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Resumo – O Trabalho de Extensão “Sustentabilidade 

Ambiental de projetos e/ou construções diante das Energias 

Renováveis” realizado no biênio 2016-2017 em conjunto com a 

PUC-Campinas contou a participação de um docente e com 

alunos universitários. Em 2017 foi aprovado para esse Trabalho 

de Extensão a participação de um Grupo de Alunos Voluntários, 

com o título de “As Energias Renováveis e o desenvolvimento 

para Construção Sustentável” com o objetivo de elaborar 

materiais de cunho pedagógicos simples e práticos de apoio ao 

Trabalho de Extensão. Este artigo ressalta pontos desse trabalho 

colaborativo, a importância e a relevância para o Trabalho de 

Extensão. 
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I.  INTRODUÇÃO 

O estudo das fontes de Energias Renováveis aliadas ao 
consumo consciente de Energia tem papel fundamental na 
Sustentabilidade Ambiental e no desenvolvimento das 
Construções Sustentáveis. Atitudes simples e diárias 
contribuem para a moradia sustentável e para o consumo 
consciente de Energia Elétrica. O objetivo principal deste 
trabalho é aprofundar, junto com o público alvo, nos 
conhecimentos das fontes de Energias Renováveis e as 
relações para o desenvolvimento de Construções Sustentáveis, 
e com isso, elaborar materiais de cunho pedagógicos simples e 
práticos.  

Como objetivos específicos, estudar as Energias 
Renováveis e não renováveis, a Construção Sustentável e 
possibilitar desdobramentos de caráter prático e de 
concretizações simples para o consumo consciente de Energia 
Elétrica em residências sustentáveis considerando a utilização 
de Lâmpadas econômicas e de equipamentos destinados ao 
conforto térmico.  

O Trabalho de Extensão com a participação de alunos 
voluntários é realizado em conjunto com a Pró-Reitoria de 
Extensão e Assuntos Comunitários da Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas, com a participação de trabalhadores da 
construção civil, público-alvo, vinculado à Comunidade São 

Francisco e com o Centro de Assistência Social Copiosa 
Redenção [2], da região do Campo Grande (Campinas-SP), no 
período de 1º de agosto a 15 de Dezembro de 2017. 

II. TRABALHO DE EXTENSÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

A construção sustentável e as moradias sustentáveis
passam por um processo holístico que aspira a restauração e a 
manutenção da harmonia entre o ambiente natural e o 
construído. O Trabalho de Extensão “Sustentabilidade 
Ambiental de projetos e/ou construções diante das Energias 
Renováveis” realizado no biênio 2016-2017 visa intervir na 
comunidade apresentando e aprofundando os conceitos e a 
conscientização sobre a geração de energia elétrica a partir de 
fontes renováveis, considerando a sustentabilidade, o conforto 
térmico e a iluminação em Construções Sustentáveis. 

O processo de intervenção privilegia encontros e oficinas 
com o público alvo e reuniões com os alunos participantes, 
tendo presente que “ensinar não é transferir conhecimento, 
mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a 
sua construção” [3]. 

Foram agendadas atividades buscando os melhores 
momentos do público alvo, de forma quinzenal e  com duração 
de duas a três horas. Com os alunos participantes forma 
realizadas reuniões semanais na universidade. O público alvo 
é composto por trabalhadores, homens e mulheres, da 
construção civil, vinculados à Comunidade São Francisco e ao 
Centro de Assistência Social Copiosa Redenção, da região do 
Campo Grande (Campinas-SP), região normalmente assistida 
pelos programas de Extensão da PUC-Campinas. Com a 
participação direta de 30 a 40 pessoas, jovens e adultos.  

Os participantes do público alvo buscam novos 
conhecimentos, melhorando as suas condições de vida e 
também a qualificação profissional. 

III. METODOLOGIA

No Trabalho de Extensão do docente, o método de 
intervenção privilegia oficinas com a participação do público 
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alvo, trabalhadores da construção civil, através de atividades 
socioeducativas (oficinas, encontros e reuniões) de maneira a 
contribuir para a qualificação profissional dos participantes.   

Para o Grupo de Alunos Voluntários são realizadas 
reuniões semanais de orientação para a elaboração dos 
materiais de cunho pedagógico, buscando a participação 
colaborativa de todos. Cada aluno estuda e aprofunda nos 
temas de Sustentabilidade Ambiental e de Energias 
Renováveis. O título do Projeto do Grupo de Alunos 
voluntários é “As Energias Renováveis e o desenvolvimento 
para Construção Sustentável”. 

As atividades específicas para o Grupo de Alunos 
voluntários têm como diretriz principal a produção de dois 
materiais de cunho pedagógico ou materiais informativos 
destinado ao público alvo e relacionado ao Trabalho de 
Extensão. Os títulos desses materiais são: “Consumo de 
Energia Elétrica em Construções Sustentáveis” e “Energias 
Renováveis e a Construção Sustentável”.  

As atividades específicas esse Grupo contemplam: 

 Estudar as noções e os fundamentos das fontes de
energia, Renováveis e não renováveis.
Sustentabilidade Ambiental e a poluição. Energias
renováveis presentes nas construções sustentáveis.
Energia Solar, Eólica e Fotovoltaica.

 Elaboração de materiais de cunho pedagógico e de
materiais informativos em linguagem de fácil acesso
que contribuam para o conhecimento e a qualificação
profissional de trabalhadores da construção civil.
Articular e sensibilizar situações ligadas a
Sustentabilidade que promovam o consumo
consciente de energia e de custos.

 Elaboração de materiais de cunho pedagógico com
análise de custos relativos ao consumo de Energia em
equipamentos (iluminação econômica, conforto
térmico e outros). Sensibilização para o consumo
consciente de energia e para a redução dos custos
envolvidos com energia elétrica.

 Considerar os questionamentos e as colocações dos
participantes nas oficinas e estimular nas práticas
socioeducativas maneiras de contribuir para a
qualificação profissional de trabalhadores da
construção civil.

 Participar de Encontros e de eventos relacionados à
Extensão Universitária.

IV. RESULTADOS

Como resultado, a elaboração dos materiais de cunho 
pedagógico que possibilitaram maior conscientização em 
relação à Sustentabilidade Ambiental e às Energias, 
favorecendo a autonomia do público alvo.  

Os alunos voluntários participam de forma colaborativa 
das ações da Extensão contribuíram com ideias e de modo 
efetivo. Os alunos passaram a ter maior envolvimento e 
crescimento acadêmico diante dos desafios da Extensão, ao 

mesmo tempo em que, ao trabalhavam de forma colaborativa e 
com atuação em grupo, realizando tarefas que possibilitavam 
crescente socialização de ideias e de reflexões de questões 
voltadas à sociedade. O ambiente pedagógico, como nos alerta 
Rubem Alves [1], deve ser um lugar que proporcione o prazer, 
o viver e o sonhar. É preciso vislumbrar novos horizontes
além das salas de aula para os projetos de Extensão. 

Foram realizados dois materiais de cunho pedagógico ou 
materiais informativos propostos, o primeiro deles “Energias 
Renováveis e a Construção Sustentável” que considera as 
fontes de Energias e a poluição (Fig. 1) e o segundo, 
“Consumo de Energia Elétrica em Construções 
Sustentáveis”, com análise de consumo de Energia em 
equipamentos (iluminação econômica, conforto térmico e 
outros), possibilitando a sensibilização para o consumo 
consciente de energia e para a redução dos custos envolvidos. 
Também foi elaborado e apresentado um pôster para no 7º 
Encontros de Extensão da PUC-Campinas realizado em 2017. 

Fig. 1. Parte (capa e contracapa) do material informativo “Energias 

Renováveis e a Construção Sustentável”, considerando as fontes de Energias e 

a poluição. 

Como norteadores foram estabelecidos alguns indicadores, 
logo no início dos trabalhos, que possibilitassem avaliar o 
desempenho dos alunos voluntários, ao mesmo tempo em que 
os orientassem para melhores resultados, considerando a 
participação nas atividades, a dedicação, o empenho e a 
contribuição que são fruto de iniciativas individuais que 
potencializam o desempenho do trabalho do grupo. Abaixo 
estão alguns indicadores, que foram apresentados aos alunos: 

 A participação e a frequência nas reuniões de
orientação, realizadas semanalmente na PUC-
Campinas, campus I, com o docente responsável.

 A preparação e o aprofundamento nos temas do
Trabalho de Extensão.

 A contribuição com ideias e com iniciativas.

 Participação em Encontros e em eventos relacionados
à Extensão Universitária.

 A colaboração, a dedicação e a preparação para a
realização de materiais cunho pedagógicos ou
informativos.
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Os alunos antes de iniciarem o trabalho como voluntários 
demonstraram suas preocupações e de certa forma a ansiedade 
diante de algo novo, como: 

 Participação em um trabalho novo e desconhecido,
que aparentava um “grande volume” de dedicação
capaz de atrapalhar os estudos.

 Certo despreparo para apresentações em Eventos de
Extensão.

 Desconhecimento sobre os procedimentos para
elaboração de artigos e para a participação em
Congressos.

 Trabalho em grupo ou em equipe com possíveis
divergências de opiniões.

 Cobrança semanal para atingir os objetivos.

 Público alvo desconhecido, com uma realidade
diferente da sala de aula.

Ao final do trabalho os alunos comentavam as
superações que foram ocorrendo:

 As reuniões de orientação com pequenas metas
“factíveis” possibilitaram melhor e crescente
dedicação individual. À medida que os temas eram
estudados ou vistos, se ganhava firmeza para
elaboração dos materiais informativos.

 O trabalho em grupo possibilitou interação e
conhecimento com novas pessoas, melhorando o
trabalho e vendo que pontos de vista diferentes eram
construtivos e colaboravam para um trabalho melhor.

 A finalização do primeiro material informativo gerou
satisfação, impulsionando para a realização do
segundo e para a elaboração de um artigo.

 A interação com o público alvo revelou diferentes
realidades despertando nos alunos questionamento
para questões sociais.

 Ao término dos trabalhos, os alunos viram que a
participação na Extensão os capacitou para outros
trabalhos e para melhor autoconfiança diante de novas
situações desafiadoras. A participação promoveu
condições para o desenvolvimento acadêmico e social.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A participação de um Grupo de Alunos Voluntários foi 
importante para o Trabalho de Extensão, possibilitando maior 

dinamismo e envolvimento de todos. Com o andamento das 
reuniões de orientação o comprometimento dos alunos 
aumentou, resultando em maior dedicação. No início os alunos 
estavam apreensivos diante dos novos desafios que com o 
passar do tempo resultou em identificação e dedicação, 
possibilitando maior sinergia para o grupo. O aprofundamento 
nos temas estudados pelos alunos gerou maior consciência e 
responsabilidade para a Sustentabilidade e para as Energias 
Renováveis. A interação com o público alvo foi relevante para 
os alunos. Segundo os próprios alunos a Extensão lhes 
possibilitou maior desenvoltura acadêmica e social. “Os 
alunos colaboraram de modo ativo e são como uma peça 
chave nesse processo intervencionista” [4]. 

A participação de alunos voluntários no Trabalho de 
Extensão teve grande receptividade pelos participantes do 
público alvo. Os materiais desenvolvidos foram muito bem 
aceitos, numa linguagem acessível com desenhos e com 
ilustrações, recebendo elogios por parte do público alvo. O 
público alvo se sentiu motivado solicitando mais cópias para 
levar e divulgar esses conhecimentos ao seu ciclo de amigos.  

A consciência dos alunos diante da comunidade, 
trabalhadores da construção civil, os fez refletirem sobre as 
realidades e sobre os fatos para melhorar a qualidade de vida 
dos participantes e da sociedade, e com isso,  mais críticos 
diante das situações e das questões sociais. 
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