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O Projeto Rondon é destinado a atender comunidades cujo poder público não se faz presente, de forma 

ativa, nos campos: educacional, saúde, lazer, e no setor de necessidades básicas como: Água, 

saneamento básico e rede elétrica. No campo de atuação da Educação Física, visou atender a 

necessidades comportamentais, motora e psicológica do individuo. As atividades propostas no projeto 

“O corpo é uma casa em construção” desenvolvido no bairro de Nova Olaria no município de 

Seropédica no Rio de Janeiro no ano de 2008 tiveram os seguintes objetivos: proporcionar o 

desenvolvimento da habilidade motora em crianças e adolescentes, contribuindo para a melhoria da 

qualidade de vida; promover a interação social entre os participantes. O lazer da comunidade se 

limitava a um campo de futebol sem manutenção, com detritos orgânicos e animais e uma quadra 

cimentada sem qualquer marcação dando aos moradores um local inanimado. A escolha do nome do 

projeto “O corpo humano é uma casa em construção” visa discutir sobre as transformações que 

ocorrem no corpo com o passar dos anos e implementar atividades que promovam o bem estar 

biopsicossocial dos participantes. O projeto trabalhou não apenas a aprendizagem motora e intelectual 

como a convivência social das crianças, de forma a compreender a funcionalidade do corpo humano 

numa temática da corporeidade. As brincadeiras infantis e oficinas de brinquedos tornaram-se um 

momento apreciado pelas crianças, pois até as aulas de futebol reduziam o número de alunos. A 

confirmação de uma atividade inovadora nomeada “criatividade eu nasci” numa observância 

minuciosa foi identificada a espontaneidade através dos aumentos e da inserção do indivíduo nas 

gravuras desenhadas. Em vista dos aspectos abordados, o inicio da composição do projeto “O corpo é 

Uma casa em construção” originou um campo cientifico teórico para uma prática evolutiva nos 

aspectos de descoberta de forma a propagar o conhecimento aos moradores da comunidade. 

Ressaltando o objetivo das instituições públicas de ensino superior baseando no tripé estudo, pesquisa, 

extensão gera aos membros da sociedade ganhos e como num ciclo vital, um retorno aos integrantes 

deste tipo de projeto. Sem contar que, a aprendizagem adquirida nos torna profissionais humanizados e 

totalmente capacitados para o exercício da profissão. 
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