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O QUE É
EXTENSÃO?

Incertezas e provocações
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Denise Morado Nascimento1

PONTO DE PARTIDA
A ref lexão e os argumentos deste artigo baseiam-se na apresentação
feita em novembro de 2018, no III UrbFavelas (UCSAL, Salvador), sobre
as atividades de extensão das universidades.
Apresento, portanto, a discussão em torno do que seja extensão dividida em quatro partes: (i) a universidade, a extensão e a pesquisa; (ii)
a chamada decolonialidade; (iii) assistência técnica versus assessoria
técnica; e (iv) o que define os territórios aqui tratados – favelas, ocupações e assentamentos. São temas que se pretende apresentar muito
mais como provocações do que certezas a serem compartilhadas.
Quero mais conversar do que relatar minhas experiências de pesquisa e extensão. Começo por perguntas nada confortáveis, feitas em razão de três momentos: (i) as atividades de pesquisa e de extensão do
grupo PRAXIS-EA/UFMG;2 (ii) os desdobramentos do meu pós-doutorado sobre o “sistema de exclusão na cidade neoliberal brasileira”;3
e (iii) o debate sobre decolonizing, alicerçado, principalmente, pelos
trabalhos de Sanín-Restrepo (2018) e Rodríguez (2018).
Pergunto a todos os pesquisadores das questões da cidade: por que
e em nome de que ou de quem vamos às favelas e às ocupações? Em
nome da academia e das nossas nobres metas da pesquisa ou da extensão? É possível conhecer e viver esses territórios a partir do nosso
olhar? Quem se beneficia do que? O que fazemos com opiniões, dados, histórias e lutas cotidianas dos moradores desses territórios que,
ao fim, dão forma às nossas análises e ao nosso sucesso acadêmico?
Qual é a nossa postura diante de territórios imersos pela história da
escravidão, da domesticação, da subordinação e da servidão?

1. Arquiteta-Urbanista
Profª Associada
da Escola de
Arquitetura da UFMG,
coordenadora do
grupo de pesquisa
PRAXIS-EA/UFMG.
2. PRAXIS-EA/UFMG
é um grupo de
pesquisa do CNPq
coordenado pela Profa.
Dra. Denise Morado
Nascimento, sediado
pelo Departamento
de Projetos (PRJ)
e pelo Programa
de Pós-graduação
em Arquitetura e
Urbanismo (NPGAU/
UFMG) da Escola de
Arquitetura da UFMG.
3. Estágio pós-doutoral
realizado no Instituto de
Geociências, UFMG.

A UNIVERSIDADE, A EXTENSÃO E A
PESQUISA
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Precisamos conversar sobre nossa prática,
nossas ações e nossas escolhas, que são,
sempre, inevitavelmente, políticas. Essa proposta de diálogo parte não só de minha experiência – longos anos de vivências, frustrações
e reconstruções como professora/pesquisadora – como também do atual cenário político,
que acena para diversas restrições não só
orçamentárias à pesquisa e extensão, mas
também ao pensamento e à ação.
O que é extensão? Uma palavra que, superficialmente, pode significar ações ou movimentos da universidade em direção à sociedade.
De forma geral, significa a universidade como
ponto de partida e a sociedade como ponto de
chegada. A UFMG incentiva a extensão como
espaço marcado por uma interação transformadora entre a universidade e diversos setores
da sociedade, com o objetivo de promover o
diálogo e a troca de saberes.

Diálogo, para Freire (2007, p.93), refere-se ao
“encontro dos homens para a tarefa comum de
saber agir.” Isso quer dizer que, em vez de
“transmitir” um conhecimento construído na
ausência dos atores sociais que vão conviver
com os efeitos desse mesmo conhecimento, é
preciso considerar que a informação que se
deve construir é consequência de processos
coletivos, de estruturas de conhecimento e
de instituições de memória de todos.

Trata-se, portanto, de
processo compartilhado, do
lugar da prática social, que
pretende desfazer qualquer
hierarquia existente entre
os saberes científicos e não
científicos.

Portanto, podemos pensar na ação do arquiteto, do professor, do pesquisador, do estudante
para compartilhar informações sobre a cidade,
sobre o espaço e sobre as técnicas construtivas com os moradores, de forma a torná-los
protagonistas e capazes de elaborar ou construir possibilidades baseadas em princípios
norteadores estabelecidos por eles mesmos.
Essa proposta carrega: (i) a construção de
uma relação desejada, compartilhada e adequada entre universidade e moradores; (ii) a
transformação dos sistemas de conhecimento
dos moradores, dos pesquisadores e dos professores; (iii) o incentivo à efetiva e verdadeira
participação de todos os atores envolvidos na
produção da cidade, públicos e privados; e
(iv) o fortalecimento de processos solidários.
Pergunto: as universidades estão formando
profissionais capazes de trocar saberes?
Como professores, conhecemos os saberes
dos moradores dos territórios autoconstruídos? O campo de conhecimento da arquitetura e do planejamento urbano legitima esses
saberes? A quem interessa (ou não) a construção de processos compartilhados?

A CHAMADA DECOLONIALIDADE
Em distintos congressos e seminários onde
estive recentemente, escutei o uso de vários
termos: decolonialidade, decolonialismo,
pós-colonialismo, colonialidade, colonização,
e outras variações, presentes genericamente
em torno da ideia de que precisamos nos
livrar das práticas colonizadoras e imperialistas. A questão é que, em grande medida,
as propostas são feitas por pessoas que não
apenas operam sob essas mesmas práticas
mas recebem amplos benefícios financeiros
e privilégios simbólicos dessas mesmas práticas (RODRÍGUEZ, 2018).

As críticas em relação à universidade, em
particular, à arquitetura e ao planejamento
urbano, de onde falo, voltam-se ao fato de
a academia não saber lidar com práticas
contemporâneas que envolvam realidades
espaciais, políticas, sociais e econômicas. Em
parte, esse argumento é verdadeiro. As estruturas curriculares não foram completamente
transformadas nos últimos anos, apesar das
importantes transformações ocorridas em razão da globalização, das novas tecnologias e
da cultura informacional. Ao contrário, as escolas ou as faculdades estão mergulhadas na
profissionalização e na imposição burocrática
de processos, sufocando as possibilidades de
práticas experimentais que podem e devem
ser acompanhadas de eventuais fracassos.
Nesse cenário, surgem rankings de avaliação que colocam a universidade como uma
entidade competitiva imersa na realidade
empresarial. Esse aspecto da competitividade permeia a atuação dos estudantes e dos
professores, avaliados por sistemas internos,
por relatórios de atividades, por currículos
disponíveis em plataformas públicas como o
Lattes, por banco de dados para agências de
fomento que apoiam pesquisas e programas
de pós-graduação. Um círculo vicioso de
produtividade, continuamente retroalimentado. Os conf litos entre professores e o cansaço diante da burocracia colocam o debate
pedagógico em segundo plano, reduzindo
as possibilidades de colaboração efetiva em
torno das questões dadas pela sociedade.
O que seria o ato de decolonizar? A colonialidade refere-se a um padrão de poder que
emerge como resultado do colonialismo, mas,
para além das práticas administrativas, define
a cultura, o trabalho e, de forma importante,
a produção do conhecimento e as relações
intersubjetivas (SANÍN-RESTREPO, 2018).
Decolonizar significa desvelar contradições e
aberrações da lógica vigente e criar possibilidades da potência do novo. Significa desaprender, negar para recriar – e, eventualmente,

fracassar. O que proponho é a extensão da
sociedade para a universidade. A sociedade
como ponto de partida e a universidade como
ponto de chegada. Criar outra lógica da prática
embebida pelo decolonizar.
Estamos dispostos a criar outras práticas?
Vejamos em relação à atuação do arquiteto
na produção da moradia autoconstruída
pela população de baixa renda, meu ponto
seguinte da conversa.
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA OU
ASSESSORIA TÉCNICA?4
Experiências de assessorias técnicas pelo Brasil
mostram que as que mais recebem investimento
privado mais se distanciam do compartilhamento
de processos (e do diálogo freiriano). Apesar de
desenvolverem metodologias e proporem formas
de representação nas quais o morador participa
das intervenções, as experiências sempre demandam recursos financeiros, seja para projeto e
obra, seja para o pagamento dos profissionais. No
caso das propostas provenientes de associações
sem fins lucrativos, existem iniciativas nas quais
o arquiteto participa como voluntário. Aquelas
que custeiam o serviço do profissional usam
recursos provindos de financiamentos coletivos
ou de investidores privados. As propostas advindas das universidades, como são as assessorias
técnicas realizadas pelo PRAXIS-EA-UFMG, não
financiam o exercício profissional. Os arquitetos/
pesquisadores e estudantes atuam enquanto
propositores, criando práticas compartilhadas e
ampliando sua formação profissional.
Quando as assessorias técnicas são financiadas pelo mercado privado, elas não
são realizadas por meio de metodologias
e instrumentos capazes de estabelecer o
efetivo diálogo ou a troca de saberes com o
autoconstrutor. O vínculo entre arquiteto e
autoconstrutor se dá por relações mercantis;
a prática torna-se assistência técnica, reproduzindo-se enquanto prestação de serviços.

4. Os argumentos
apresentados nessa
seção são fruto
da dissertação de
mestrado de Juliana de
Faria Linhares, intitulada
“Atuação do arquiteto
na produção do espaço
urbano autoconstruído
pela população de
baixa renda”, sob
a orientação da
Prof. Dra. Denise
Morado Nascimento,
apresentada ao
NPGAU/UFMG em
outubro de 2018, e
do projeto “Diálogos:
a mediação da
informação na
produção e no uso da
moradia”. Ver <http://
praxis.arq.ufmg.br/
blog/dialogos/dialogos.
html>.

Entendemos que a assessoria técnica é
aquela onde o arquiteto, propositor e mediador da informação técnica, assessora
os moradores no processo de projetar e
de construir, preservando o seu poder de
tomada de decisão. As duas práticas são,
portanto, distintas, requerendo a necessária
e justa clareza de seus objetivos.
A assistência técnica não garante o protagonismo do morador se o vínculo entre arquiteto e autoconstrutor acontece de forma
hierárquica e impositiva e, sem dúvida, assistencialista. A oferta da assistência técnica
para a população de baixa renda como parte
do ofício do arquiteto emerge como produto
privado – há uma profusão significativa de
empresas privadas prestando serviços à
população de baixa renda, com propostas
vinculadas a específicas lojas de materiais,
eventuais endividamentos etc. Não pretendo
desqualificar tais práticas e tampouco considerar que o problema seja a cobrança pelo
serviço de arquitetura dos pobres.
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Figura 1. Vista de área de intervenção
da Vila Viva em Belo Horizonte, 2015.
Foto: Lara Ferreira

Questiono a reprodução de desigualdades
pela imposição desses padrões, normas,
técnicas e saberes – em nome de uma política pretensamente decolonizadora, sob o
risco de ampliar a crítica generalizada e superficial à autoconstrução. Se a população
de baixa renda é incorporada como consumidora do produto-arquitetura, o discurso
utilizado para justificar a contratação do arquiteto se baseia na insegurança estrutural,
na inexistência de esgotamento sanitário, dos
riscos geológicos, da má localização, entre
outros, sempre sob o ponto de vista exclusivamente técnico de alguns.

Decolonizar significa
dissociar a precariedade
genericamente e
amplamente atribuída às
casas autoconstruídas das
reais situações enfrentadas
pelos mais pobres e dos
conhecimentos técnicos
impostos pela academia,
pelo Estado e pelo mercado.

Essa dissociação perpassa a redefinição do
que seja moradia digna, pelo entendimento
das necessidades habitacionais da população
(e não déficit habitacional), pela distinção do
modo de morar em favelas, ocupações urbanas e loteamentos periféricos, pela premissa
de que padrões “mínimos”, técnicos ou “ideais” não são universais.

O QUE DEFINE OS TERRITÓRIOS
FAVELAS, OCUPAÇÕES E
ASSENTAMENTOS?
A Prefeitura de Belo Horizonte define assentamentos de interesse social como aqueles que
apresentam predominância de população de
baixa renda e algum tipo de precariedade
tais como irregularidade fundiária; deficiência de infraestrutura; presença de situações
de risco físico-ambiental; predominância de
padrão construtivo baixo, sendo:
•Vilas/Favelas: assentamentos originados
por ocupação espontânea em terreno de
terceiros por população de baixa renda.
•Loteamentos
Privados
Irregulares:
assentamentos originados por parcelamento irregular de terreno particular, por
iniciativa de seu proprietário ou grileiro,

imobiliária ou cooperativa habitacional, a partir de planta de referência, com comercialização informal das frações resultantes.
•Ocupações Organizadas: assentamentos originados de ocupações em terrenos ou edificações de propriedade de terceiros,
públicas ou privadas. (PBH, 2010, p.24)

Esses territórios têm sido
historicamente definidos pelo que
não são ou pelo que não tem – ou seja,
pela ausência.
Se incorporarmos esse ponto de vista, as regras de formação de parte
da cidade podem ser evidenciadas: a tipificação da forma – irregular;
o legalismo jurídico – informal e ilegal; a homogeneização da aparência – baixo padrão; a personificação da pobreza – baixa renda; a
negatividade da ausência – falta; a ampliação do perigo – risco. Não
importa a autoria das definições institucionais, mas sim as evidências
dessas representações que regem as intervenções do Estado, das
organizações internacionais e do setor privado sobre esses espaços,
incluindo a pesquisa e a extensão da academia.
As favelas, vilas, ocupações urbanas, os aglomerados, loteamentos
periféricos etc., são nomeados, circunscritos, descritos, analisados,
definidos e mapeados como formação discursiva estruturada sob a
exclusão. Essas categorias geram novas categorias de excluídos:
favelados, invasores, da periferia, compulsoriamente pobres. Esses
diagnósticos territoriais mostram a inequidade dos serviços urbanos, a vulnerabilidade e a exclusão da população como situações
específicas a serem modificadas por interesses, pontos de vista e
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abordagens de grupos detentores do saber e do capital (pesquisadores, técnicos, gestores, especialistas, universidades, entidades,
Estado, empresários, investidores) diante da finalidade: melhor desempenho do território e dos que ali estão. Nada mais colonizador.
Esse não deve ser o ponto de partida.
A palavra “diagnóstico”, de uso corrente em arquitetura, urbanismo
e planejamento urbano, associa-se ao reconhecimento de problemas
(doenças), à observação de sintomas (manifestações, conf litos) e à
determinação de soluções (tratamentos) universais, sempre associados a valores exclusivamente técnico-científicos.
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A quem interessa o diagnóstico? É possível avaliar qualidade de vida
urbana pelo olhar de alguns sem a percepção subjetiva do outro?
Seria possível abandonarmos a meta de atingir qualidade de vida
urbana determinada por nós e pensarmos em vida urbana qualificada por eles? Seria possível entendermos as favelas e as ocupações
como ponto de partida e a universidade como ponto de chegada?

Proponho ler os territórios (e não
diagnosticar o território), sob o olhar de
quem mora e ocupa (e não sob o olhar
de quem desenha, planeja ou regula – o
arquiteto, o urbanista, o Estado ou as
entidades) e sobre o que o território é
(e não o que parece mostrar). Creio ser
possível construir outras práticas de
pesquisa e extensão que tenham a cidade
como lugar da prática social. Por fim,
espero contribuir para o debate sobre o
direito de existir na cidade
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