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RESUMO  

Este artigo tem como objetivo refletir sobre o lugar da extensão universitária na sociedade 
contemporânea, a partir da figura do Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo (EMAU), 
considerando a função social da universidade e o compromisso desta com a realidade em 
que se insere. Esta reflexão constitui-se a partir da experiência de construção de uma fossa 
bananeira no Quilombo Dom João, na cidade de São Francisco do Conde, localizada na região 
metropolitana de Salvador. O trabalho foi desenvolvido de maneira participativa entre os 
moradores da comunidade quilombola, o CURIAR – Escritório Modelo de Arquitetura e 
Urbanismo e a Residência AU+E Assistência Técnica em Habitação e Direito à Cidade, os dois 
últimos da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (FAUFBA). Esta 
proposta teve início a partir de uma oficina desenvolvida durante o Encontro Regional de 
Estudantes de Arquitetura e Urbanismo (EREA), que aconteceu em Salvador, no mês janeiro 
de 2017. Após o evento, os grupos envolvidos continuaram o processo de construção da 
fossa, por meio de uma série de ações, concluída em junho do mesmo ano, buscando 
colaborar com as lutas da comunidade pela permanência no local.  

PALAVRAS-CHAVE 
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1 A construção apresentada neste artigo, desenvolvida no Quilombo Dom João, foi resultado de um trabalho 
coletivo, desenvolvido a partir de uma das propostas da 2a turma da Residência AU+E, tendo envolvido diversos 
atores de forma a contribuir na luta da comunidade pelo direito à terra. 
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A experiência de construção de uma fossa bananeira no Quilombo 
Dom João: reflexões sobre a extensão universitária 

Introdução 

A década de 1990 representou um intenso período de debates, dentro do processo de 
redemocratização do Brasil pós-Ditadura Militar, que esteve em exercício no país entre as 
décadas de 1960 e 1980. Esse momento representou a retomada das discussões em torno 
da educação universitária, entendendo esta como de fundamental importância para a 
transformação da sociedade, sendo responsável direta pela troca de conhecimentos e 
saberes com a realidade social que se insere, através das atividades extensionistas. Na 
extensão universitária são empreendidos diversos modelos de atuação, dentre eles o do 
Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo (EMAU), que busca um contínuo intercâmbio 
multidisciplinar entre universidade e comunidades ou movimentos sociais com os quais 
trabalhe. 

O CURIAR, EMAU da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (FAUFBA), 
formado em 2011, segue o modelo defendido no POEMA – Projeto de Orientação à 
Escritórios Modelo de Arquitetura e Urbanismo, sendo de gestão estudantil e estabelecendo 
um diálogo horizontal, internamente e com os grupos sociais com os quais trabalha. As 
demandas desenvolvidas pelos escritórios modelo buscam uma integração entre ensino, 
pesquisa e extensão, entendendo-a como tríade básica da formação na universidade. A 
procura pelo CURIAR, no início, teve a FAUFBA como espaço de conexão, atuando junto a 
comunidades vizinhas, e depois, também, por redes sociais e outros meios de comunicação. 
As ações realizadas são articuladas por meio de movimentos sociais e associações de 
moradores, garantindo o principio da participação e a construção coletiva das propostas. 

O EMAU é uma organização estudantil que pauta a produção do espaço sob perspectivas 
contra hegemônicas, emancipatórias e pedagógicas, acreditando que a organização popular 
e participação comunitária exercem um papel de transformação social fundamental para 
construir outros projetos de sociedade (XXI SeNEMAU, 2017, p.1). 

A presença dos escritórios modelo, assim como de outras atividades extensionistas, nas 
faculdades de arquitetura e urbanismo, no Brasil, reforçam o sentido social da universidade, 
possibilitando a discussão de temáticas relacionadas às dinâmicas políticas e sociais e 
aproximando-a dos agentes e movimentos sociais que atuam na sociedade. As práticas da 
extensão universitária desdobram-se em importantes questionamentos, que dialogam com a 
função social da academia, entendendo a necessidade de promover espaços democráticos, 
valorizando, assim, os interesses coletivos. Essas ações contribuem na desconstrução de 
lógicas capitalistas ou assistencialistas, ainda difundidas nas universidades. 

Os movimentos na diversidade de suas ações vêm tendo um papel reconfigurante de 
nossos sistemas educacionais seletivos e excludentes e de suas pedagogias reguladoras, 
trazendo novos embates ao campo do conhecimento, de sua produção, pesquisa e 
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sistematização. Esse conjunto de ações retoma, mas vai além, as pressões populares 
históricas em nossas sociedades pelo direito ao conhecimento socialmente produzido 
(ARROYO, 2009, p.2, grifos nossos).  

Dentro do contexto da extensão universitária, foi proposta uma intervenção a ser organizada 
pelo CURIAR durante o EREA – Encontro Regional de Estudantes de Arquitetura e 
Urbanismo, que ocorreu em janeiro de 2017, em Salvador. Sabendo do interesse dos 
estudantes em conhecer melhor a Residência AU+E – Residência em Arquitetura, Urbanismo 
e Engenharia, o escritório modelo contatou um de seus professores, que sugeriu trabalhar 
com o Quilombo Dom João, uma das comunidades parceiras. O trabalho a ser desenvolvido 
estava inserido no âmbito de melhoria do sistema de esgotamento sanitários e gestão de 
resíduos sólidos, tendo sido elaborado por uma das residentes. 

A Residência AU+E, do Programa de Pós-Graduação e Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo 
e do grupo de pesquisa LabHabitar – Laboratório de Habitação e Cidade, ambos da 
Faculdade de Arquitetura da UFBA, em parceria com a Escola Politécnica da UFBA, é um 
curso de pós-graduação para Assistência Técnica em Habitação e Direito à Cidade. A 
Residência Técnica tem caráter pluridisciplinar, contando com profissionais de áreas 
diversas, contribuindo para a integração da universidade com a realidade social que se 
insere, elaborando, de maneira participativa, projetos de interesse social com comunidades, 
movimentos sociais e outros agentes. A Residência AU+E é pioneira na área em que atua, 
tendo iniciado em 2013, com sua primeira turma (RESIDÊNCIA AU+E, 2017). 

O Quilombo Dom João, um dos grupos parceiros da segunda turma (2015-2016) da 
Residência AU+E, está localizado em São Francisco do Conde, na região metropolitana de 
Salvador. A realidade local, marcada por conflitos territoriais, motivou a aproximação de um 
grupo de residentes – entre eles quatro arquitetas e um sociólogo –, que desenvolveu 
trabalhos de assessoria técnica com a comunidade (SANTOS, 2016). Para a proposta de 
intervenção durante o EREA Salvador, decidiu-se, coletivamente, pela construção de uma 
fossa bananeira, assim como de recipientes recicláveis para o descarte de resíduos sólidos 
na área comum da comunidade. A execução da fossa não foi concluída durante o evento, 
tendo sido complementada em uma série de ações, entre os meses de fevereiro e junho de 
2017, sendo elaborada, ao final, uma cartilha com a descrição das etapas de construção. 

Quilombo Dom João: a influência da estrutura fundiária brasileira e a luta por direito à 
terra 

O Brasil conservou, no decurso do tempo, uma série de desigualdades no campo – sociais, 
politicas e econômicas –, destacando-se como possíveis causas para essa realidade a 
questão da propriedade privada e alta concentração fundiária. Segundo relatório da Oxfam 
Brasil2, divulgado em 2016, apenas 0,91% de proprietários acumulam 45% das terras rurais 

                                                 
2  A Oxfam Brasil é uma “organização que tem como principal objetivo estudar a desigualdade social”, tendo 
sido criada em Oxford, na Inglaterra, em 1942, de forma a diminuir os danos da 2a Guerra Mundial. (GONZALEZ, 
2016; OXFAM BRASIL, 2016) 
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do país, revelando um grande desequilíbrio na sociedade brasileira (GONZALEZ, 2016). “A 
propriedade da terra é uma relação social, e sua apropriação, controle, e particularmente 
sua concentração por uma determinada classe, pode e quase sempre significa o domínio 
político-econômico de um determinado lugar, região, país” (CABRAL, 2009, p.54). A situação 
agrária apontada pode ser entendida como resultado de um conjunto de ações políticas, que 
sustentaram o sistema latifundiário, assim como pela renegação do Estado na regulação da 
propriedade da terra. 

A partir do século XX, são observadas variadas mudanças nos modelos produtivos rurais, 
impactados pela transição política3 e pelo processo de industrialização no país. Os setores 
agrários adequam-se à tais transformações, sujeitando sua produção à indústria, por meio 
da compra de maquinários e venda de insumos e matérias-primas. Essas alterações, 
contudo, não influíram na distribuição de terras, mantendo a estrutura latifundiária e a 
exploração dos trabalhadores. Em contraposição à esse sistema, registram-se conflitos entre 
latifundiários e camponeses durante toda a história do país, porém, foi a partir da década de 
1950, com a institucionalização de movimentos sociais organizados, que a luta pela terra é 
fortalecida, dando início aos projetos de reforma agrária (CABRAL, 2009). 

[...] a luta pela terra é uma política que nasceu com o latifúndio. Portanto, é fundamental 
distinguir a luta pela terra da luta pela reforma agrária. Primeiro, porque a luta pela terra 
sempre aconteceu, com ou sem projetos de reforma agrária. Segundo, porque a luta pela 
terra é feita por trabalhadores e na luta pela reforma agrária participam diferentes 
instituições. Na realidade, a diferenciação da luta pela terra e da luta pela reforma agrária é 
fundamental, porque a primeira independe da segunda (FERNANDES, 1998, p.1 apud 
CABRAL, 2009, p.97). 

Diante da ineficiência do governo brasileiro em resolver a concentração fundiária no país, 
considerando também as tentativas frustradas de implantação de políticas públicas voltadas 
para a questão – a exemplo do Estatuto do Trabalhador Rural, do Estatuto da Terra ou do 
Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) –, as mobilizações sociais conseguem, a partir 
da redemocratização do Brasil, recolocar nas pautas políticas o projeto de reforma agrária. 
Ainda assim, observa-se que os interesses da elite rural continuaram influenciando 
incisivamente sobre a questão, impedindo inclusive programas governamentais. Mesmo no 
governo Lula4, que apresentava uma forte aliança com os movimentos sociais e sindicalistas, 
uma efetiva política pela reforma agrária foi barrada pelos limites orçamentários, 
direcionando-se para a estruturação de assentamentos informais e regulação de terras já 
ocupadas (CABRAL, 2009). 

A situação agrária do Brasil esteve refletida em todo o ambiente rural, tendo como um dos 
exemplos a cidade de São Francisco do Conde, situada na região metropolitana de Salvador, 
historicamente marcada pela produção do açúcar, de origem colonial, e do petróleo, a partir 
de meados do século XX. “[...] o mundo do açúcar criou estruturais sociais extremamente 

                                                 
3 A transição política referida trata-se da mudança do Império para a República, proclamada em 1889. 
4 Entre 2003 e 2010. 
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desiguais, mas também modernas, que se mostraram bastante capazes de continuar 
funcionando mesmo quando o açúcar deixou de ser central na economia local” (SANSONE, 
2005, p.237). O munícipio apresenta uma alta segmentação de suas classes sociais, fato que 
se revela também no momento atual, no qual o alto PIB5, no 14o lugar na Bahia em 2012 
(GEOGRAFAR, 2014, p.17), contrasta com a posição entre os mais altos níveis de 
desigualdades do estado, com IDH6 registrado em 0,674, segundo dados do PNUD de 2010. 

É determinante buscar desvendar o funcionamento daquela que podemos chamar de 
“cultura das desigualdades”, sem a qual desigualdades extremas não poderiam funcionar 
de forma durável: a forma pela qual as diferentes camadas sociais olham uma para outra, 
comentam e justificam ou aceitam, de alguma forma, as diferenças socioculturais e as 
desigualdades (SANSONE, 2005, p.235).  

No caso de São Francisco do Conde, é possível inferir que a alta concentração de terras, 
herança do modelo latifundiário colonial – marcado pela escravidão, pela monocultura e 
pela prevalência dos interesses agrários de grandes proprietários – caracteriza, de forma 
incisiva, a população local. “Seus dados são reveladores das condições de acesso aos 
recursos naturais, em especial, para as populações que vivem em área rural e que 
dependem da terra para sua reprodução” (GEOGRAFAR, 2014, p.22). Neste contexto, 
encontra-se a comunidade rural quilombola Dom João, composta por aproximadamente 50 
famílias, sendo estas descendentes de indivíduos que trabalhavam para as fazendas e usinas 
da região. 

Figura 1. Mapa de São Francisco do Conde em relação à Salvador. 

 

Fonte: Figura elaborada pelas autoras, com base em imagem do Google Maps. 

O Quilombo Dom João está localizado a cerca de quatro quilômetros da sede do munícipio 
de São Francisco do Conde, em uma Área de Proteção Permanente (APP), anteriormente 
ocupada pelas culturas do açúcar e do petróleo, como a Usina Dom João e os poços 

                                                 
5 Produto Interno Bruto, medido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 
6 Índice de Desenvolvimento Humano, do PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), varia 
entre 0 (nenhum desenvolvimento humano) e 1 (desenvolvimento humano total). 
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artesanais da Petrobrás. A ocupação da área do Quilombo, que é geograficamente rodeada 
por mangue, remota à esse período, no qual seus ancestrais já utilizavam o local para 
práticas de pesca e mariscagem (GEOGRAFAR, 2014; SANTOS, 2016; SANTANA, 2016). “A 
área do Quilombo, portanto, era onde, ainda no tempo da escravidão, e mesmo após a 
abolição, os escravos, ex-escravos e seus descendentes buscavam formas autônomas de 
vida” (SANTANA, 2016, p.4-5). 

Figura 1. Mapa de localização do Quilombo Dom João em relação à cidade de São Francisco do 
Conde. 

 

Fonte: Figura elaborada pelas autoras, com base em imagem do Google Maps. 

A atual população de Porto de Dom João não nasce territorializada (fixada) no ponto que 
reivindicam, mas como comunidade foi neste ponto, de uso e circulação de seus ancestrais 
enquanto ponto de encontro, de produção e de pesca, de comercialização e 
armazenamento de material de trabalho, como complementação das atividades que 
desenvolviam nas fazendas, que fazia este espaço familiar e foi aí que se congregaram num 
momento posterior (GEOGRAFAR, 2014, p.52). 

Nos últimos anos, o Quilombo Dom João têm enfrentado diversos conflitos com a elite e os 
poderes locais, que têm agido no sentido da remoção da comunidade – muitas vezes de 
forma violenta –, para a mercantilização das terras e construção de um polo turístico na 
área. Como forma de resistir e lutar pela permanência nesse espaço, os moradores 
organizaram-se em torno de uma Associação de Moradores, que conseguiu o 
reconhecimento oficial como comunidade quilombola pela Fundação Cultural Palmares, 
dando início aos processos para regularização fundiária junto ao INCRA7. Diante da 
insistência da prefeitura na tentativa de retirada da população, foi obtido junto à 
Superintendência do Patrimônio da União/BA, um TAUS (Termo de Ajuste de Uso 
Sustentável), que permite a ocupação do territórios, por meio da utilização sustentável do 
mesmo (GEOGRAFAR, 2014; SANTOS, 2016). 

A análise da questão agrária demanda um estudo eminentemente político, pois remonta 

                                                 
7 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 
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aos programas econômicos implantados ao longo da história, bem como à relação do 
Estado com a regulação da propriedade da terra. No entanto, comumente se busca 
caracterizar o debate da questão agrária como um caso de polícia, reduzindo, 
estrategicamente, o âmbito da discussão aos conflitos agrários, judicializando-os (CABRAL, 
2009, p. 53). 

Em face aos conflitos territoriais presentes no Quilombo Dom João, e diante de um interesse 
anterior em trabalhar com uma comunidade tradicional durante a experiência da Residência 
AU+E, o grupo de residentes atuou durante um ano (entre novembro de 2015 e novembro 
de 2016), em parceria com a comunidade, na definição de projetos que fortalecessem a 
permanência desta no local. Dentre esses projetos, elaborados a partir de vivências e 
oficinas com os moradores, está a proposta de melhorias das condições de esgoto sanitário, 
gestão da água e dos resíduos sólidos, que visa contribuir para o cumprimento do TAUS, 
assim como para as lutas dos quilombolas pelo direito à terra. 

A Oficina no EREA Salvador: experiência de construção da fossa bananeira 

Com o objetivo de somar na luta pela permanência e autonomia do Quilombo Dom João, 
decidiu-se pela realização da intervenção em duas frentes de trabalho: a construção de uma 
fossa bananeira e a produção de lixeiras para distribuição dos resíduos sólidos. Na 
perspectiva de que essa atividade fosse construída coletivamente, o processo de 
organização e elaboração das atividades apontou, a todo o momento, a importância de que 
a ação mantivesse o caráter participativo e emancipatório para todos os envolvidos, desde 
sua concepção até o desenvolvimento. Evidenciando, em todos os aspectos, o lugar da troca 
e da produção de conhecimento coletivo, dentro de trabalhos realizados em parceria entre 
universidade e comunidade. 

Figura 3. Esquema da fossa bananeira. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: <http://magiadequintal.blogspot.com.br/2014/07/lar-ecologico-1-fossa-ecologica-para.html>. 

Nesse sentido, o trabalho se desenvolveu em dois momentos, apresentando temporalidades 
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e aspectos de relação e contato entre os envolvidos diferentes em cada um deles. O 
primeiro aconteceu durante o EREA Salvador, entre os dias 25, 26 e 27 de janeiro de 2017, 
reunindo cerca de 50 pessoas por dia no Quilombo, entre eles, moradores, residentes, 
estudantes e professores. O segundo refere-se à continuação do trabalho, após o fim do 
EREA, entre os meses de fevereiro e junho do mesmo ano, contando com a participação da 
Comunidade Quilombola Dom João, CURIAR, Residência AU+E e outros colaboradores. 
Diferente do primeiro momento, essa segunda etapa permitiu fortalecer as relações de 
confiança e cooperação entre os participantes, o que foi fundamental para a continuidade 
do trabalho.  

Planejado para acontecer em três dias consecutivos, o primeiro momento inicialmente 
possibilitou um espaço onde os participantes do EREA puderam conhecer melhor a história 
da comunidade e sua luta pela permanência e sobrevivência naquele território, além de se 
aproximarem dos objetivos da intervenção, que seria realizada durante aqueles dias, e dos 
processos anteriores que conduziram a atividade. Antes do início das ações, o grupo se 
dividiu em duas frentes de trabalho. Enquanto uma parte se envolvia no planejamento da 
produção e locação das lixeiras nas áreas coletivas do Quilombo, outros começaram os 
processos iniciais necessários para a execução da fossa bananeira, realizando a marcação no 
terreno para começar a escavação. 

Figura 4 e 5: Registros dos dias de intervenção no período do EREA. 

Fonte: À esquerda, imagem cedida pelo estudante Lucas Cardoso, participante do EREA. À direita, 
imagem do Acervo do grupo. 

O terreno escolhido para construção da fossa, assim como a técnica construtiva utilizada 
para a mesma, foi decidido anteriormente, em um encontro no Quilombo, onde estavam 
reunidos moradores, membros do CURIAR e da Residência AU+E. Aqui se propõe refletir, 
dentro das atividades extensionistas, sobre importância da participação da comunidade em 
todas as tomadas de decisões, para que seja possível alcançar um debate comum entre 
todos, priorizando sempre o diálogo horizontal entre academia e comunidade. É necessário 
garantir que essa comunicação se estabeleça sem que exista um direcionamento unilateral 
do que é produzido. Isso implica diretamente na compreensão de que o conhecimento não 
deve ser depositado de uma parte a outra, entendendo o papel da interlocução bilateral na 
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produção de um conhecimento coletivo e no estímulo a autonomia dos que estão 
envolvidos nessa troca (FREIRE, 1979). 

De acordo com o planejamento inicial, no primeiro momento seria alcançada a finalização da 
caixa da fossa bananeira, para posteriormente, fazer a montagem das camadas e o plantio 
das bananeiras. Porém, ao final dos três dias, havia sido finalizada apenas a laje inferior da 
caixa. Os processos de trabalho duraram mais que o esperado, ainda que houvesse muitas 
pessoas disponíveis para exercer as atividades, pois a experiência foi um espaço de 
aprendizado e contato inicial, de muitos dos participantes, com algumas técnicas de 
construção que estavam sendo desenvolvidas. 

Figura 6 e 7: Atividades realizadas durante a intervenção no EREA para construção da caixa da fossa. 

Fonte: Acervo do CURIAR. 

Em paralelo a execução da fossa, ocorreu a construção de recipientes para distribuição dos 
resíduos sólidos. Durante os três dias foram produzidas diversas lixeiras feitas com galões de 
água e baldes reciclados, para serem alocados pelas áreas comuns do Quilombo. Algumas 
questões importantes foram debatidas nesse processo, como, por exemplo, a identidade 
visual dos recipientes, conectando-se diretamente com a discussão do reconhecimento da 
comunidade sob uma perspectiva interna e externa. Assim, foram produzidos stencils8 com o 
nome do Quilombo, que poderiam ser aplicados posteriormente em outras circunstâncias. 
Outro aspecto importante de ser abordado, refere-se à aplicação das lixeiras em suportes de 
madeira através de uma técnica de giro sugerida, e já elaborada anteriormente, por um dos 
moradores, facilitando a retirada do lixo. 

 

 

 

 

                                                 
8 O stencil é uma técnica de pintura, normalmente com sprays, para aplicação de um desenho sobre uma 
superfície, elaborado com material estável e fácil de cortar, normalmente plásticos ou exames de raio-x, onde é 
feita a forma do desenho. 
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Figuras 8 e 9: Imagens das lixeiras produzidas. Rosa para lixo orgânico, verde para inorgânico. 

Fonte: Acervo do CURIAR. 

O Pós-EREA: continuidade da construção, valorização do processo 

Após o EREA Salvador, iniciou-se o segundo momento de atividades, no qual os grupos 
envolvidos continuaram a construção da fossa, dividindo experiências, erros e acertos, 
durante cerca de cinco meses. É fundamental ressaltar a forma como os moradores do 
Quilombo Dom João lidavam com as atividades, mesmo diante de todas as dificuldades para 
finalização, como um espaço de troca e aprendizado para todos que participavam dos 
mutirões. O trabalho e seus desdobramentos fortaleceram a parceria entre esses grupos, 
estimulando o exercício de encarar os desafios como parte da construção do conhecimento. 

O debate sobre o lugar do compartilhamento e da comunicação horizontal, possui uma 
dimensão muito importante dentro dos EMAUs, buscando, a todo momento, que as 
atuações extensionistas em comunidades possibilitem esses espaços de troca e de 
construções coletivas. Ainda que a importância da participação tenha sido evidenciada 
desde o começo, acredita-se que o processo inicial, anterior aos primeiros dias de 
construção, poderia ter se desenvolvido em um tempo maior, o que implicaria em mais 
discussões e reflexões, para que fossem analisadas, minuciosamente, as estratégias e 
implicações de cada decisão tomada. Ao final do trabalho, entendeu-se que esse tempo de 
amadurecimento das discussões, somado a um planejamento detalhado do cronograma de 
execução da fossa, teria sido de grande importância para evitar alguns dos obstáculos que 
surgiram no processo. 

Terminar a caixa da fossa era o primeiro passo das atividades de continuação, e ao longo do 
processo tornou-se também a etapa mais complicada. O Quilombo Dom João está situado 
em área de mangue, o que dificultou bastante a secagem e impermeabilização da caixa, que 
estava sendo desenvolvida através da técnica da argamassa armada. Foram várias tentativas 
até alcançar o objetivo, e entre os desafios encontrados ressalta-se a falta de experiência e 
contato, por parte dos estudantes, com as técnicas construtivas que foram executadas. A 
experiência apontou a necessidade de compreender, de uma maneira mais aprofundada, 
todas as etapas construtivas que envolviam a construção de uma fossa bananeira, através 
dos mais diversos métodos de representação, desenhos técnicos, esquemas, entre outros. 
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Figura 10 e 11: Imagens do processo de reconstrução da caixa da fossa. 

Fonte: Acervo do CURIAR. 

Nesse sentido, o processo de execução da fossa conduziu a reflexão da importância de 
aproximar os estudantes das práticas de construção e de movimentar o debate dos canteiros 
experimentais dentro das universidades. Essa questão vem sendo abordada nos espaços de 
discussão dos EMAUS, em encontros, conversas e documentos coletivos, compreendendo as 
diversas possibilidades, e pautando que as intervenções, de cunho participativo, realizadas 
dentro da extensão universitária, podem ser uma alternativa de aprendizagem. Nessa 
perspectiva, o trabalho realizado no Quilombo teve um lugar fundamental de 
experimentação e conhecimento, por parte dos envolvidos, das técnicas construtivas 
aplicadas, sendo considerado, na prática, um canteiro experimental.  

Após finalizar a caixa e encontrar as soluções necessárias para os problemas que surgiram, a 
construção da fossa seguiu com a montagem dos pneus, da tubulação e das camadas de 
materiais porosos necessários para o funcionamento dessa técnica de evapotranspiração. A 
última etapa foi a plantação das bananeiras, encerrando uma atividade que apresentou 
como um de seus maiores resultados a importância do processo e do trabalho coletivo. 
Acreditando que a finalização do trabalho não implica o fim do processo, que ainda se 
desdobra em reflexões, análises e debates, que vem ajudando, para além de pensar e 
construir outras alternativas, nos enfrentamentos e resistência do Quilombo Dom João. 
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Figura 10 e 11: À esquerda, processo de montagem da fossa bananeira. À direita, a construção 
finalizada. 

Fonte: Acervo do CURIAR. 

O fim do processo? Reflexões sobre a extensão universitária 

Diante da experiência de construção da fossa bananeira no Quilombo Dom João surgiram 
algumas reflexões sobre a atividade realizada, e sobre seu processo de planejamento e 
organização. Essas observações contribuem para a crítica e avaliação da ação, apontando 
novos caminhos e alternativas para o melhor desenvolvimento de projetos participativos 
dentro da extensão universitária. Com esse modelo, é estimulado a troca mútua de 
conhecimentos e saberes entre os grupos, tendo como base a importância do trabalho 
coletivo, reconhecendo o poder da autogestão como possibilidade para a emancipação e a 
autonomia dos envolvidos, buscando, para isso, a superação das condições impostas pelos 
velhos modelos de gestão dos territórios. 

A preparação das condições mínimas de trabalho, a escolha (tanto quanto possível) dos 
objetivos, as ações para obter condições indispensáveis de produção, a projeção em 
comum, a organização social em grupo, etc., são, desde o começo, passos constitutivos do 
“trabalhador coletivo”. Evidentemente, de um outro “trabalhador coletivo”. Não o que trai 
o trabalhador individual passando objetivamente para o lado do capital, mas o que volta a 
ser o que é, emanação exclusiva do coletivo de trabalho que, agora, dispensa o capital, 
deixa de ser colaborador da subordinação e faz-se emancipador (FERRO, 2015, p.23-24). 

A participação da comunidade no processo de construção do projeto, que começou durante 
o trabalho com a Residência Técnica, estimulou a mobilização no Quilombo Dom João, que 
já estava articulado em torno da Associação de Moradores. Esse exemplo de extensão 
universitária, sustentada no diálogo e na estruturação conjunta das intervenções, contribui 
para o fortalecimento dos agentes sociais envolvidos, e de suas demandas, ressaltando a 
importância da coletividade na realização das propostas. As atividades do CURIAR e da 
Residência AU+E estão inseridas nesse modelo, de assessoria técnica, diferenciando-se do 
assistencialismo, cuja prática é a da extensão unilateral.  
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Retomar o poder de representação de si e do mundo, como sujeito reinserido nesse mundo 
na condição de imaginador-construtor coletivo, é o caminho para uma sociedade menos 
dividida entre comandantes e comandados, possuidores e despossuídos, senhores e 
escravos (ARANTES, 2017, p.23). 

O campo da Arquitetura e do Urbanismo ganhou um novo estímulo com a implementação 
da Lei No 11888/2008, Lei da Assistência Técnica Gratuita, incentivando a função social da 
profissão e tornando-a acessível a um maior número de pessoas. A aprovação desta 
legislação impulsionou também a abertura de novos espaços na academia, para a oferta de 
disciplinas, e para discussões que fomentem a formação crítica do estudante e o 
engajamento na construção de uma sociedade mais justa e democrática. A assistência 
técnica também tem alcançado outros espaços, como por exemplo com o Escritório Público 
da Prefeitura Municipal de Salvador, criado em 2001, que elabora projetos de arquitetura e 
cadastro de imóveis em bairros populares da cidade.  

Tornar a arquitetura acessível é um processo longo e delicado. Além da urgente e 
necessária conscientização do papel da arquitetura, que começa dentro das escolas, estão 
surgindo estratégias políticas que alimentam uma atmosfera mais esperançosa para tal 
situação. A principal delas, hoje, talvez seja a promulgada Lei da Assistência Técnica 
Gratuita n.11888/08 que permite a assistência técnica gratuita no projeto de habitações 
para famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos (GHISLENI, 2017). 

As atividades extensionistas são colocadas nessa discussão como importantes ferramentas 
de comunicação entre a academia e a sociedade, objetivando ultrapassar os muros da 
universidade e propondo-se a entender e aproximar-se do contexto socioeconômico ao qual 
está inserida. Para além da compreensão do papel social da universidade, se faz necessário 
discutir o lugar de atuação social da profissão, que por muitas vezes é ignorado ou pouco 
debatido. A extensão, apesar das dificuldades, vem ganhando cada vez mais espaço e 
construindo novos caminhos de possibilidades e alternativas de diálogo com os mais 
diversos atores sociais. Nesse sentido, é importante que os grupos que realizam atividades 
de caráter extensionistas somem forças e estabeleçam relações de apoio e cooperação entre 
si. A atividade realizada no Quilombo aconteceu, também, nessa perspectiva de 
aproximação entre o CURIAR e a Residência.  

Dentro do contexto da extensão universitária, o EMAU – Escritório Modelo de Arquitetura e 
Urbanismo propõe reivindicar a relevância da atuação com comunidades e movimentos 
sociais através da interlocução horizontal, evidenciando o lugar da escuta, da troca e do 
coletivo. O trabalho do EMAU alcança espaços que muitas vezes não possuem acesso ao 
arquiteto urbanista, ocupando um lugar social importantíssimo na construção de cidades 
mais justas e democráticas. Dessa maneira, a atuação do escritório modelo busca fortalecer 
os diálogos entre universidade e sociedade, participando de ações coletivas, valorizando a 
arquitetura enquanto processo e contribuindo para as lutas populares.  
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