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RESUMO 

 

Este artigo discute a indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão no âmbito 
do Projeto RONDON® Minas, a partir da experiência de julho de 2011, cuja 
temática de trabalho foi os resíduos sólidos. Essa ação é parte de uma parceria 
entre PUC Minas e Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerias, 
pela Fundação Estadual de Meio Ambiente – FEAM, que foi iniciada em 2011 e 
terminará em 2013, tendo como objetivos o diagnóstico da destinação dos 
resíduos sólidos, a educação ambiental, a coleta seletiva, as associações de 
catadores. Neste artigo será abordada a intervenção no Município de Frei 
Inocêncio, localizado no Vale do Rio Doce, durante o período de 02 a 17 de 
julho de 2011. O Projeto RONDON® ocorre em âmbito nacional e estadual em 
parceria com governos, universidades e setor privado. O desenvolvimento local 
e regional de municípios com baixo índice de desenvolvimento humano é o 
maior objetivo da atuação das equipes. Para o aluno participante, a experiência 
proporciona o enriquecimento da sua formação teórica, cidadã e humanista, a 
promoção da democratização do conhecimento e o incentivo à pesquisa 
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científica em torno da realidade encontrada nos municípios visitados. Enquanto 
metodologia pedagógica, o Projeto RONDON® é uma atividade de extensão 
em interface com o ensino capaz de possibilitar a ampliação conceitual do 
espaço da sala de aula, promovendo aprendizado sob o enfoque prático e 
interdisciplinar. Esse processo permite ao aluno utilizar seus conhecimentos 
teóricos como auxílio para interpretar a realidade social, política e cultural do 
local, suscitando muitos questionamentos que podem ser levados para o 
ambiente da universidade nos espaços do ensino e da pesquisa. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo apresenta o Projeto RONDON® Minas, edição 

Resíduos Sólidos, desenvolvido pela Associação Estadual de Rondonistas de 

Minas Gerias e Pontifícia Universidade Católica - PUC Minas, em parceria com 

a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais e prefeituras 

mineiras, como uma atividade cujos processos permitam concretizar o princípio 

da indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão. Essa indissociabilidade é a 

interação entre esses três momentos do saber, tendo como resultado um 

enriquecimento dos mesmos como prática acadêmica, da formação profissional 

do estudante e da sociedade com a qual a universidade dialoga. 

A indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão decorreu de processos 

históricos iniciados com a demanda, pela sociedade, por uma universidade 

mais compromissada com a construção de um mundo melhor, levando em 

consideração a realidade complexa. A indissociabilidade foi uma conquista 

social construída por diversos setores da sociedade e comunidade universitária 

em interlocução com o Poder Público. A inclusão do princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão no texto da Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988, releva a importância e 

obrigatoriedade de realizar esse princípio no cotidiano universitário brasileiro. 

 

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, 
administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao 
princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 
(grifo nosso) 



 

Essa incorporação marcou a institucionalização de um novo paradigma 

de universidade, no qual as diretrizes das instituições de ensino e os projetos 

pedagógicos dos cursos seriam reformulados para integrar as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, tendo a indissociabilidade como motivadora. A 

partir disso, foram elaborados planos e políticas de extensão e outras normas 

para nortear os trabalhos das instituições e profissionais da educação superior. 

Exemplos dessas normas são o Plano Nacional de Educação (2001), as 

Diretrizes Nacionais de Graduação (2004) e o Plano Nacional de Extensão 

(2001) elaborado pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades 

Públicas – FORPROEX. Na PUC Minas, essas orientações foram reforçadas 

com documentos institucionais como o Projeto Pedagógico Institucional e a 

Política de Extensão Universitária de 2006, elaborada pela Pró-Reitoria de 

Extensão – PROEX. Esses textos, em sua essência, tratam de princípios 

importantes para o ensino superior como a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão e a interdisciplinaridade como elementos essenciais para 

o avanço do conhecimento científico e para a formação de profissionais 

tecnicamente competentes e eticamente comprometidos com a sociedade. 

Considerando essas orientações, o Projeto RONDON® Minas é uma 

atividade de extensão, que permite vivenciar a indissociabilidade no ambiente 

da graduação. Os alunos são levados a municípios mineiros, sob a orientação 

de um coordenador, o que equivale a uma ampliação do espaço tradicional da 

sala de aula. As intervenções, realizadas nos meses de férias universitárias 

constituem importante oportunidade de aprendizagem, reflexões, convivência 

interdisciplinar com discentes das diversas áreas de conhecimento, além da 

possibilidade de experienciar atividades investigativas próprias da atividade de 

pesquisa científica aprendida na universidade. 

Para a realização do Projeto RONDON® Minas, as cidades são 

escolhidas com base no baixo Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, 

contribuindo para que os alunos possam ensinar e aprender em um ambiente 

repleto de desafios sociais, políticos e culturais. A temática de resíduos sólidos 

acrescentou a situação irregular dos lixões na escolha dos municípios. Nessa 

proposta, o desafio foi ainda maior, pois apresentou a necessidade de que 

cada curso participante encontrasse sua “vocação” para atuar a partir desse 



tema ambiental. Alunos de Serviço Social, Enfermagem, Pedagogia, Direito, 

Administração, Ciências Sociais, Engenharias, Filosofia, Economia, Biologia, 

Geografia entre outros, precisaram apreender as orientações de uma outra 

ciência para que pudessem planejar a sua participação considerando o 

aprendizado teórico-metodológico aprendido em seus próprios cursos. Aqui, o 

princípio da interdisciplinaridade chama a responsabilidade da comunidade 

acadêmica para a necessidade da integração dos saberes para que seja 

possível responder aos problemas da realidade tão complexa e multicultural. 

 Nessa perspectiva, este texto busca relatar a experiência do Projeto 

RONDON® Minas Resíduos como atividade de extensão em interface com o 

ensino e a pesquisa, o que caracteriza o princípio da indissociabilidade. 

 

 

2. A EXTENSÃO E A INDISSOCIABILIDADE ENTRE ENSINO E PESQUISA 

 

 

A extensão como prática acadêmica responsável pela concretização de 

algumas funções da universidade como a troca de saberes científicos e das 

comunidades, a democratização do ensino, o desenvolvimento da sociedade 

como um todo e a ampliação do significado do ensino, é o resultado de um 

longo processo social iniciado em 1931 com a criação da Universidade 

Brasileira, pelo Decreto nº 19.851, de 11 de Abril de 1931. 

Nas décadas de 1930 a 1960, a extensão é “(...) uma modalidade de 

curso, conferência ou assistência técnica rural, destinada àqueles possuidores 

de diploma universitário” (Decretos 19.851 e 4.024, de 1961, a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional). A Extensão gerava conhecimento para os 

universitários, como uma atualização, não havendo a ideia de democratizar o 

conhecimento, atender demandas da população carente, tampouco, de 

desenvolvimento regional e social. Porém, na década de 1960, os universitários 

brasileiros, embalados pelas contestações contra a desigualdade social, 

passam a realizar ações de caráter assistencial, mas desvinculadas do 

currículo acadêmico universitário. Em 1964, o governo militar interrompe essas 

ações, gerando insatisfação e contestações. Entre 1967 e 1989, o Ministério do 

Interior coordena o Projeto RONDON®, um projeto de extensão de âmbito 



nacional com atividades propostas pelo governo. Em 1968, a Lei 5.540, Lei da 

Reforma Universitária, impõe a indissociabilidade entre ensino e pesquisa. A 

extensão é colocada como cursos, e serviços assistencialistas à comunidade. 

A década de 1980 marca mudanças para a extensão com a organização 

do “I Fórum de Pró-Reitores das Universidades Públicas – FORPROEX, em 

1987, que revê a concepção de extensão e debate sua institucionalização, 

financiamento e a função social da universidade. Esse Fórum resulta na 

Política Nacional de Extensão Universitária, documento que reformula o sentido 

de extensão como o espaço de reflexão crítica, que contribui para oxigenar o 

pensamento e o agir da Universidade, entre outros. O segundo FORPROEX, 

1988, discutiu a indissociabilidade com foco na função social da universidade e 

no conceito de sala de aula como um espaço que transcende o ambiente físico 

universitário de reprodução de conhecimento e passa a ser o ambiente dentro 

e fora da universidade, onde professores e alunos são sujeitos no aprendizado 

e produção de conhecimento, sendo o motivador o confronto com a realidade. 

A extensão estimula a troca entre os saberes científico e comunitário, nos 

processos de ensino e pesquisa, e o diálogo entre ensino, pesquisa e 

extensão, nas instituições. Nesse período, a extensão é considerada, ora um 

instrumento de dialogo entre ensino e pesquisa, e desses com realidade, ora 

um espaço na universidade com função e metodologia próprias, responsável 

por permitir aos discentes o enfrentamento com a realidade social. 

Com a redemocratização, a Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 passa a ser o texto fundamental de organização da sociedade, e 

nessa o legislador optou por considerar a extensão como um espaço com 

função própria na universidade, e, ao mesmo tempo, impôs a obrigatoriedade 

da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. No artigo 207: “As 

universidades (...) obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão”. Isso passa a ser institucionalizado como um requisito 

das universidades públicas e privadas. Em 1996, é publicada a Lei nº 9.394 – 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. A LDB define o papel da 

universidade quanto ao ensino, à pesquisa e à extensão, segundo os princípios 

da indissociabilidade e da flexibilização curricular.  

A partir desses marcos, a indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão 

torna-se pauta obrigatória nos projetos pedagógicos das universidades públicas 



e privadas. E o desafio passa a ser a sua inserção curricular harmoniosa nos 

núcleos pedagógicos dos cursos. 

Em 2001, o Plano Nacional de Extensão reforça a necessidade das 

universidades empregarem as práticas extensionistas como uma ação 

pedagógica própria, bem como, realizarem o princípio da indissociabilidade 

com a relação íntima da extensão com o ensino e a pesquisa. 

Disso, temos a Extensão Universitária como uma função universitária 

cujo processo metodológico instiga alunos, professores e funcionários a 

trabalharem juntamente com a comunidade a fim de melhorar a sua qualidade 

de vida. Essa forma de conceber a operacionalização da extensão surge da 

crença de alguns educadores e trabalhadores sociais de que a Universidade 

deve ser, para a comunidade, um agente facilitador onde os diferentes grupos 

se encontram e se organizam num processo de ensino-aprendizagem coletivo. 

Essa conotação é reforçada e explicitada na legislação com a função social da 

universidade. A prática extensionista deve se integrar na sociedade e interagir 

com ela, através da adequação dos currículos à sua realidade e permitir a 

participação de todos os indivíduos na construção e avaliação de projetos 

sociais, o que a caracterizaria como um agente de promoção da comunidade. 

Do lado das universidades particulares, em 1999, o I Fórum Nacional de 

Extensão e Ação Comunitária das Universidades e Instituições de Ensino 

Superior Comunitárias marca o fortalecimento da cultura de extensão nas 

instituições comunitárias de ensino superior como uma forma de alcançar os 

desafios da educação técnica, humanitária e interdisciplinar colocados pela 

realidade. Em 2006, a PUC Minas apresenta o marco regulador da extensão na 

Política de Extensão da PUC Minas, que confirma a indissociabilidade ensino, 

pesquisa e extensão em seu plano metodológico. No ano anterior, em abril de 

2005, o Projeto RONDON® iniciou seus trabalhos nessa Universidade com a 

proposta de que a indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão deveria ser 

um ideal a ser perseguido e praticado por alunos e professores envolvidos no 

projeto, como condição de ampliação do espaço de aprendizagem e para que 

as ações junto as comunidades fossem satisfatórias. 

 

 

 



3. O PROJETO RONDON® Minas: abordagem histórica e metodológica 

 

 

Projeto RONDON® Minas é a versão estadual do Projeto RONDON® 

cujas origens estão ano de 1966, quando o furor dos movimentos estudantis da 

década de 1960, o Seminário conjunto da Escola do Comando de Estado Maior 

do Exército e universidades do Estado da Guanabara - ECEME -, e a visita do 

Professor Wilson Choeri (da antiga Universidade do Estado da Guanabara - 

UEG) ao 5º Batalhão da Engenharia da Construção em Rondônia, instigando-o 

a organizar um grupo de estudantes para conhecer a realidade da região Norte 

do país são, entre outros, fatos importantes para a criação do Projeto 

RONDON®. O marco inicial do Projeto RONDON® (Projeto RONDON® Zero 

/PR-Zero) ocorreu em 11 de Julho de 1967, quando 30 universitários da UEG, 

da Universidade Federal Fluminense e Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro, e o professor catedrático de Geografia, Omir Fontoura, seguiram 

para Rondônia, dando início ao projeto, cujo nome foi uma homenagem ao 

bandeirante do século XX, Marechal Cândido Mariano Da Silva Rondon, 

patrono da expedição. Os estudantes eram dos cursos de Medicina, 

Engenharia, Geociências, Documentação e Comunicação. Essa viagem tinha o 

lema “A Selva não é nossa inimiga” e ocorreu com o auxílio do Ministério do 

Interior. O resultado foi considerado positivo pelo governo, a ação recebeu 

apoio de todos os ministérios e de setores da sociedade e passou a ser 

coordenada pelo Ministério do Interior.  Ao longo de 1967, o Ministério 

estabeleceu com o auxílio dos estudantes, as regras das próximas expedições. 

Em 26.06.1968, o Governo Federal institucionalizou o Projeto RONDON®, por 

meio do Decreto 62.927, e a segunda expedição ocorreu como um projeto 

oficial do Estado. Em 06.11.1970, o Decreto 67.505, oficializa a expressão 

“Projeto Rondon”, e lhe confere “status” de autarquia com autonomia 

administrativa, conforme o artigo 1º e parágrafo único: 

 

O Grupo de Trabalho Projeto Rondon, instituído em caráter 
permanente pelo Decreto nº 62.927, de 28 de junho de 1968, passa a 
denominar-se “Projeto Rondon” e funcionará como órgão autônomo 
de administração direta, subordinado ao Ministério do Interior, com 
sede no Distrito Federal. Parágrafo único. Fica assegurada ao Projeto 



Rondon a autonomia administrativa e financeira, no grau e nas 
condições estabelecidas neste decreto (...) 

 

Da expedição piloto veio o lema: “Integrar para não entregar”, inspirado 

na frase do Capitão Lauro Bastos Filho: “O Batalhão está trabalhando dia e 

noite para integrar a região amazônica e não integrá-la à cobiça, à 

marginalidade e ao pauperrismo.” A palavra “integração” remetia à integração 

nacional geográfica, social e econômica, e também, de pensamento, atitudes, 

classes e gerações, dos órgãos de apoio, da universidade à realidade brasileira 

– uma integração material e ideológica, para a construção de um novo Brasil.  

Projeto RONDON® Nacional ocorreu entre 1967 a 1989, como ação de 

Estado subordinada ao Ministério do Interior. Em 1989, o Presidente José 

Sarney extinguiu-o com a Medida Provisória 28/1989, depois transformada na 

Lei 7.732, de 1989. Em 1990, rondonistas criam a organização não 

governamental “Associação Nacional dos Rondonistas”, e, em 1993, registram-

na. Progressivamente, são criadas as Associações Estaduais dos Rondonistas. 

Em 2003, a União Nacional dos Estudantes solicita oficialmente a reativação do 

projeto ao Governo Federal, o que é concedido pelo Decreto Não Numerado de 

14.01.2005, e, desde então, o projeto é coordenado pelo Ministério da Defesa.  

Ao longo de sua história o Projeto RONDON® construiu suas ações a 

partir de parcerias com o Poder Público, a Iniciativa privada, e entidades da 

sociedade. E vêm sendo modificado e se consolidando como importante 

ferramenta de auxílio no desenvolvimento social de regiões pobres do Brasil. 

Atualmente, o Projeto RONDON® é desenvolvido na versão nacional, 

pelas universidades federais, tendo como meta o atendimento direto de cerca 

de 30% da população dos municípios, na faixa etária de 06 a 70 anos com 

ações de capacitação, atividades socioeducativas e culturais, ações na área de 

saúde preventiva, meio ambiente, assistência social, direitos humanos, 

incentivo ao turismo, oficinas de formação profissional, e ações de incentivo a 

geração de renda e emprego. E na versão estadual, pode ser capitaneado por 

instituições públicas e privadas. Em Minas Gerais, o Projeto RONDON®, 

coordenado pela Associação Estadual dos Rondonistas de Minas Gerais, 

ocorre em parceria com a PUC Minas, com o nome Projeto RONDON® Minas, 

sendo vinculado à Pró-reitoria de Extensão da PUC Minas. 



O Projeto RONDON® Minas usa a metodologia do Projeto RONDON® e 

tem como objetivo principal o fortalecimento organizacional e social de diversas 

comunidades mineiras com baixo Índice de Desenvolvimento Humano - IDH, 

para o enfrentamento da situação de vulnerabilidade dessas regiões visando à 

melhoria da qualidade de vida dessas comunidades. O projeto enriquece a 

formação profissional dos estudantes universitários, pois coloca-os em uma 

realidade com inúmeros desafios no tocante ao desenvolvimento tecnológico, 

social, cultural e outros, obrigando-os a interpretá-la e traçar atividades que 

ajudem-na a encontrar soluções com base na troca dos saberes científico e 

comunitários e nas condições permitidas pelo local. Esse desafio ativa 

habilidades muito valorizadas no mercado de trabalho como liderança, 

gerenciamento, disciplina, multifuncionalidade, adaptação, interdisciplinaridade, 

trabalho em equipe, uso do conhecimento com pragmatismo, olhar crítico, 

solidariedade. A troca de saberes leva informações diversas às comunidades 

visitadas, que podem melhorar sua qualidade de vida através do repasse de 

informações e técnicas produzidas nas academias e passíveis de apropriação 

pelo cidadão comum. O Projeto RONDON® Minas também estabelece 

parcerias federais, regionais e locais com entidades governamentais e da 

sociedade civil, para sua atuação e auxílio na busca de desenvolvimento de 

cidades mineiras com significativo índice de vulnerabilidade social. 

O Projeto foi iniciado em 2005 e até 2009 focou-se em atuações de 

múltiplas abordagens em municípios mineiros com baixo Índice de 

Desenvolvimento Humano. Trabalhou-se com as políticas locais de saúde, 

educação, meio ambiente, Assistência Social e habitação popular, e ações de 

mobilização social e formação política das comunidades, sempre com foco na 

redução das desigualdades e desenvolvimento local. 

Em janeiro de 2011, foi realizado projeto piloto com a temática resíduos 

sólidos nas cidades de Igarapé e São Joaquim de Bicas, Região Metropolitana 

de Belo Horizonte, por meio das prefeituras municipais, a Associação 

Educativa e Cultural de Igarapé – ASSECIG. Esse piloto resultou no Projeto 

RONDON® Minas Resíduos, que ocorrerá entre 2011 a 2013, em parceria com 

a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, pela Fundação 

Estadual do Meio Ambiente – FEAM, Fundação Israel Pinheiro, o Movimento 



Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis (MNCMR), e o Centro Mineiro 

de Referência em Resíduos (CMRR) e as prefeituras das cidades visitadas.  

A atuação ocorrerá no âmbito do programa mineiro “Minas sem Lixões” e 

a temática dos resíduos sólidos acrescentou nas atividades do projeto objetivos 

como o de desenvolver ações conjuntas de intervenções em municípios 

mineiros priorizando as que fortaleçam a conscientização para a redução de 

resíduos sólidos e a implementação de atividades educativas com foco na 

reutilização, reciclagem e redução na geração de resíduos sólidos, além de 

abordagens diversas com os catadores de resíduos dos municípios visitados. 

Assim, o projeto mantém sua abordagem social, de saúde preventiva, de 

cidadania, geração de renda e inclusão, de resgate da cultural local e de 

fortalecimento local e conscientização da população, grupos organizados e 

gestores públicos, mas amplia os assuntos trabalhados com as populações, 

pois poderão ser desenvolvidos e relacionados com os resíduos sólidos. As 

intervenções são interdisciplinares e alunos de todos os cursos podem 

participar. Antes da viagem, a equipe elabora um relatório inicial e parcial para 

planejar sua ação e verificar as maiores demandas da comunidade, durante a 

intervenção são coletadas diversas informações para finalizar o atualizar o 

relatório final. Cada aluno deve elaborar um relatório pessoal. 

Essa perspectiva de desenvolvimento integrado e sustentável usa a 

metodologia do Projeto RONDON® e tem como orientação principal o 

planejamento e a realização de atividades que incentivem as comunidades a se 

organizarem política e coletivamente para superar sua situação de 

vulnerabilidade social e exclusão, e despertar e descobrir suas potencialidades 

para incrementar políticas de geração de renda para sua população. As ações 

do projeto se articulam em novas formas de planejamento e gestão que 

implicam em apoiar a participação direta das comunidades na elaboração de 

políticas públicas locais e na capacitação para a formação de agentes 

multiplicadores e lideranças comunitárias. As ações são planejadas com base 

nos questionários sociais e da situação dos resíduos aplicados pelos alunos. 

A intervenção de julho de 2011 contemplou 19 municípios, entre eles 

Frei Inocêncio, localizado no Vale do Rio Doce, microrregião de Governador 

Valadares. Aplicar questionários - diagnóstico situacional dos resíduos sólidos - 

estava entre as atividades realizadas com a população local para que a FEAM 



pudesse subsidiar a sua política de erradicação dos lixões e redução dos 

resíduos sólidos, exigida pela Política Nacional de Resíduos Sólidos e pela 

Política Estadual de Resíduos Sólidos. O resultado desse diagnóstico também 

contribuiria para o planejamento de um desenvolvimento local sustentável dos 

municípios e para a planificação das atividades a serem realizadas pelas 

equipes universitárias posteriores. Foram realizadas outras abordagens como 

entrevistas e reuniões com autoridades locais para o levantamento da situação 

municipal em diversas áreas como meio ambiente, agricultura, saúde, 

educação, transporte, saneamento básico, habitação, assistência social, 

turismo, cultura, esporte, lazer, geração de trabalho emprego e renda. E, 

assim, identificar as necessidades e demandas da população. Além disso, foi 

trabalhado com as autoridades a necessidade de legislação municipal próprias 

para o tratamento do lixo, e a realização dos convênios e parcerias com 

cidades vizinhas para o enfrentamento dos problemas. Foram realizadas 

oficinas com jovens, adultos e idosos, tendo como temas saúde e coleta 

seletiva. Pela própria vocação temática foi realizado um trabalho mais efetivo 

com os catadores do lixão de Frei Inocêncio, componentes de uma futura 

Associação de Catadores da cidade. Esse trabalho teve como suporte teórico 

as capacitações realizadas na preparação da intervenção e as diretrizes do 

Plano Nacional de Resíduos Sólidos e do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, 

que priorizam a atenção aos catadores como mecanismo de inclusão social e 

econômica e dignidade pelo trabalho, bem como aspectos como a saúde dos 

catadores, a autonomia das associações, a educação, a geração de renda 

através da venda e transformação dos materiais. 

As atividades nesse município mostram o poder do projeto para inserir o 

aluno no ambiente citadino no qual o mesmo deve interagir com moradores e 

poder público para identificar um cenário local, um entendimento de aspectos 

históricos, culturais, econômicos entre outros, e oferecer informações que 

auxiliam a população a construir um caminho para superar seus problemas e 

melhorar sua qualidade de vida. Por outro lado, a ação interdisciplinar e as 

mundivivências adquiridas enriquecem a formação estudantil. A 

indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão no Projeto RONDON® Minas 

ocorre nos momentos de preparação, no decorrer do projeto, ao final das 

atividades. Mas isso poder ser prorrogado em debates em sala de aula, grupos 



de estudos, ou pesquisas de iniciação científica, monografias, dissertações e 

teses. Enfim, as experiências e reflexões motivadas pelo confronto com a 

realidade complexa dos municípios e pelas diversas atividades realizadas são 

vivenciadas coletivamente resultando em enriquecimento para os alunos e 

coordenadores, para as instituições envolvidas e para as comunidades.   

 

 

4. A INDISSOCIABILIDADE NO PROJETO RONDON® Minas 

 

 

O Projeto RONDON® Minas é uma atividade extensionista e, portanto, 

deve buscar realizar princípios da extensão como: a interdisciplinaridade, a 

interface com a pesquisa e o ensino, a ampliação do ambiente de aprendizado, 

o diálogo com a sociedade/realidade complexa, e a intervenção com respeito 

às peculiaridades do sistema objeto da ação, entre outros. 

As intervenções colocam os alunos em contato direto com a realidade 

local, permitindo uma leitura segundo sua própria perspectiva e a do grupo. A 

interlocução com o poder público, entidades privadas e cidadãos é uma das 

ferramentas auxiliares dos grupos de alunos para perceber e entender um 

pouco da realidade com a qual interagem. Outra metodologia para conhecer a 

realidade dos municípios é a pesquisa a partir de dados oficiais e de 

informações disponíveis na mídia, e textos diversos e documentários. 

Com isso, a indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão está 

presente em diversos momentos, desde as primeiras capacitações, passando 

pelas pesquisas sobre os municípios a serem visitados, pela preparação de 

oficinas, cursos e outras atividades, pela elaboração dos relatórios coletivo e 

individual, e pelo debate. O ensino, pois amplia o ambiente da sala de aula e 

permite, a coordenadores e alunos, construir um aprendizado pela leitura crítica 

da realidade. E a pesquisa, já que em vários momentos os alunos utilizam 

técnicas de pesquisa científica ao elaborar relatórios e preparar atividades, e 

na transformação de suas inquietações em pesquisas originando conhecimento 

capaz de interferir na realidade visitada, estabelecendo o ciclo institucional da 

indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão. Esse espaço instiga os 

estudantes a muitas reflexões, aprendizado e busca de explicações sobre 



questões sociais, culturais, históricas, e outras. Essas reflexões, em geral, 

assumem enfoques interdisciplinares uma vez que os grupos são formados por 

alunos de vários cursos, o que enriquece muito as análises. 

A articulação entre as três dimensões do fazer acadêmico – ensino, 

pesquisa e extensão – encontra, no Projeto RONDON® Minas um rol de 

possibilidades a partir do encontro de várias disciplinas. Portanto esse 

potencial de interdisciplinaridade envolve o trabalho coletivo entre alunos e 

professores para problematizar o objeto em seus diferentes aspectos, 

permitindo encontrar múltiplas respostas e possibilidades de intervenção. 

Nessa perspectiva, tanto a pesquisa quanto a extensão configuram-se como 

meios por excelência na realização desse princípio pedagógico. 

A indissociabilidade presente nas atividades de capacitação, execução e 

avaliação do projeto permitem realizar o que Edgar Morrin (2005) chamou de o 

desafio da educação do século XXI e caracterizou como a necessidade dos 

novos tempos em virtude da realidade complexa. Para ele, as pessoas devem 

adquirir um senso de interdisciplinaridade para perceber a sua realidade e 

entender melhor o mundo em que vivem. Segundo o autor: 

 

Não se trata somente de oferecer um quadro de referências mais amplo, de 
motivar os estudantes a fim de permitir-lhes agir de maneira mais eficaz, mas 
também de auxiliá-los a adquirir uma cultura da complexidade e, portanto, uma 
cultura do mundo de amanhã. Pois é evidente que o mundo de amanhã será cada 
vez mais complexo. Ora, cultura não é saber tudo sobre um pequeno ponto. 
Tampouco é saber pequenos pontos sobre tudo, como geralmente, é o caso das 
pessoas que se dizem cultas. A cultura é uma argamassa, um cimento que 
permite construir o sentido, integrando conhecimentos. O ensino de amanhã 
deverá, pois, levar jovens a encontrarem uma profissão, mas, sobretudo, deverá 
dar-lhes o sentido do respeito ao outro, o sentido da abertura e da tolerância, 
fazendo com que eles participem plenamente da apaixonante aventura que a 
busca do saber (MORIN, 2005). 

 

Essa teia que permite captar a realidade a partir de diversos parâmetros 

tem na interdisciplinaridade a sua principal contribuição. Assim, a abordagem 

interdisciplinar do projeto, característica de uma metodologia extensionista, 

colabora para enriquecer a indissociabilidade. Além disso, o Projeto 

RONDON® Minas colabora para uma cultura mais dinâmica e multifocal entre 

os alunos. 

 

 



5. CONCLUSÃO 

 

A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão no Projeto 

RONDON® Minas ocorre pela abordagem prática de conteúdos teóricos e da 

proposta de formação humana e profissional no ambiente da graduação. 

Essa atuação é realizada com a participação de alunos voluntários da 

graduação de todos os cursos, professores e coordenadores e espelha esse 

princípio na medida em que interage a universidade com a realidade dos 

municípios mineiros em condições de vulnerabilidade social e, no caso da 

edição resíduos sólidos, com problemas quanto a destinação do lixo, e outras 

questões relacionadas na Política Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos. 

As intervenções têm como resultado a ampliação do ambiente da sala de 

aula e a troca de aprendizagens entre os alunos e as comunidades. Isso 

estabelece um fluxo onde universidade e comunidade são enriquecidas com 

novos conhecimentos e metodologias que promovem, de um lado, a melhoria 

da qualidade de vida das comunidades e, de outro, o avanço da produção do 

conhecimento científico pela universidade. O ensino de graduação recebe as 

observações, reflexões e experiência dos alunos, que são levadas para debate 

em sala de aula e podem ser trabalhadas em atividades de pesquisa. E a 

comunidade recebe informações por meio de oficinas e encontros entre as 

equipes universitárias, a população e o poder público. Essa relação dialógica 

faz com que os resultados do encontro do saber popular e do saber científico 

produzam tecnologias sociais inovadoras e criativas para responder aos 

desafios sociais, econômicos e políticos apresentados pela sociedade. 

O projeto constrói o vínculo entre ensino, pesquisa e extensão, ao colocar 

alunos em uma realidade social com inúmeras demandas sociais e quanto aos 

resíduos sólidos, e cobrar desses o planejamento de atividades com o uso das 

habilidades aprendidas nos cursos de graduação. No todo, o projeto colabora 

para a ampliação dos horizontes da formação acadêmica propiciando 

sensibilidade para as questões sociais, somada à competência técnico-

científica. A proposta permite a alunos, professores e comunidade serem 

sujeitos no processo de aprender, de produzir conhecimentos e novas 

tecnologias e de formar recursos humanos comprometidos com a 



transformação da realidade. A democratização do conhecimento e a renovação 

das reflexões no ambiente acadêmico são consequências do projeto. 

A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão como princípio 

pedagógico das ações do Projeto RONDON® Minas é concretizada no curso 

de diversas etapas, que podem ser prorrogadas com pesquisas e trabalhos ao 

longo da vida acadêmica. Essas ações são enriquecedoras para todos os 

participantes e permitem as abordagens teórica e prática dos saberes sobre 

questões e problemas reais, com resultado na construção colaborativa de 

soluções dos mesmos. Esse processo contínuo permite a aproximação da 

universidade com a sociedade e a renovação dos debates acadêmicos. 
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