
ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO PROJETO RONDON: UMA ESTRATÉGIA 

MULTIPLICADORA DE TRANSFORMAÇÃO 

 

ADRIELLY ROMÃO DE OLIVEIRA1 

DEYSE DA SILVA CUSTÓDIO1 

MARIELLI ROBERTA SPHOR ZIELINSKI1 

FERNANDO JORGE CORRÊA MAGALHÃES FILHO2 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO (UCDB) 

BRASIL 

RESUMO 

A Educação Ambiental é vista hoje como uma possibilidade de transformação ativa da 

realidade e das condições da qualidade de vida, por meio da conscientização advinda da 

prática social reflexiva embasada pela teoria. A proposta realizada para a “Operação Portal 

da Amazônia” por meio do Projeto Rondon consiste em firmar os conceitos acima descritos. 

A concepção inicial das ações foi implementada pela Universidade Católica Dom Bosco 

(UCDB) que atuou no conjunto B de trabalho, que desenvolve atividades de Comunicação, 

Tecnologia e Produção, Meio Ambiente e Trabalho, por meio de um professor e três 

acadêmicas, da área de Engenharia Sanitária e Ambiental. Diversas atividades constituíram 

a ação, o qual foi realizado no município de Tocantinópolis – TO/Brasil, região norte do país, 

através de oficinas expositivas, no período de 27 de janeiro a 09 de fevereiro de 2014. Este 

artigo consta o relato das experiências vivenciadas no município, bem como a importância 

do Projeto Rondon na extensão acadêmica sendo considerado como evento viabilizador da 

prática do aprendizado acadêmico, contexto esse que traz complemento para aplicação do 

conhecimento proporcionando interação com uma cultura diferenciada, acrescentando 

assim novos valores humanos visando à melhoria das condições de vida bem como a 

capacitação de multiplicadores. 
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OBJETIVOS 

 

 É indiscutível a importância de preparar o ser humano para viver em harmonia com o 

meio ambiente, para que todos possam ter uma boa qualidade de vida sem desrespeitar o 

meio ambiente. 

A educação ambiental foi desenvolvida nas escolas de ensino fundamental, com o 

propósito de gerar uma consciência ecológica nos estudantes, apostando em disseminar 

este conhecimento, para que ocorram mudanças de comportamento relacionadas à 

proteção da natureza. 

 O alvo foi desenvolver ações educativas, com o auxílio de palestras, cartilha e 

reutilização de materiais recicláveis, levantando os problemas da comunidade com os 

alunos. Consequentemente foram levantadas soluções entre os alunos para as 

problemáticas existentes na região, os mesmos sugeriam a proteção das regiões ribeirinhas 

(próximo a córregos e nascentes na região urbana) que sofrem com a disposição 

inadequada de resíduos sólidos nesses locais, além da importância de manter a qualidade 

da água dos córregos, utilizadas para recreação, sem ocasionar contaminação por esgoto 

doméstico e resíduos. 

 De acordo com a Política Nacional da Educação, lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, 

são alguns dos objetivos básicos da Educação Ambiental: o estímulo e o fortalecimento de 

uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social, o incentivo à participação 

individual e coletiva, permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio 

ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do 

exercício da cidadania, o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a 

tecnologia e o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade 

como fundamentos para o futuro da humanidade. 

  

EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM UM CONTEXTO INTERDISCIPLINAR  

O Projeto Rondon é coordenado pelo Ministério da Defesa e caracterizado pela 

participação voluntária de acadêmicos de graduação. A priori a concepção é buscar 

soluções para um desenvolvimento sustentável em comunidades carentes, beneficiando o 

bem-estar da população. Conforme a equipe do Projeto Rondon da Universidade de São 

Paulo em 1979 descrever sobre essa ação compreende envolver além de uma sala de aula: 



1 - Estudantes e coordenadores que participam do Projeto Rondon. 

“Não basta olhar o mapa do Brasil aberto sobre a mesa 

de trabalho ou pregado à parede de nossa casa. É necessário 

andar sobre ele para sentir de perto as angústias do povo, suas 

esperanças, seus dramas ou suas tragédias; sua história, e sua 

fé  no destino da nacionalidade.” 

 

O Rondon foi criado em 1967 e durante as décadas de 1970 e 1980 teve suas 

atividades em constante desenvolvimento sendo conhecido em todo o Brasil. Entretanto em 

1989 deixou de receber o apoio do Governo Federal, sendo extinto. Em 2005 o Projeto 

passou a ser coordenado pelo Ministério da Defesa, e desde então, o Rondon já levou mais 

de 12.000 rondonistas1 a cerca de 800 municípios. 

O Projeto atualmente possui parceria com diversos Ministérios, além de abranger o 

apoio das Forças Armadas, as quais proporcionam suporte logístico e a segurança 

necessária às operações. O programa ainda conta, com a colaboração dos Governos 

Estaduais, das Prefeituras Municipais e de empresas socialmente responsáveis. 

 Discursar sobre os inúmeros propósitos de ser rondonista é nunca conseguir prever 

quais dos pequenos atos que realmente serão refletidos, mas ter prazer de aprender mais 

do que o de ensinar, lembranças para marcar não apenas um dia, mas para sempre 

(Oliveira; Zielinski; 2014). 

As ações do projeto são orientadas pelo Comitê de Orientação e Supervisão do 

Projeto Rondon, criado por Decreto Presidencial de 14 de janeiro de 2005. O COS, como é 

conhecido, constitui-se por representantes dos Ministérios da Defesa, que o preside, do 

Desenvolvimento Agrário, Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Educação, Esporte, 

Integração Nacional, Meio Ambiente, Saúde e da Secretária-Geral da Presidência da 

República. 

 

PROJETO RONDON: UMA LIÇÃO DE VIDA E CIDADANIA 

 

Para realização das atividades foi designado um grupo de 8 acadêmicos e dois 

professores, sendo um o coordenador. O município visitado pela Universidade foi 

Tocantinópolis, localizado no norte de Tocantins e possui pouco mais de 21 mil habitantes. 

Reconhecendo a importância das atividades realizadas no município não apenas 

para os que receberam as atividades, mas também para quem ministrou já que conforme o 

proposto o Projeto Rondon cumpre importante papel na formação acadêmica, pois 

proporciona interação entre acadêmicos, conhecimento científico e conhecimento popular 

bem como cumpre o papel social da instituição seja na formação de valores como no 

voluntariado em favor do próximo. 



A experiência vivenciada no município ocasiona a troca de saberes e de maneira 

confrontante mostra a realidade brasileira promovendo dessa forma melhoria na formação 

dos acadêmicos e favorece o exercício do compromisso social. Interações como as que 

ocorrem durante o Projeto Rondon faz com que cada rondonista reflita sobre sua formação 

não apenas enquanto profissional, mas certamente como cidadão. 

  

METODOLOGIA 

A proposta elaborada foi subordinada ao Ministério da Defesa, tendo como um dos 

focos envolver crianças nos primeiros níveis escolares, empregando a educação ambiental 

de modo não formal, vinculando e mobilizando os pequenos jovens a participação social e 

comprometimento nas questões ambientais, as quais estão em evidência em todo o mundo. 

De acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/99), a 

educação ambiental não formal se relaciona às "ações e práticas educativas voltadas à 

sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e 

participação na defesa da qualidade do meio ambiente". 

O projeto e as ações foram implementadas no município e desenvolvidas conforme 

as orientações da citada lei, a qual é regulamentada pelo Decreto 4.281 de 25 de junho de 

2002, assim como as diretrizes firmadas pelo Programa Nacional da Educação Ambiental. 

 As palestras foram realizadas em duas unidades escolares, assim como duas aldeias 

próximas ao município. Os temas abordados tiveram enfoque humanista e participativo, 

englobando a concepção do meio ambiente, dando prioridade às problemáticas reais do 

local, como a poluição de riachos, o desperdício de recursos naturais em sua totalidade, à 

correta separação do lixo e a não conscientização das consequências trazidas pela 

disposição incorreta dos resíduos sólidos. A atividade contou ainda com um breve vídeo 

ilustrativo, que, no entanto se mostrou de muita eficácia para o aprendizado dos pequenos. 

A ação contou com a participação de aproximadamente 115 crianças do 1º ao 4º do 

ensino fundamental e 70 indígenas, a proposta contemplou além dos 3Rs (Reduzir, 

Reutilizar e Reciclar) da sustentabilidade, a fabricação de brinquedos recicláveis, os quais 

eram compostos por materiais como garrafas PET, folhas de revistas antigas, pneus, além 

de outros aparatos. O desenvolvimento das atividades foi marcado pela ativa participação e 

esmero de todas as crianças como é demonstrado na figura 1. 

 



 

  Figura 1: Participantes na palestra em educação ambiental. 

  Fonte: Acadêmicas UCDB. 

 

Por meio das atividades desenvolvidas, como mostra a figura 2 e 3 foi possível 

identificar o interesse das crianças e estabelecer uma interação com os mesmos. Através de 

seus questionamentos foi proposto à atividade de brinquedos recicláveis, devido os 

materiais utilizados para a confecção dos brinquedos tiverem sido de fácil acesso e de uso 

cotidiano nas residências.  

 

Figura 2: Fabricação de brinquedos e palestra em educação ambiental 

Fonte: Acadêmicas UCDB. 



 

Figura 3: Confecção e recreação com brinquedos recicláveis. 

Fonte: Acadêmicas UCDB 

 

Existe, na sociedade atual, a necessidade de diminuir o volume de resíduos sólidos 

descartados e a reutilização destes materiais representou umas das maiores frações da 

proposta. Ao se confeccionar brinquedos sustentáveis é proporcionado além de momentos 

de lazer, aprendizados diretamente relacionados à preservação do meio ambiente. Quando 

é realizada a oficina de brinquedos recicláveis não está inserido apenas o conceito da 

diversão e da brincadeira, mas há ali uma educação sobre a preservação ambiental e de 

forma divertida é possível conscientizar sobre o meio ambiente e as formas de reaproveitar 

os materiais recicláveis.  

Se manejados adequadamente, os resíduos sólidos adquirem valor e podem ser 

utilizados em forma de novas matérias-primas, que de acordo com o Ministério do Meio 

Ambiente (2014) auxiliam para diminuir os impactos ambientais provocados pela disposição 

inadequada dos resíduos. 

Os resíduos acumulados e dispostos de forma inadequada causam impactos, 

comprometendo os corpos d’água e ainda intensificam as enchentes. Quando reutilizados 

passam pela criatividade infantil e ganham vida se tornando assim em artigos divertidos e 

contribuem para a formação social de responsabilidade para com o material que será 

descartado e sua possível reutilização. Existe ainda o despertar da consciência ambiental 

proporcionando uma visão sustentável e ecológica do mundo. 

 

DIALOGANDO E CONSCIENTIZANDO OS ALUNOS 

 

O começo das atividades foi desenvolvido por meio de uma palestra expositiva com 

as crianças de tema Educação Ambiental demonstrando a importância de separação e 

destinação correta para o resíduo descartado no dia a dia.  Durante a exposição foi 



realizado questionamentos e dinâmicas com as crianças, que interagiram no momento da 

atividade respondendo aos questionamentos pertinentes ao tema proposto e suas 

aplicações. 

Dentro da oficina de educação ambiental foi lançada a proposta de confeccionar 

cinco brinquedos recicláveis com materiais diversificados (pipa, “vai e vem”, “foguetinho”, 

boliche, bilboquê). O objetivo principal foi o de ensinar uma forma de destinação correta 

para garrafas PET, jornal, revistas, sacolas plásticas além de desenvolver um momento de 

lazer, com pouco recurso disponível, e promover a interação entre a atividade teórica e 

prática, como demostrado na figura 4. Pesquisas e dinâmicas desenvolvidas demonstram 

que, a educação ambiental só será efetiva, se dimensionar os alunos a possuírem a 

percepção do mundo que os rodeia, “envolvendo-os de forma a despertar uma consciência 

crítica que busca soluções para o problema”.  

 

Figura 4: Recreação com brinquedos recicláveis. 

Fonte: Acadêmicas UCDB. 

 

Na confecção da pipa foram usadas varetas de bambu, papel de seda, cola, linha 

para pipa e sacolas para a rabiola. Após seu término foi demonstrado como proceder para o 

inicio da brincadeira, promovendo assim uma grande euforia e expectativa nas crianças ao 

vê-la no ar. 

Para a construção do “vai e vem”, foram utilizadas duas garrafas PET, tampas e 

barbante, após a confecção do mesmo os rondonistas ensinaram e brincaram com as 

crianças presentes. 

Para o foguetinho foram necessárias folhas de revista e jornal, as quais careceram 

de serem dobradas e em seguida enroladas, tendo o auxilio do papel crepom como o jato do 

foguete. Após o término os rondonistas demonstraram o seu funcionamento e junto com a 

comunidade infantil brincaram e realizaram a dinâmica proposta. 



 

Na confecção do boliche foram empregadas garrafas PET de 2 L, estas por sua vez 

foram enfeitadas com papel crepom (cortado em tiras). Para essa atividade se fez 

necessário a divisão em grupos de 3 a 4 alunos e distribuindo as atividades de confecção 

para que as crianças juntas realizassem o preparo do brinquedo. Firmando os conceitos 

anteriores essa atividade é de extrema importância já que desenvolve o trabalho em equipe, 

a comunicação e proporciona o desapego pessoal em prol do outro. “O desafio de um 

projeto de educação ambiental é incentivar as pessoas a se reconhecerem capazes de 

tomar atitudes”. 

Para o bilboquê as garrafas pet foram cortadas, dando ênfase na parte superior da 

mesma e em seguida demonstrada como proceder para brincar com o recém-confeccionado 

brinquedo. 

Encerrada a parte de confecção dos brinquedos observou-se enorme interesse e 

cuidado por parte do público infantil em preservar os materiais para que não ocorresse 

nenhum dano ao que havia acabado de ser produzido em um ambiente de descontração, 

fortalecendo os conceitos e frisando a permanência em atividades recém-desenvolvidas. 

Ao final foi distribuído cartilhas sobre educação ambiental que permitiu aplicação 

imediata dos conceitos repassados aos pequenos que prontamente aceitaram consolidando 

assim um comprometimento com a atividade, não apenas no momento da exposição e 

recreação, mas também em uma ocasião convencional. Verifica-se que construindo 

conhecimento em Educação Ambiental é onde se tem uma percepção coerente do que se 

passa no nosso planeta, á informação é um instrumento modificador da consciência do 

homem e de seu grupo (BARRETO 1994). Na figura 5 podemos observar o interesse dos 

estudantes nas escolas e nas aldeias indígenas. 

 

 

Figura 5: Desenvolvimento das ações nas escolas e aldeias. 

Fonte: Acadêmicas UCDB 

 



O projeto e as ações e implementadas pelas acadêmicas no município foram 

desenvolvidas conforme as orientações da citada lei, a qual é regulamentada pelo Decreto 

4.281 de 25 de junho de 2002, assim como as diretrizes firmadas pelo Programa Nacional 

da Educação Ambiental. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Os conceitos e as lutas que envolvem o meio ambiente são constituídos por distintos 

eventos e documentos de suma importância, os quais dinamizam o papel e a contribuição 

do aprendizado dinâmico no âmbito juvenil. Ao adicionar educação ambiental ao ensino 

infantil com atividades recreativas ficou evidenciado que torna mais acessível à 

conscientização e formulação da capacidade de perceber a importância de manter os 

valores adquiridos, uma vez que a escola é fonte de aprendizado das primeiras idades. E 

por meio de brincadeiras as crianças conseguiram assimilar de maneira mais simplificada 

diversos contextos, proporcionando um novo horizonte, além de envolver a participação 

ativa do público seja nos questionamentos sobre o aprendido ou na prática. 

As ações realizadas com o público infantil são caracterizadas por retorno imediato já 

que foi possível ter uma resposta instantânea quanto a um comprometimento, além da 

facilidade com os mesmos relacionam os temas trabalhados com o dia a dia dos pais e da 

família. 

As atividades que envolveram Educação Ambiental contaram com o apoio da 

prefeitura do município que ajudou para o sucesso das atividades, fornecendo o material 

necessário além, de disponibilizar os horários para as ações ocorrerem nas escolas. As 

dúvidas e os encaminhamentos das palestras indicaram para uma efetiva participação, nos 

dois ambientes onde foram aplicados, tanto para os jovens estudantes da cidade, quanto 

para os pequenos indígenas, firmando o compromisso do projeto, na perspectiva de uma 

juventude sustentável. 
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