas (da Arquitetura 
e Urbanismo, Engenharia Sanitária e Ambiental, e Geografia) e professores se aproximavam da realidade de cada 
município (tanto na  zona rural como urbana), inserido em seu contexto regional  – no caso, os Consórcios. 

Se nossa questão era (re)conhecer e estudar as estruturas físicas e institucionais dos municípios e contribuir, em 
alguma medida, com a análise de suas políticas territoriais, em contato com cada cidade, constatávamos suas 
questões emergentes e, em paralelo, iam sendo desdobradas as ações do Programa. 

A produção social das ações

Em 2012, colaboramos com a Secretaria de Estado das Cidades (SECID), quando do início das discussões da 
formulação do Plano Diretor da Região Metropolitana, colaboração registrada no Plano de Região Metropolitana, 
conduzido pela Agência da Região Metropolitana (AGEM) e aprovado pela Assembleia Legislativa de MT em  2018. 
Contribuímos, ainda, com a avaliação da Estrutura Urbana e da Mobilidade no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 
do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), apontando, na época, as fragilidades da proposta. Tal incômodo moveu o 
Grupo a escolher o tema “VLT como um dos elementos de estruturação urbana”, tendo sido debatido nas disciplinas 
de Teoria da Arquitetura e Urbanismo I e Projeto de Urbanismo I, redundando numa ação de extensão apresentada 
na Feira promovida pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil – SINDUSCON/MT, em maio de 2013, com a 
proposta de discutir o desenvolvimento urbano nas cidades. 

Expusemos os resultados de alguns de nossos estudos por meio de cartilhas, maquete física e projeções em que 
apresentávamos possíveis intervenções urbanas articuladas ao VLT. Destacávamos a valorização do Patrimônio 
Cultural Material, especialmente dos Espaços Livres Públicos do Centro Tombado e do Porto, o que nos permitiu, 
meses depois, encabeçar a crítica à proposta de intervenção da chamada Orla do Porto, apresentada pela Prefeitura 
Municipal de Cuiabá (PMC), em debate aberto à comunidade no Museu do Rio. 

Em 2015, o ÉPURA foi novamente convidado a participar da Feira Edificar, agora discutindo os vetores de crescimento 
da cidade e aproveitando a oportunidade para experimentar metodologias participativas desenvolvidas pelo Grupo, 
que foram aplicadas em oficinas comunitárias voltadas à discussão da Lei de Uso e Ocupação do Solo de Cuiabá, 
realizadas com moradores das Regiões Administrativas da cidade naquele ano, em ações de apoio ao Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Estratégico (CMDE), da PMC. Em ambas as edições, debatíamos o tema “Cuiabá 
300 Anos: Que Cidade Queremos Edificar?” com representantes das Instituições de Ensino Superior e demais 
instituições municipais, estaduais, conselhos profissionais e sindicatos. 

O impacto na formação dos alunos

Podemos afirmar que 2015 foi o marco na história do ÉPURA. Foi o ano em que constatamos os resultados de 
um processo iniciado em 2009  – não apenas em publicações, parcerias, mas em impactos efetivos gerados na 
formação de nossos alunos, que, desde 2009, têm cursado as disciplinas, sido nossos monitores e/ou bolsistas 
de extensão, estagiários e optado por se manter integrantes do Grupo. Esses alunos chegam ao final do curso 
escolhendo aprofundar os estudos nas questões vivenciadas em campo, discutidas interna e externamente com os 
mais diferentes agentes em seus Trabalhos Finais de Graduação (TFGs), com temas voltados para o Ordenamento 
do Território e da Paisagem, Sistemas de Espaços Livres, Habitação, Mobilidade, Patrimônio Cultural Material, para 
citar alguns. 

Ainda hoje, as disciplinas sob a responsabilidade de nossos membros estão em constante avaliação, retroalimentadas 
pelas nossas pesquisas e normalmente alinhadas com nossas atividades de extensão. 

Palavras finais

Passada uma década da criação do ÉPURA, vivemos um momento de consolidação de parcerias e criação de novas 
que se abrem. No Programa ÉPURAinQUADRANTE, refletimos sobre nossa atuação e caminhos a seguir, consolidamos 
expertise forjada pelos anos de trabalho, reconhecida em convênios firmados entre a UFMT e diferentes agentes 
públicos. 

Entre os principais resultados, está a elevada proporção de nossos egressos que ocupam cargos de destaque 
em Escritórios Técnicos na iniciativa privada, como também em instituições públicas, fato que testemunhamos (e 
acompanhamos).

A todo momento, estamos nos revigorando e experimentando usufruir da colaboração de alguns de nossos 
egressos em um outro patamar, agora como pesquisadores autônomos ou associados junto ao ÉPURA, ampliando 
nossa proposta – de sempre manter uma postura crítica e propositiva no estudo das Políticas Públicas Territoriais.
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O professor Aclyse de Mattos, Diretor da 
Faculdade de Comunicação e Artes (FCA), mestre 
em Ciências da Comunicação pela Universidade 
de São Paulo e doutor em Comunicação Social 
pela Universidade Federal de Minas Gerais, é o 
entrevistado desta edição. Na conversa, além 
de abordar aspectos relacionados à Faculdade, o 
professor promove reflexão acerca de questões 
pertinentes à Comunicação Social.

Docente da instituição desde 1998, Aclyse é 
também escritor e poeta, com obras reconhecidas 
pela crítica literária atuante, como “Sabiapoca” 
(infanto-juvenil), “Festa” (poemas) “O sexofonista” 
(contos), “Quem muito olha a lua fica louco” 
(poemas), entre outras, ocupando a cadeira n.º 3 
da Academia Mato-grossense de Letras.

Boletim das Licenciaturas e Bacharelados 
(BLB) — Como foi o processo de criação da 
Faculdade de Comunicação e Artes (FCA)? 

Aclyse de Mattos – A FCA foi criada a partir de 
uma divisão no Instituto de Linguagens (IL), que 
compreendia Comunicação, Letras e Artes. A área 
de Letras abrangia cinco cursos; a de Comunicação, 
três e a de Artes, dois. O aumento da demanda 
fez com que os cursos de Comunicação e Artes 
pudessem ter gestão própria, como é, por exemplo, 
na Universidade de São Paulo com a ECA (Escola de 
Comunicação e Artes). A experiência tem sido boa, 
especialmente porque a convivência com os cursos 
de Letras segue proveitosa. Parece que ambos 
cresceram administrativa e academicamente, 
respeitando as diferenças sem perder as afinidades. 

BLB — Como o senhor avalia a FCA hoje?

AM — A Faculdade de Comunicação e Artes tem 
crescido em número de estudantes, de cursos e 
na atualização dos Projetos Pedagógicos de Curso 
(PPCs). Tem um programa de Pós-Graduação em 
Estudos de Cultura Contemporânea (ECCO) e muita 
atividade de extensão que gera grande integração 
com a comunidade. Para isso, o esforço de todos tem 
sido fundamental. A administração, os professores, 
os técnicos e o suporte da gestão da UFMT têm 
criado uma sinergia positiva para os estudantes e a 
comunidade. Por mim, ainda podemos desenvolver 
mais a EaD, a sistematização de projetos e processos, 
a pesquisa e a extensão.

BLB — Quais cursos compõem a FCA? Como 
ocorre a integração entre esses cursos e dos 
cursos com a comunidade local?

AM — Na Comunicação, temos os cursos de Cinema e 
Audiovisual (que antes era o Radialismo), Publicidade 
e Propaganda (sendo este um dos dez melhores 
cursos públicos na área no Brasil) e Jornalismo. 
Na Artes, temos o curso de Música – Licenciatura 
(para formar professores de Arte/Música) e o de 
Música – Bacharelado (para Composição, Regência, 
Canto, Violão, Violino e Clarineta). É tanta coisa 
acontecendo que, muitas vezes, nem a comunidade 
interna fica sabendo. Para isso, criamos um 
programa de extensão só para informar, divulgar, 
registrar e documentar tudo o que acontecia. Assim 
nasceu o ComunicArte. Os projetos de extensão são 
fundamentais para levar a UFMT até a comunidade 
externa ou para trazê-la aqui para o Teatro, o MACP 
e o Centro Cultural. O apoio da PROCEV tem sido 
muito valioso. O professor Fernando Tadeu sempre 
incentiva a participação dos cursos da FCA nas 
atividades de Cultura e Extensão.

BLB — Como a FCA dialoga com a escola básica 
no que diz respeito à formação artística das 
crianças?

AM — Aqui na FCA temos o projeto de extensão 
da professora Taís para a musicalização de bebês: 
estudos da neurociência provam que a musicalização 
favorece enormemente o desenvolvimento 
das sinapses. Arte não é luxo, é uma fonte de 
sensibilidade e alargamento da compreensão. Até 
Aristóteles já havia dito isso.

BLB — Que competências e habilidades o 
docente do ensino superior precisa ter para 
obter êxito nessa tão delicada tarefa que é a 
arte de ensinar?

AM — Primeiro que tudo, gostar daquilo que faz e 
de lidar com pessoas. Sem a inteligência emocional, 
o docente não consegue vínculo com suas turmas. 
Cada estudante traz um mundo de vivência e de 
expectativas prévias. Na verdade, é muito mais 
fácil a prática no ensino superior do que a no ensino 
médio, por exemplo. Quem chega à UFMT já quer um 
conhecimento focado na área de interesse. Então, 
se o docente despertar o interesse em aprender, 
demonstrar apoio à busca de conhecimento 
pelos próprios estudantes, isso será a base para 
o estudo, a leitura, a reflexão e o debate. Tenho 
muita esperança na Educomunicação, que estimula 
competências e habilidades de produção de sentido, 
leitura e criatividade a partir do que encontramos 
nas mídias.

BLB — O senhor é graduado em Administração 
de Empresas. O que o fez partir de sua formação 
inicial para pesquisador e professor da área 
de Comunicação Social?

AM — Na verdade, minha primeira escolha foi 
o curso de Música na UFRJ, que não concluí. Na 
Administração da PUC, havia um núcleo básico 
com a Comunicação e ali participava das revistas 
e projetos em Comunicação. Meu TCC já foi em 
Marketing e as experiências como redator nas 
agências de publicidade já me levaram à pós-
graduação na ESPM-RJ. Sempre gostei de escrever 
roteiros para quadrinhos e filmes, fazer letras para 
músicas. Então, neste mundo repleto de mídias, a 
comunicação esteve sempre presente como base 
de aprendizado e reflexão. 

BLB — O que o senhor pensa da comunicação 
social na contemporaneidade? E quanto às 
fake news, como o senhor vê esse problema?

AM — A Comunicação é fascinante, mas aquilo 
que fascina também ofusca, ilude. Vivemos numa 
época de muita informação e pouca comunicação. 
A internet está cheia de informação, mas, para essa 
informação fazer sentido, é preciso um esforço de 
intelecção. Boato sempre existiu. O que a imprensa 
fazia era apurar se a informação procedia, se era 
verdadeira. Hoje, a informação é tão rápida que os 
órgãos de imprensa, no afã de não se atrasarem, 
fazem uma apuração parcial. As mídias sociais, o 
Twitter, às vezes, dão a notícia antes. A fake news 
está até na imprensa tradicional mesmo. As fake 
news mais escandalosas são aquelas que fingem 
que estão citando uma fonte midiática, que, na 
verdade, nem existe, ou só existe para detratar o 
outro lado. 

BLB — E sobre a pós-verdade, o que o senhor 
tem a dizer acerca desse fenômeno?

AM — Não só a comunicação, mas grande parte 
das ciências deixou de ser um campo da dialética 
para se rebaixar a um campo retórico. No campo 
da retórica, a verdade é sempre parcial, pois é a 
verdade de um dos lados. Para ultrapassar o campo 
da retórica, é preciso o esforço da confrontação de 
versões. E a gente vê muitos se contentando com a 
versão que lhes convém. Mesmo que esta versão seja 
facilmente demonstrável como falaciosa, o sistema 
de crenças da pessoa está predisposto a aceitar 
certas informações e a desacreditar em outras. 
Grande parte desse efeito é fruto da retórica política 
que se alastrou para a comunicação, a academia e 
até as ciências. Sob certa perspectiva, uma mentira 
é uma verdade parcial, mas a ciência deve buscar 
outras perspectivas até sua comprovação como 
válida dentro de um campo de conhecimento. 
Acredito na descrença para fazer ciência. “Só sei 
que nada sei” continua valendo.

BLB — Algo a dizer à comunidade acadêmica?  

AM — Só que a UFMT é maior que qualquer crise. 
Nossa maior riqueza é o talento de professores, 
servidores e estudantes. Abertura para a comunidade 
através da extensão também é uma boa saída. 
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Licenciaturas 

Caro(a) professor(a), 

É com grande satisfação que apresentamos mais um número do Boletim das 
Licenciaturas e Bacharelados. A publicação dá continuidade às reflexões sobre 
importantes temas da prática acadêmica, trazendo contribuições de duas 
Faculdades do Câmpus de Cuiabá: a de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia 
(FAET) e a de Comunicação e Artes (FCA).

A edição apresenta o relato da professora Doriane Azevedo, docente do 
Departamento de Arquitetura e Urbanismo, que versa sobre projetos realizados 
pelo Grupo de Pesquisa e Extensão ÉPURA – Estudos de Planejamento Urbano 
e Regional. O Grupo visa expandir e articular o ensino e a pesquisa em ações 
que promovam a reflexão crítica e propositiva sobre a produção social do espaço 
urbano e regional. O relato revela a riqueza das práticas de cunho social realizadas 
pelo grupo, que impactam a formação acadêmica dos estudantes envolvidos.

“Nossa maior riqueza é o talento de professores, servidores e estudantes”, diz 
o nosso entrevistado, professor Aclyse de Mattos, Diretor da FCA. A partir da 
conversa com o professor, escritor e poeta, o leitor terá a oportunidade de saber, 
entre outras questões, como vem sendo possível realizar a integração dos cursos 
com a comunidade local, cujas práticas evidenciam o caráter peculiar da unidade 
acadêmica. Alcyse provoca, ainda, reflexões sobre temas como fake news e pós-
verdade, esclarecendo aspectos desses fenômenos contemporâneos.

Boa leitura!
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