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RESUMO  

Com o objetivo de refletir sobre as práticas de extensão universitária do Escritório de 
Integração (PUC Minas) na Ocupação Urbana Esperança (Belo Horizonte - MG), esse trabalho 
se apresenta, sob a luz de marcos teóricos e metodológicos, como relato de experiências que 
estão sendo produzidas na interação universidade-sociedade. Tais ações, realizadas por meio 
da assessoria técnica direta, buscam evidenciar o modo pelo qual os moradores 
autoproduzem o território, a fim de reforçar o caráter político da produção social do seu 
espaço. Assim, as práticas metodológicas do Escritório de Integração consistem em 
identificar as características da autoprodução do espaço, levantar demandas dos moradores, 
criticar as práticas de urbanização convencionais e negociar com os moradores outros 
processos e técnicas de urbanização, que levem em consideração as características da 
autoprodução. Discutir sobre essa atuação é repensar seus desafios, limites e 
potencialidades, bem como evidenciar a troca de saberes entre universidade e sociedade, na 
busca pretenciosa de produzir cidades por uma outra lógica. 

PALAVRAS-CHAVE  

Extensão universitária; Ocupações Urbanas; Autoprodução do espaço; Assessoria técnica 
direta. 
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PRÁTICAS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: 

contribuições para a autoprodução do espaço 

 

Introdução 

Este trabalho tem o intuito de propor uma discussão crítica acerca das práticas 
extensionistas promovidas pelo Escritório de Integração1 (EI), durante os anos de 2016 e 
2017, nas ocupações urbanas da região Izidora em Belo Horizonte, Minas Gerais, mais 
especificamente na Ocupação Esperança. Neste sentido, o presente estudo tem como 
objetivo desenvolver reflexões teóricas metodológicas, a partir do diálogo com a vivência 
com os moradores, de modo a repensar a atuação no espaço, a assessoria técnica e seus 
desafios, limites e dificuldades. 

Neste estudo, define-se a princípio ocupação urbana como:  

[...] todo processo de urbanização que se dá a partir da iniciativa e do esforço de grupos 
sociais para que se efetive seu direito à cidade, no qual aqui se incluem o direito à terra 
urbana, ou à localização, acepção mais acertada caso se pense que a propriedade privada 
da terra é instituto que, por definição, representa uma expropriação do que é a todos 
comum, e o direito à moradia. (ZERLOTINI DA SILVA; GOMES; CYRINO, 2015, p.4-5). 

No caso de Esperança, torna-se preponderante pontuar a importância dos movimentos 
sociais, uma vez que a ocupação é conduzida através de ações coordenadas por eles. Por 
outro lado, as ações do EI nas ocupações urbanas priorizam a assessoria técnica direta a 
grupos sociais organizados em luta pelo direito à cidade e a moradia, ou seja, os próprios 
moradores. A luta pelo direito à moradia2 advém de conflitos urbanos, que inclui entre seus 
principais agentes os proprietários fundiários, os promotores imobiliários, o Estado, os 
ocupantes, a mídia, os movimentos sociais e as instituições apoiadoras. O interesse da 
universidade em atuar nesses territórios ocupados passa pela luta política, mas também pela 
necessidade de reconhecer o espaço autoproduzido como campo de ensino, pesquisa e 
extensão e, portanto, um espaço que possibilita a experimentação de processos outros de 
urbanização, mais coerentes com as demandas reais das cidades brasileiras, que acontecem 
na sua grande maioria sem a presença de técnicos. 

O pioneirismo de assessoria técnica direta a movimentos sociais urbanos, a partir do 
cotidiano de produção do espaço de classes populares, fica por conta dos trabalhos do 
arquiteto e antropólogo Carlos Nelson Ferreira dos Santos que, desde a década de 60, 
                                                 
1 O Escritório de Integração é o núcleo dedicado à interação entre ensino, pesquisa e extensão do curso de 
Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, em Belo Horizonte, MG. 
integra@pucminas.br 

2 Garantido pela constituição Federal de 1988, em seu artigo 6º. 
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dedicou-se às questões de habitação popular. O relato de histórias de resistência por parte 
dos moradores à remoção de favelas pelo Estado ou de reivindicações por melhorias 
urbanas revelou a dimensão da capacidade de organização de pobres urbanos. Os estudos 
de Santos (1981) sobre o fenômeno movimentos sociais urbanos prezam por sua análise da 
política em escala local. Ao questionar as análises das macroestruturas, a vertente das 
práticas políticas populares reconhece suas potencialidades e limites. 

Com o que sei agora, admito a importância dos movimentos sociais urbanos como 
atualizadores de determinadas formas de luta urbana que, de outra maneira, seriam 
impossíveis de vir à tona. Isso quer dizer que os aceito como estratégia paliativa ou 
iniciadora, mas acho que depositar neles muitas esperanças de mudança social equivale a 
acreditar em milagres (SANTOS, 1981, p.240). 

Os limites são expressos através do impasse, comum aos estudos de caso vivenciados por 
Santos (1981), referentes à obtenção de coesão social através da reconciliação entre as 
partes; no caso, ocupantes e o Estado. O Estado, como instância legitimadora por excelência, 
no sentido de ser o responsável por reconhecer a validade de uma demanda popular 
(Santos, 1981), esvazia o movimento social urbano de ação política. Mas reconhecer a 
validade de uma demanda popular é bem diferente de conceder direitos, este sim um 
caminho que conduz à produção autônoma do espaço. 

Em anos mais recentes, Marcelo Lopes de Souza e Glauco Bruce Rodrigues (2004) indicam 
que o ativismo puramente reivindicatório é desmobilizado por centrar suas ações em uma 
demanda pontual ou em uma carência específica, como melhorias para a rua, bairro ou 
favela. Os autores fazem uma distinção entre os ativismos e os movimentos sociais, e 
consideram esses últimos de maior envergadura política: 

Estão voltados para transformações mais ou menos profundas da sociedade, têm o 
horizonte de luta ampliado, ou seja, não fazem reivindicações puramente pontuais; pelo 
contrário, atuam em diversos níveis (e não apenas localmente), com preocupações de 
alcance maior como o aumento da justiça social, o combate à desigualdade, as críticas à 
segregação residencial e a luta contra o racismo, entre outras (SOUZA; RODRIGUES, 2004, 
p.84). 

A demagogia e o autoritarismo das administrações, a cooptação de líderes e a manipulação 
partidária, o “caciquismo” e o personalismo, o clientelismo, a influência das dificuldades 
econômicas, a influência do tráfico de drogas são apontados, dentre outros fatores, como as 
causas da crise do ativismo de bairro, pressupostos dos movimentos sociais, que nos anos 70 
e 80 tiveram seus tempos de glória. (SOUZA; RODRIGUES, 2004). Mas, por outro lado, os 
ativismos de bairro possuem uma dimensão político-pedagógica no sentido de ampliar a 
consciência das pessoas em relação à conquista de direitos civis e do direito de definir a 
produção do espaço da cidade. (SOUZA; RODRIGUES, 2004). 
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Ocupação Esperança e região de Izidora 

A Ocupação Esperança surgiu em junho de 2013, com a ocupação do terreno denominado 
Granja Werneck, latifúndio que estava improdutivo há mais de quarenta anos, sendo 
considerado a última área verde de Belo Horizonte. Localizada na região norte da capital 
mineira, limítrofe com Santa Luzia, a região é vizinha de bairros de baixa renda como Zilah 
Spósito, Ribeiro de Abreu e Tupi. A região norte de Belo Horizonte passa por um processo de 
valorização imobiliária, adquirindo grandes investimentos (Figura 1) como a implantação da 
Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves na rodovia MG 010 (inaugurada em 2010), 
as obras da Linha Verde (concluídas em 2009) e a transformação do aeroporto de Confins 
em um terminal industrial. Esses investimentos aumentaram a importância política e 
econômica da região como um todo, o que acarretou em especulação imobiliária e um 
conflito entre os ocupantes e proprietários do terreno, objeto de grande empreendimento 
imobiliário privado dentro de uma operação urbana em parceria com o poder público. 
(ARAUJO; ZERLOTINI DA SILVA, 2015). 

Figura 1: Localização da Granja Werneck no contexto de valorização imobiliária de Belo Horizonte. 

         
Fonte: Elaborado pelas autoras sob base do Google Earth, 2017. 
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Esse conflito fundiário é composto pelas três ocupações da região da Izidora: Rosa Leão, 
Esperança e Vitória (Figura 2). Atualmente um dos maiores conflitos de terras urbanas na 
América Latina, ocupa um importante espaço nos debates políticos, nos movimentos sociais, 
nos engajamentos de militantes, na grande mídia, nas reflexões sobre as lutas pelo direito à 
cidade. Tal cenário nos faz repensar a produção do urbano, através das práticas de 
autoprodução do espaço, tornando-se símbolo de luta e resistência da população 
negligenciada pelas políticas públicas. 

Figura 2: Localização da Ocupação Esperança. 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras, 2017. 

Nesse contexto conflituoso, tecido por vários atores e seus próprios interesses, a 
universidade tornou-se presente através da extensão universitária, com o propósito de 
prestar assessoria técnica direta a uma população que está às margens do Estado. É na 
ocupação de terrenos, tanto públicos quanto privados, pautado na autoprodução, que os 
grupos sociais excluídos tornam-se, efetivamente, agentes modeladores do espaço. 
(CORRÊA, 1995). Essa população, na lógica da cidade formal, deveria estar habitando 
espacialidades destinadas aos excluídos, bem longe de centros valorizados. Entretanto, os 
ocupantes interrompem a lógica segregatória concebida pela cidade formal, pois, a 
ocupação de terrenos bem localizados é uma forma de resistência à segregação social e de 
sobrevivência. (CORRÊA, 1995).  
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Desta maneira, o seguinte trabalho se justifica, uma vez que torna-se fundamental 
(re)pensar as práticas extensionistas e seu papel na construção de cidades igualitárias e 
sustentáveis, diante da realidade posta pela sociedade. É necessário refletir sobre a 
responsabilidade da universidade na contribuição à luta por direitos humanos básicos e o 
compromisso da academia frente aos conflitos urbanos, que provocam o debate sobre a 
cidade formal e a cidade informal. Além disso, torna-se fundamental discutir a importância 
das práticas extensionistas universitárias, partindo do pressuposto que a extensão tem a 
responsabilidade de contribuir para a formação acadêmica, profissional e individual do 
estudante. 

Da demanda à oficinas 

A opção teórico metodológica utilizada pela assessoria técnica direta na Ocupação 
Esperança parte do entendimento que o modo de autoprodução do espaço guarda 
potenciais de autogestão urbana. 

Na visão de Lefebvre (2001), a estratégia política de autogestão urbana promove o direito à 
cidade, que “se manifesta como forma superior dos direitos [...]. O direito à obra (à atividade 
participante) e o direito à apropriação (bem distinto do direito à propriedade) estão 
implicados no direito à cidade” (LEFEBVRE, 2001, p.135). Ou seja, o direito à obra requer a 
participação efetiva dos trabalhadores na produção do espaço das cidades; e o direito à 
apropriação requer a posse do espaço pelos usuários em detrimento da noção de 
propriedade do espaço, “que vale por sua forma lógica e jurídica, princípio do código das 
relações normais no modo de produção capitalista” (LEFEBVRE, 2001, p.28). 

David Harvey (2008) reforça a dimensão política e social do direito à cidade em outros dois 
aspectos. O primeiro refere-se ao caráter coletivo de novos processos de produção de 
espaço, e o segundo contempla a própria noção de direito, não definido a priori, mas algo a 
ser construído pelo coletivo. 

O direito à cidade é muito mais que a liberdade individual de ter acesso aos recursos 
urbanos: é um direito de mudar a nós mesmos, mudando a cidade. Além disso, é um direito 
coletivo, e não individual, já que essa transformação depende do exercício de um poder 
coletivo para remodelar os processos de urbanização. A liberdade de fazer e refazer as 
nossas cidades, e a nós mesmos, é, a meu ver, um dos nossos direitos humanos mais 
preciosos e ao mesmo tempo mais negligenciados (HARVEY, 2008, 74). 

Assim, a ação extensionista nas ocupações deve considerar o modo pelo qual os moradores 
autoproduziram o espaço, a fim de reforçar o caráter político de suas ações. A ideia é 
identificar potencialidades, o que requer uma maior aproximação da realidade em que se 
deseja intervir, além de uma transformação na abordagem técnico-morador, onde o técnico 
busca ouvir, discutir e planejar a ação juntamente com a comunidade, evitando assim 
projetos prontos, de cunho assistencialista. Repensar o papel do técnico e os métodos de 
abordagens é estabelecer uma relação que prioriza as demandas do morador, e por isso 
denominada assessoria (e não assistência). É importante, para estabelecer relações de 
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confiança com os moradores, esclarecer as condições de assessoria e o interesse da 
universidade no território, como a experimentação de técnicas alternativas de urbanização, 
o estudo das particularidades na autoprodução do espaço e a produção acadêmica. Por 
vezes, os maiores interessados em intervir são os próprios técnicos, que vêm naquele espaço 
a oportunidade de realizar a extensão universitária. Nem sempre os moradores apresentam 
interesse e disponibilidade, pois suas prioridades são outras, visto que se trata de uma 
população submetida a vulnerabilidade social. 

Essa abordagem é fundamental para o reconhecimento do território autoproduzido como 
campo de investigação, onde a produção do urbano - a produção dos lotes, ruas, quadras, e 
todas as redes que dão suporte ao modo de vida nas cidades - é feita por quem vive no 
espaço. Assim, as práticas metodológicas do Escritório de Integração consistem em 
identificar os traços de autogestão, levantar demandas dos moradores, requalificá-las à luz 
da assessoria técnica e negociar com os mesmos outros processos de urbanização. A 
necessidade de se propor técnicas alternativas de urbanização e experimentação in loco 
parte do entendimento que as técnicas empregadas na cidade formal com predominância 
do saber técnico científico, por exemplo, as engenharias, e reproduzidas no cotidiano das 
ocupações, proporcionam impactos socioambientais. Nesse sentido, nossas ações buscam 
soluções de outras formas de produzir o espaço, com o uso de materiais e técnicas 
disponíveis no local, de menor custo e fácil execução, além de proporcionar que a ocupação 
gere o menor impacto possível no território. Isso sem deixar de considerar e evidenciar os 
saberes intrínsecos nos modos de produção ali presentes, o que é por si só um campo de 
estudo acadêmico fundamental. A experimentação de outros processos de urbanização é 
realizada de forma a socializar o conhecimento técnico produzido com os moradores, a fim 
de que outros autoprodutores se apropriem desse conhecimento e compreendam qual é o 
papel de nossas ações no território. Essa socialização das experiências ocorre mediante 
oficinas e aulões no próprio território. 

Figura 3: Contato com os moradores – reunião no centro comunitário da Ocupação Esperança e 
passeio acompanhado, respectivamente. 

 
Fonte: Escritório de Integração, 2016. 
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O caráter transdisciplinar da extensão 

As experiências do Escritório de Integração na Ocupação Esperança revelam outro aspecto 
interessante: a transdisciplinaridade. Pensando na complexidade do território de 
investigação e experimentação, parece-nos claro que apenas um campo do conhecimento 
não seria capaz de realizar o estudo desse espaço urbano autoconstruído. A 
interdisciplinaridade, ou seja, aquilo que é comum a dois ou mais ramos de conhecimento, 
também traz uma abordagem limitada, uma vez que compreende o processo apenas como a 
ligação entre as disciplinas. A transdisciplinaridade, por sua vez, pretende ser uma 
abordagem científica onde a cooperação entre as disciplinas é tanta, que não daria para 
separá-las, chegando assim a uma unidade do conhecimento. É claro que há dificuldades 
para se atingir essa unidade, entretanto é importante ressaltar que esse é um processo que 
estimula uma nova compreensão da realidade, onde os elementos perpassam todos os 
campos científicos. 

O urbano tende a ser analisado segundo cada ciência que lhe aborda, trazendo um recorte 
diferente para a arquitetura, para a geografia, para as ciências sociais, para o direito, para as 
engenharias, para a filosofia, para a história, dentre outras. Cada uma, com seu referencial 
teórico-conceitual e metodológico, tende abordar, analisar e classificar de maneira própria. 
A busca pela atuação transdisciplinar vem justamente do entendimento que as demandas 
não separam as áreas do conhecimento e que a realidade é integrada e sistêmica, ou seja, 
cada ação gera resultado no todo, ou seja, no sistema. É esse outro olhar para a produção do 
espaço urbano que nossas cidades necessitam, para além da necessidade de separação das 
áreas de conhecimento.  

Nesse sentido, as discussões presentes nas ações extensionistas buscaram compreender 
como se dá a contribuição das diversas áreas do conhecimento no território e, ao mesmo 
tempo, como as vivências e experiências nessa realidade contribuem para a produção desse 
conhecimento. A transdisciplinaridade, solicitada pelo contato com a realidade, apontou 
para a atuação em uma microbacia da Ocupação Esperança, como mostra a figura 4. A 
arquitetura e o urbanismo analisam o território a partir de um recorte da área de 
intervenção, buscando considerar outros fatores, que a princípio extrapolam o campo da 
arquitetura e do planejamento urbano, mas podem interferir na remodelação dos processos 
de urbanização. Como por exemplo, para atender a uma demanda específica dos moradores, 
que foi a limpeza de uma nascente já em avançado processo de assoreamento, foi 
necessário compreender a dinâmica das águas no território. A partir de um recorde – a 
microbacia hidrográfica – foi possível perceber qual era a principal linha de drenagem que 
contribuía para esse assoreamento, que majoritariamente estava ligado a processo 
antrópicos, mas também a questões de caráter geológico – o tipo de solo da região. Dessa 
forma, a geografia foi essencial para realizar essa análise de maneira sistêmica, procurando 
correlacionar diversas ações que pudessem beneficiar o espaço construído e o não 
construído – ações como infiltração na linha de drenagem para diminuir a velocidade das 
águas e evitar que mais sedimentos fossem carregados para a nascente.  
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Figura 4: Área de atuação do Escritório de Integração em 2016 e 2017. 

 
Fonte: Delimitação sobre foto aérea (Escritório de Integração, 2015) elaborado pelas autoras, 2017. 

Apesar desses campos de saberes, e outros, serem imprescindíveis para a atuação 
extensionista, deve-se considerar também a relevância do conhecimento do morador (Figura 
5), mesmo a partir das contradições da autoprodução. A situação precária na qual vivem os 
moradores não deve obscurecer os traços de autonomia na produção do espaço, como a 
não divisão social entre trabalho intelectual e manual; a autoprodução do espaço de 
moradia e de espaço urbano micro local - considerando que a gestão de recursos e tomada 
de decisões ficam a cargo do morador. Além disso, é possível constatar que a 
autoconstrução impacta menos o meio ambiente, devido à observação do autoconstrutor às 
condições de suporte oferecidas pelo sítio (SILVA, 2013) e ao emprego de recursos escassos. 

Figura 5: Contato com os moradores – conhecimentos do território. 

 
Fonte: Escritório de Integração, 2017. 
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O reconhecimento e a legitimação do território autoproduzido pelos técnicos especialistas já 
representa por si só uma revolução urbana, que se completa através do pensamento e da 
prática integrada. Essa abordagem do urbano busca compreender o espaço em todas as suas 
especificidades e potencialidades. Assim, a assessoria técnica deve ser realizada a partir da 
vivência no espaço e do contato direto e permanente com os moradores, que possuem 
conhecimentos tais, adquiridos na prática e no cotidiano, que interessam as ações 
extensionistas. 

Experiências e vivências 

A extensão universitária tem como premissa o contato do aluno com a comunidade. Busca-
se nesse sentido aplicar os conhecimentos adquiridos na academia em situações reais, que 
gerarão impacto tangível na sociedade. As experiências vivenciadas durante os projetos de 
extensão aprovados3 pelo Escritório de Integração, com todas as suas dificuldades e 
potencialidades, nos acrescenta outros papéis da extensão. No contexto das ocupações, as 
práticas de extensão possibilitam a experimentação em território ainda não completamente 
urbanizado segundo a lógica da cidade formal, transformando-o também em campo de 
ensino e pesquisa. Se de um lado, o processo de extensão é rico para os alunos, pois trata-se 
de buscar processos de urbanização não convencionais que possam atender as demandas 
dos moradores; por outro lado, também geram impactos a partir do momento que conflitam 
realidades tão diferentes: a do aluno e a do morador. Sendo esse um grande desafio, visto 
que ao intervir no território, a realidade coloca a alunos e professores questões além da 
técnica em si, fazendo-os refletir sobre o meio ambiente, o urbano, o social e o político. O 
desafio posto é pensar tais dimensões de maneira sistêmica, a fim de que as ações resultem 
em diversos desdobramentos. 

Um desses desdobramentos pode ser observado, por exemplo, na sensibilização dos 
moradores a respeito de questões técnicas, colocadas pelos extensionistas. Ao se reelaborar 
uma demanda inicial, desenvolve-se uma oficina com o intuito de apresentar ações 
alternativas no território, como exemplificado no cartaz da figura 6. O intuito de tal oficina é 
trazer uma discussão com os próprios moradores sobre as possibilidades de urbanização. 
Neste sentido, espera-se construir uma reflexão, a partir dos moradores, sobre suas ações 
na construção do espaço urbano em que os mesmos vivem, ocasionando uma mudança de 
atitude. O que a princípio pode parecer uma ação pontual é, em sua essência, uma 
estratégia da experiência incompleta, um convite à apropriação daquele conhecimento 
pelos moradores a médio e longo prazos. Essa apropriação, entretanto, depende muito mais 
dos acordos e negociações realizadas com os moradores, do que da solução empregada. 

 

                                                 
3 A grande maioria dos projetos conduzidos pelo Escritório de Integração são viabilizado por meio da Pró-
reitoria de Extensão (PROEX), núcleo de fomento à extensão universitária da Pontifícia Universidade Católica 
de Minas Gerais, através do Núcleo de Políticas Sociais e Urbanas (NUPSU). 

 



 

11 

Figura 6: Cartaz de atividade realizada pelo EI na Ocupação Esperança – oficina de ideias. 

 

Fonte: Escritório de Integração, 2017. 

No entanto, essa relação apresenta um dificultador: a linguagem técnica. A comunicação 
tornou-se um desafio no contato direto com os moradores durante as visitas, aulões e 
oficinas, sendo preciso por várias vezes adequar a linguagem técnica a do morador, ao se 
discutir questões da urbanização. Para tentar superar essa dificuldade, o Escritório de 
Integração criou fichas técnicas (Figura 7) com um conteúdo bastante ilustrativo, com o 
intuito de discutir técnicas alternativas de urbanização. Essas fichas estão sempre presentes 
nas oficinas para que os moradores se apropriem das técnicas propostas e as reproduzam 
posteriormente. É usual, essas fichas serem redesenhadas, a partir de apontamentos e ideias 
dos moradores. O que é válido é a construção em campo desse vocabulário e conteúdo 
produzido a partir da fricção entre o conhecimento técnico e o saber fazer dos 
autoprodutores. 
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Figura 7: Cartilha elaborada por extensionistas – oficina de ideias sobre movimentação de terra. 

 
Fonte: Escritório de Integração, 2017. 

Ainda sobre a ação pontual, um caso que exemplifica essa estratégia da incompletude das 
ações foi a construção de valas de drenagem em diversos pontos da ocupação. Tal solução 
foi proposta após demanda levantada pelos moradores, que colocaram às constantes 
erosões nas ruas, decorrentes de água da chuva e de água residuais (essas últimas 
despejadas na rua), como um grande incômodo. A drenagem é convencionalmente tratada 
com o encaminhamento do volume de água para longe do local onde ele se concentra, 
através de canaletas, bocas-de-lobo, manilhas, escadas hidráulicas, etc. Esse processo, além 
de possuir alto custo, não permite que a água siga seu ciclo natural, infiltrando no solo, e 
ainda transfere o problema mais adiante, o que resulta em enchentes e alagamentos. Com a 
demanda dos moradores, buscou-se pensar em uma técnica alternativa que utiliza-se de 
materiais disponíveis no próprio local, com custo próximo a zero. A solução deveria 
funcionar como uma barreira para água, diminuindo sua energia cinética e minimizando a 
potencialidade de transporte de materiais com uma carga de sedimentos significativos, ou 
seja, técnica esta que minimiza a erosão. A solução da vala de drenagem (Figura 8) foi muito 
bem aceita pelos moradores, devido ao fato de utilizar entulho da construção civil, algo 
bastante presente na ocupação. O funcionamento da vala de drenagem consiste na 
infiltração da água através das diferentes granulometrias do entulho, dispostos em ordem 
de maior para menor tamanho: pedras, pedaços de laje maciça, telhas cerâmicas, brita. Por 
se tratar de um terreno inclinado, as valas de infiltração receberam mini contenções com 
tábuas de madeira para evitar que o enchimento fosse levado com a enxurrada. 
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Figura 8: Erosão na Rua Bela x vala de drenagem com mini contenções. 

 
Fonte: Escritório de Integração, 2017. 

A construção dessa vala é um exemplo de ações incompletas, visto que foram construídas 
alguns exemplos demonstrativos de vala de drenagem na microbacia, em uma oficina na 
Ocupação Esperança. Para se atingir o resultado esperado, impedir o processo erosivo da 
rua, são necessárias diversas valas ao longo de toda a rua, o que infelizmente não é possível 
fazer, pelo tempo previsto para o projeto de extensão. Porém, sua apropriação pelos 
moradores mostra que uma vala construída, como ação pontual, pode incentivar a 
continuidade dessa intervenção por toda a Ocupação. 

Considerações finais 

Para que a extensão universitária avance é imprescindível refletirmos sobre o trabalho 
desenvolvido mediante a assessoria técnica prestada na Ocupação Esperança – por meio da 
intervenção no território e da produção acadêmica – e nos questionarmos sobre as 
experimentações e metodologias realizadas. Parece-nos claro que a extensão universitária 
apresenta um papel político, onde a universidade e os próprios técnicos contribuem para a 
legitimação da luta pelo direito à moradia, mas, principalmente, para busca pelo direito à 
cidade, através da autoprodução do espaço. Legitimar a luta pelo direito à habitação, nos 
ajuda a compreender as contradições do espaço urbano e refletir qual cidade queremos 
construir. 

Compreende-se que para quebrar a lógica hegemônica da cidade formal, onde o 
conhecimento técnico científico prevalece sobre o conhecimento empírico e quem vive no 
espaço não é responsável pela construção do mesmo – consequentemente alienando-se –, é 
necessário enxergar o território geográfico enquanto espaço político, socialmente 
construído. Nesse sentido, o ativismo social das ocupações urbanas é explícito, a partir do 
momento em que os moradores, articulados enquanto grupo social que reivindica seu 
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direito à cidade, questionam a efetividade do poder do Estado e seus próprios interesses no 
conflito.  

O esforço da extensão universitária está em valorizar as ações desses sujeitos e trazer à luz 
das discussões teóricas a produção social do espaço urbano, que ocorre às margens do 
Estado. O estudo empírico evidenciado nesse trabalho busca contribuir para futuras 
pesquisas e projetos de extensão que desejem colaborar com a produção científica sobre 
assessoria técnica direta aos movimentos sociais organizados em luta pelos seus direitos. 

Como dito anteriormente, o compromisso da extensão universitária nesses territórios é 
evidentemente político. Entretanto nos colocamos também o desafio de, como técnicos, 
sermos responsáveis por nossas intervenções no território. A correlação entre uma ação 
pontual e o efeito de tais práticas, por exemplo, um poço de infiltração e o reabastecimento 
do lençol freático, são desdobramentos desejados, contudo não acontecerão sem esse 
compromisso ético da experimentação. A experimentação a priori não gera efeitos que 
abrangem todo o território, mas podem representar mudanças a médio e longo prazos. Essa 
experimentação ocorre, não sem antes construir as alternativas com os moradores, a partir 
de suas experiências de autoprodução do território. 
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