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Resumo— Perante a necessidade do desenvolvimento da 

construção sustentável nas últimas décadas e a desenvoltura dos 

grandes centros urbanos, o estudo dos impactos ambientais 

gerados pela cadeia produtiva da construção civil, gerou dados 

alarmantes no quesito sustentabilidade. Tendo em vista essa 

problemática, o princípio de educação ambiental no âmbito da 

construção civil é enfatizado nos ambientes acadêmicos e, neste 

caso, por projetos de Extensão Universitária da PUC-Campinas. 

A educação ambiental nas comunidades do bairro Campo 

Grande, (Campinas-SP) visa instruir o publico alvo sobre o 

descarte de resíduos sólidos oriundos da Construção Civil, 

priorizando o papel da educação ambiental para a mudança e 

desmistificação do pensamento da sociedade em correlato ao 

meio ambiente. Ademais, a metodologia através de 

procedimentos sócio-educativos, com o intuito da busca de 

inovação nas trocas de conhecimentos técnicos, permuta entre 

alunos bolsistas, professor e o público alvo o conhecimento sobre 

a importância da educação ambiental, no descarte de resíduos 

sólidos oriundo da construção civil, e da própria ação antrópica. 

Diante dos anseios da comunidade, os participantes têm obtido 

resultados que demonstram aprendizagem e desempenho dos 

trabalhadores nas trocas de conhecimentos, como a prioridade de 

seu papel na educação ambiental, mudança e desmistificação do 

pensamento da sociedade com relação ao meio-ambiente e sua 
sustentabilidade.  

Palavras-chave— Sustentabilidade; Resíduos Sólidos; 
Educação Ambiental;  

I.  INTRODUÇÃO   

A construção civil tem-se desenvolvido de forma 
exacerbada nas últimas décadas, ao passo que, a desenvoltura 

de grandes centros urbanos tem gerado grandes impactos 

ambientais. A cadeia produtiva da construção civil consome 

entre 20 a 50% dos recursos naturais do planeta, dentre todas 

as etapas da obra, do início à demolição. [1] 

Contextualizando neste Trabalho de Extensão, o 

consumo de recursos naturais em grande escala é conflitante e 

o paradigma de que a capacidade de autodepuração da 

natureza é ilimitada se descaracteriza com o conceito de 

desenvolvimento sustentável. [2] 

E ainda, considerando a compreensão sobre a 

insuficiência da preservação ambiental no setor da construção 

civil, indagou-se a necessidade de estudos preventivos e de 

dinamização constante sobre a geração de resíduos sólidos, 

correlatos a educação ambiental.  

Nesse fio condutor de pensamentos, entende-se que o 
propósito precípuo da educação ambiental tem a função de 

desenvolver habilidades e competências, por intermédio de 

uma conduta ética e humanística voltada para a 

sustentabilidade e recuperação do patrimônio natural [2]. 

Para os efeitos de mitigação dos impactos ambientais 

da geração de resíduos sólidos, metodologias e técnicas, foram 

fundamentadas diretrizes na educação ambiental e propostas 

do Projeto de Extensão Universitária. Este conhecimento tem-

se propagado, com a ajuda de transmissores de conhecimentos 

das próprias comunidades. Isto é, a percepção desses aspectos 

é levada aos trabalhadores participantes da construção civil, os 

quais não possuem oportunidades de acesso adequado a 
inovação tecnológica, dado a falta de conscientização das 

proeminências de preservação e sustentabilidade ambiental.  
 A Extensão Universitária sendo um elo fundamental de 
ligação entre as universidades e a sociedade como um todo, 
busca, pela intervenção com ações sociais, a transformação 
social a partir das trocas de conhecimentos e empatia a 
diversidade cultural. A entidade educacional, além de 
atribuições de pesquisa e ensino, assume atividades de caráter 
social, com o intuito de transformar o indivíduo, dando-o 
autonomia no pensamento e na tomada de decisão.  A tríade 
de motivações políticas, sociais e culturais como competência 
da universidade e consequentemente da extensão universitária, 
implica na desenvoltura do projeto social, que assume 
responsabilidade além de uma proposta pedagógica. [3]  

 Este Trabalho de Extensão relaciona-se, também, com a 
linha de pesquisa do Programa Pós-Graduação em Sistemas de 
Infraestrutura Urbana da PUC-Campinas e tem sido motivado 
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pelos resultados de projetos de biênios anteriores o que 
facilitou as correções e inovações necessárias para transferir e 
receber conhecimentos com trabalhadores da Construção Civil 
e suas implicações construtivas com segurança, economia e 
qualidade. 

 Assim, sob a égide da Missão Institucional da 
Universidade e da Pró-Reitoria da Extensão e assuntos 
comunitários, embasado no comprometimento com as 
sociedades como um todo e, em especial com a cidade de 
Campinas nos seguimentos dos desafios das metrópoles, o 
Projeto, através da intervenção e das interações dialógicas nos 
encontros, tem por objetivo e essência, a busca e consolidação, 
a cultura da reflexão dos alunos bolsistas, na forma de como 
conhecer, fazer e conviver no mercado de trabalho como 
verdadeiros protagonistas valorando sua formação acadêmica, 
profissional.  

 

II. PROPÓSITOS PRINCIPAIS 

A. Propósitos Gerais 

O propósito do estudo e inovação tecnológica é estreitar o 
vínculo entre a Educação Ambiental com as atividades de 

extensão universitária como forma de mitigar os impactos 

ambientais causados pela geração de resíduos na construção 

civil. 

B. Propósitos Específicos 

1. Desenvolver procedimentos sócio-educativos que 
orientem com empatia á cultura e características do 
público alvo, efetivando a propagação de 
conhecimentos, com a ajuda dos transmissores de 
conhecimentos, para redução do consumo de bens 
duráveis alcançando uma construção sustentável; 

2. Facilitar a troca de conhecimento teórico-prático entre 
os alunos, professor orientador, grupo de professores 
das comunidades e os transmissores de conhecimento 
que atuam por anos na área de construção civil; 

3. Pela intervenção do Projeto facilitar a autonomia do 
público alvo. 

III. METODOLOGIA 

A. A Extensão Universitária 

O projeto de Extensão Universitária na linha temática 
Educação Permanente na Sustentabilidade Ambiental de 
Projetos e/ou Construções facilitando o processo da 
qualificação profissional de trabalhadores da Construção 
Civil é pautado na preservação e sustentabilidade ambiental, 
com o propósito de atenuar os impactos ambientais causados 
na geração e destinação de resíduos sólidos da construção 
civil.  

Para dissipação do conhecimento teórico adquirido, 
necessita-se da assistência dos transmissores de conhecimento. 
Os transmissores de conhecimento são pessoas da 
comunidade, participantes da Paróquia Jesus Cristo Libertador 
que tem a função de disseminar o trabalho da educação 

ambiental no âmbito da construção civil, assessorados pela 
equipe de extensão. 

Fig.1. Grupo de professores das comunidades e equipe de extensão – 
Campinas-SP, 2016/2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Caracterização do Publico Alvo e Espaço Físico 

O Projeto de Extensão Universitária é desenvolvido pela 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas no Bairro 
Campo Grande, na cidade de Campinas, estado de São Paulo.   

O publico alvo é um grupo heterogêneo de homens e mulheres 

de diversas idades, que compartilham seus conhecimentos 

práticos entre si, e com o grupo de alunos bolsistas.  

Os encontros foram ministrados na Paróquia Jesus Cristo 

Libertador e na ONG Casa Santana apresentando a construção 

sustentável como alternativa eficiente, econômica, e segura 

para o âmbito da construção civil.   

C. Abordagem Temática 

 O cronograma das atividades sócio-educativas fora 
discutido e consensualmente realizado entre docente, alunos 
bolsistas e transmissores de conhecimento da comunidade, 
atendendo as principais necessidades do público alvo. Tem-se 
discutido os quesitos de reciclagem, uso e reuso na utilização 
dos materiais, respeitando a ordem cronológica das etapas. 

1. Os encontros semanais do projeto de Extensão 
Universitária com as comunidades do Campo 
Grande são realizados por oficinas, panfletos, 
folders, cartilhas de fácil entendimento 
confeccionadas durante os encontros, pôsteres e 
palestras tendo, sempre que necessário, a cobertura 
pelo Departamento de Comunicação-DECOM e 
TV PUC-Campinas; 

2. Elaboração do cronograma das atividades sócio-
educativas, acordado com os anseios e as 
necessidades do público alvo; 

3. Visitas técnicas aos canteiros de obras das 
comunidades e de empresas de construção civil da 
região metropolitana de Campinas SP;  

4. Com a aplicação das certificações internacionais 
ISO 14000, 9001 e suas subsequentes com atenção 
especial à Segurança do Trabalho. 
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IV. RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 
 A Extensão Universitária de 2017 expõe resultados 
satisfatórios na contribuição do público alvo nos 
procedimentos sócio-educativos realizados ao longo do biênio 
2016/2017. 

 Isto posto, as atividades realizadas foram divididas e 
gerenciadas em duas etapas.  A primeira etapa consiste na 
formação do conhecimento teórico dos trabalhadores 
participantes, desenvolvidas na Paróquia Jesus Cristo 
Libertador e na ONG Casa Santana.  

A segunda etapa explana sobre o conhecimento prático e faz 
coligação ao conhecimento teórico, interligando, de forma 
pedagógica, o ciclo da educação ambiental. 

1. Palestra sobre Resíduos Sólidos na Paróquia Jesus 
Cristo Libertador e ONG Casa Santana  

 Na primeira etapa das atividades, é fundamental e 
necessário realizar uma exposição teórica do tema abordado. 
A comunidade se dispôs a receber instruções aprofundadas 
com pauta no que são resíduos sólidos, quais as legislações 
necessárias para destinar os resíduos da construção civil de 
forma adequada e como o acúmulo desses resíduos impacta a 
sociedade de forma negativa. 

2. Visita Técnica ao Canteiro de Obras a casa de 
Acolhimento.  

 O conhecimento prático atua como suporte ao 
conhecimento teórico para a consolidação da educação 
ambiental. Nessa etapa, a equipe de Extensão Universitária da 
Pontifícia Universidade Católica de Campinas promove visitas 
técnicas, conforme seu cronograma, ao canteiro de obras da 
Casa de acolhimento.  

 A casa de acolhimento é uma construção sustentável com 
projeto desenvolvido pela Paróquia Jesus Cristo Libertador, 
com a finalidade de abrigar, temporariamente, a família dos 
enfermos hospitalizados no Hospital e Maternidade Celso 
Pierro que, ao chegarem à cidade de Campinas, não podem 
arcar com despesas de hospedagem. Neste, e em canteiros de 
obras visitados torna-se possível classificar os resíduos da 
construção, desenvolver métodos eficientes para reutilização, 
reciclagem e destinação dos resíduos sólidos, de forma clara e 
eficaz.  

 Dessa forma, é possível perceber como a inovação 
tecnológica influenciada pela educação ambiental tem 
desmistificado a suficiência dos recursos naturais, e que os 
impactos ambientais gerados, por qualquer ramo de atividade, 
devem ser analisados e atenuados promovendo a 
sustentabilidade. 

 Concomitantemente, embasados na educação ambiental, os 
acadêmicos e transmissores de conhecimento desenvolvem, o 
pensamento crítico, promovendo a autonomia de caráter 
investigativo e com visão holística do meio ambiente e suas 
prevenções prementes de sustentabilidade. Tendo isso, a 
sustentabilidade não é mais abordada apenas como um 
quesito, mas como um dever da sociedade.  
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