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RESUMO 

O Exército Brasileiro (EB) atua na sociedade, de maneira subsidiária, na 

cooperação para o desenvolvimento nacional (EXÉRCITO BRASILEIRO, 

2014), estabelecendo para isso, em algumas ocasiões as Ações Cívico-

Sociais. Estas, assim como os Projetos de Extensão Universitários (NUNES E 

SILVA, 2011), caracterizam-se pela instituição de atividades temporárias e de 

caráter urgente em áreas necessitadas de políticas públicas (EXÉRCITO 

BRASILEIRO, 2009). Assim, este trabalho tem o objetivo de analisar a atuação 

dessas ações do EB quando em conjunto com os Projetos de Extensão 

Universitária. Esta Revisão de Literatura Integrativa utilizou as plataformas de 

busca “Portal Periódico Capes”, “MedLine”, “Biblioteca Digital do Exército”, 

“Sites Oficiais do Ministério da Defesa e do Exército Brasileiro”, “PubMed”, 

“Google Acadêmico” e “ResearchGate”. As ACISO e os Projetos de Extensão 

Universitária apresentam os mesmos objetivos em relação à assistência direta 

e indireta às populações menos abastadas. Entretanto, devido à diversidade da 

magnitude e duração dessas ações, a dimensão e resultados de ambas se 

apresenta diferente. Assim, o mais importante é a existência de sinergia entre 

as forças de trabalho das ACISO e dos Projetos de Extensão Universitários 

com o intuito de aumentar a prestação de serviços essenciais às populações 

desassistidas. 
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ABSTRACT 

The Brazilian army Works on the Society, in a subsidiary manner, in 

cooperation to the national progress, establishing, for that, in some occasions 

the civic-social actions. These, as the academical extension projects, are 

distinguished for the institution of temporary and urgent activities in areas that 

demand public politics. This work aims to analyze the role of these actions of 

the Brazilian army in association with the academic projects. This integrative 

literature review used as search platforms: “Portal Periódico Capes”, “MedLine”, 

“Biblioteca Digital do Exército”, “Sites Oficiais do Ministério da Defesa e do 

Exército Brasileiro”, “PubMed”, “Google Acadêmico” e “ResearchGate”. The 

ACISO and the academical extension projects have the same objectives, 

regarding the direct and indirect assistance to the less wealthy populations. 

However, due to diversity of magnitude and duration of these actions, their 

dimensions and results are different. Therefore, is important the existence of 

synergy between the ACISO’s and academical extension project’s work forces 

with the aim of raise the services provision to the unassisted population.  

 

Key-Words: Civic-social actions. ACISO. Brazilian Army. Academical 

Extension Project.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A missão primordial do Exército Brasileiro (EB), desde sua origem - que 

data do século XVII, na batalha dos Guararapes, em Recife - é de defender a 

nação contra o inimigo e proteger o território (BRASIL, 1988). Além disso, o EB 

é um grande ator em meio a sociedade civil, pois, além de fomentar o 

patriotismo e a cidadania, atua em regiões remotas e carentes de políticas 

públicas (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2014), por meio de Ações Cívico-Sociais. 

Na mesma linha de pensamento, as Instituições de Ensino Superior, 

como meio de formação - não só acadêmica, mas também sociocultural - 

conseguem também fornecer subsídios, tanto de pessoal como de material, 

para comunidades desabastadas, por meio de Projetos de Extensão 



Universitária, as quais contribuem para o crescimento das comunidades 

assistidas, assim como favorecem o enriquecimento da experiência profissional 

e cívica dos discentes e docentes envolvidos (NUNES E SILVA, 2011). 

Dentro desse cerne, a confecção do estudo proposto justifica-se pela 

importância que as Ações Cívico-Sociais do Exército Brasileiro apresentam 

frente às necessidades da sociedade. Assim, é necessário avaliar a relevância 

da união de esforços dessas ações com Projetos de Extensão Universitários 

que apresentam os mesmos objetivos. 

Isso posto, esta pesquisa teve o objetivo de analisar o desempenho da 

junção de esforços das Forças Armadas (especialmente, o Exército Brasileiro) 

com os projetos de Extensão Universitária, sobretudo, o Projeto Rondon, o qual 

- após um período desativado – desde a sua criação em 1968, leva cuidados 

de saúde, educação e ações de cidadania àqueles que necessitam (SAVELI e 

PAULA, 2006).  

 

2. METODOLOGIA 

 

O estudo caracteriza-se como uma Revisão de Literatura Integrativa, o 

qual foram utilizadas as plataformas de busca “Portal Periódico Capes”, 

“MedLine”, “Biblioteca Digital do Exército”, “Sites Oficiais do Ministério da 

Defesa e do Exército Brasileiro”, “PubMed”, “Google Acadêmico” e 

“ResearchGate”. Foram inclusos, na pesquisa, artigos científicos que 

apresentaram a mesma metodologia da proposta de estudo, documentos 

oficiais do Exército Brasileiro, Manuais, Portarias e Anais de Simpósio.  

Os termos utilizados para busca isolada foram “Ações Cívico-Sociais”, 

“ACISO” e “Projeto de Extensão Universitária”. Foram utilizadas as 

combinações duplas: “Ações Cívico-Sociais” and “Exército Brasileiro”; “Ações 

Cívico-Sociais” and “Projeto de Extensão Universitária”; “Saúde” and “ACISO”. 

Também foi realizado a combinação de três termos: “Assistência Médico-

Odontológica” and “Ações Cívico-Sociais” and “Projeto de Extensão 

Universitária”.  



Os critérios de inclusão dos artigos foram: terem sido publicados a partir 

do ano 2000, com idiomas em Inglês e/ou Português e trabalhos que tratavam 

do tema principal desta pesquisa.  

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1- Definições e panorama histórico das ACISOS e Projetos de Extensão 

Universitários 

 

3.1.1- Definição e atuação do Exército Brasileiro nas Ações Cívico-Sociais 

de Saúde: 

 

O arcabouço jurídico brasileiro, pautado pela Constituição Federal de 

1988 e pelas Leis Complementares, define o Exército Brasileiro (EB) como a 

Força Terrestre referência de defesa e segurança nacional. Entretanto, também 

é seu dever e missão exercer atividades nas principais demandas civis em 

tempos de paz (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2014).  

Uma das formas de suprir essas necessidades comuns é por meio das 

Ações Cívico-Sociais (ACISO), as quais se configuram como a prática de 

intervenções de natureza variada, com a qualidade específica de terem um 

planejamento com característica temporária e episódica de amparo assistencial 

a populações (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2009), cujos problemas são de 

caráter urgente ou duradouro. 

Elas se prestam a utilizar todos os meios disponíveis de recursos 

materiais, técnico-científicos e humanos (SHOJI, 2015). Dessa maneira, 

apresentam igualmente a finalidade de impulsionar, no Brasil e no cenário 

internacional, a sensação de civismo e coletividade dos cidadãos (EXÉRCITO 

BRASILEIRO, 2009).     

Um importante aspecto dessas ações é o seu foco em atuações nas 

áreas remotas do país, como regiões de fronteira, selva amazônica, sertão 

nordestino e áreas desassistidas pelos Governos Federal, Estadual e Municipal 

(ESPÍRITO SANTO, 2019).  



Apresentam, como finalidade, a prestação de assistência em diversos 

setores, podendo ser citados: no setor agropecuário (com assessoramento e 

ensino de práticas agrícolas e de criação de animais, construção de açudes e 

emprego de fertilizantes); na área de transportes (operando na construção e 

manutenção de vias e pontes); nas ações de saúde (as quais envolvem desde 

ações de educação e prevenção em saúde - com palestras e vacinação - até 

atendimentos médicos, odontológicos – clínicos e cirúrgicos – e distribuição de 

medicações); nas ações de educação e recreação; emissão de documentos; 

estímulo ao patriotismo e cidadania pela população civil das localidades, 

contribuindo, dessa maneira,  para reforçar a imagem da força e obter prestígio 

da comunidade frente às Forças Armadas (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2009). 

Além disso, também atuam no fornecimento de alimentos, material 

escolar, construções civis em diversos ambientes públicos, como praças, 

campos de futebol e escolas – proporcionando ações recreativas e educativas 

às crianças e adultos (GUIMARÃES, 2015).   

As ACISO têm como objetivos básicos, de acordo com o caderno de 

instrução 45 do EB:  

 Progressividade, ou seja, uma nova ACISO em local onde já 

houve outra deve ter resultados iguais ou superiores ao anterior;  

 Emprego judicioso dos meios, estabelecendo prioridades para 

uso de recursos materiais e de pessoal;  

 Respeito à cultura local, sabendo identificar particularidades de 

cada localidade atendida;  

 Integração com a população local;  

 Unidade de planejamento e comando para a organização das 

atividades a serem realizadas, com o intuito de não desempenhar 

ações similares por entidades diferentes, principalmente, as civis;  

 Conjugação de esforços, o que implica a união entre iniciativa das 

Forças Armadas e outras instituições, tanto públicas como 



privadas, podendo ser prefeituras, Governo Estadual, ONGs e 

universidades;  

 Priorizar o ensino em vez de apenas a prestar assistência, 

estimulando a independência das comunidades; 

 Seleção de pessoal, recrutando pessoas mais aptas às atividades 

planejadas; e 

 Apolitismo, de forma a não vincular as atividades do Exército com 

interesses políticos.   

 

Figura 1. Esquema dos objetivos básicos de uma ACISO (EXÉRCITO 

BRASILEIRO, 2009).  

 

 

3.1.2- Definição e atuação dos Projetos de Extensão Universitários: 

 

 As Universidades necessitam atuar de maneira simbiótica com a 

sociedade. Assim, tem-se que essas Instituições devem basear a formação 

profissional dos alunos na atuação para o aprimoramento sociocultural, político 



e econômico da população na qual estão inseridos. Em contrapartida, o contato 

da comunidade com as Universidades possibilita que essa receba um feedback 

da sua atuação e permite o surgimento das novas ideias de desenvolvimento 

de conhecimentos, fundamentados na real necessidade da coletividade 

(NUNES E SILVA, 2011).  

 Foi pensando nesse sistema de funcionamento, que a Secretaria do 

Ensino Superior do Ministério da Educação e do Desporto juntamente com o 

Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras 

confeccionaram o Plano Nacional de Extensão. Nele apresenta-se definido que 

o desempenho dos Projetos de Extensão Universitária é de caráter científico, 

cultural e educativo, de forma a amalgamar ensino e pesquisa, arquitetando 

uma transformação cíclica entre as universidades e a sociedade (NUNES E 

SILVA, 2011). 

 Dentro deste contexto, tem-se que alguns dos objetivos dos Projetos de 

Extensão Universitária são voltados para atenção às necessidades sociais de 

caráter mais urgente a fim de que sejam atendidos de forma efetiva, 

priorizando as demandas essenciais como educação, saúde, saneamento 

básico, habitação, alimentação e aspectos econômicos no que concerne à 

geração de empregos e aumento de renda (DE ALMEIDA, 2010).  

Somado a isso, os projetos de extensão fomentam relações multi, inter e 

transdisciplinares entre as universidades e o meio civil, além de procurar usar a 

tecnologia como meio de educação de forma continuada, inclusive a educação 

ambiental e desenvolvimento sustentável.  Também implicam no 

desenvolvimento de atividades de cunho cultural e artístico, respeitando a 

individualidade de cada região (CORRÊA, 2007). 

Quando associado com órgãos da administração pública e outras 

instituições, sob a forma de consórcios, redes ou parcerias, as Universidades 

podem influenciar na criação de políticas públicas que atendam as demandas 

populacionais e servem como meio de avaliação da sua efetividade (CORRÊA, 

2007).  

 



3.1.3- História e missão do Projeto Rondon: 

Tido como uma das ACISOS pioneiras no Brasil, atualmente o Projeto 

Rondon é coordenado pelo Ministério da Defesa e gerido em conjunto com o 

Ministério da Educação, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome, o Ministério da Saúde, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da 

Integração Nacional, o Ministério do Esporte, o Ministério do Desenvolvimento 

Agrário e a Secretaria de Governo da Presidência da República. (PROJETO 

RONDON, 2020) 

Esse projeto é financiado com recursos oriundos do Governo Federal e 

parcerias com estados, municípios e instituições sem fins lucrativos, além da 

cooperação com universidades para suas ações.  Para a realização de suas 

atividades nas mais variadas regiões do país, o projeto conta com o apoio 

logístico e de segurança das Forças Armadas. (BRASIL, 2015).  

Apesar de ter sido implementado oficialmente em 28 de junho de 1968, 

através do decreto presidencial n 62.927, a idealização do Projeto Rondon 

remonta ao ano de 1966, em que, durante uma reunião entre universidades e 

Ministério da Educação e Cultura foi aventada a possibilidade de levar os 

universitários para vivenciar a realidade das diversas regiões do Brasil. Assim, 

a primeira missão, realizada em 11 de julho de 1967, levou cerca de 30 

universitários a Rondônia, com duração de 28 dias. ((PROJETO RONDON, 

2020). 

O nome do projeto deu-se em homenagem ao bandeirante Marechal 

Candido Mariano da Silva Rondon, pela sua expressiva contribuição ao 

desenvolvimento nacional, tido que levou, às mais variadas regiões do país, 

mais de 2000 quilômetros de fios de telecomunicações, além de seu papel nos 

direitos dos indígenas e de sua contribuição com a geografia do país, por meio 

de suas explorações fluviais (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2020). 

Em janeiro de 1989, o projeto foi extinto por uma medida provisória, que 

se tornou posteriormente a lei 7.732, de 14 de fevereiro de 1989. Após 15 anos 

de hiato, o projeto foi retomado em 20 de agosto de 2004, por intermédio de 



propostas de universitários enviadas ao presidente da República, tendo sua 

primeira operação sido executada em 2005 (PROJETO RONDON, 2020) 

 

3.2- Comparação da magnitude entre as ACISOS isoladas e as que são 

realizadas em conjunto com as Universidades.  

 

As ACISO realizadas pelo Exército Brasileiro constituem-se de ações 

multidisciplinares, as quais envolvem trabalhos nas mais diversas áreas de 

atuação. Contribuem para manter a imagem da força e são realizadas 

constantemente em todas as regiões do país (ESPÍRITO SANTO, 2019).  

No ano de 2018, em Lábrea, no Amazonas, uma ACISO focada em 

ações de saúde realizou, segundo site oficial do Exército Brasileiro (2018):  

“2.200 procedimentos de saúde, nas seguintes especialidades: cirurgia 

geral, cirurgia oftalmológica, atendimento de clínica geral, oftalmologia, 

pediatria, ginecologia e atendimento odontológico.”  

Outro exemplo a ser citado ocorreu na aldeia indígena de Tabalascada, 

localizada no munícipio de Cantá, no estado de Roraima, que recebeu os 

militares da 1ª Brigada Infantaria de Selva (1º BIS) e 12º Esquadrão de 

Cavalaria Mecanizado (12º Esqd C Mec) e neste dia: 

“foram realizados atendimentos médicos e odontológicos, além da 

distribuição de medicamentos, roupas, brinquedos, palestras 

educativas, cortes de cabelo, filmetes e outras atividades de 

entretenimento para toda a Comunidade. Ao final da ação, uma 

bandeira nacional foi doada à Comunidade Indígena” (EXÉRCITO 

BRASILEIRO, 2019).  

 

A 1ª Brigada Infantaria de Selva também esteve presente em ACISO por 

ocasião do dia das crianças na aldeia Xirimifique 1, no município de Surucucu, 

Roraima e distribuiu mais de 100 brinquedos à população infantil da localidade. 

(EXÉRCITO BRASILEIRO, 2019). 



 

Figura 2. Militares do 1º BIS com crianças da aldeia Xirimifique 1 (EXÉRCITO 

BRASILEIRO, 2019).  

 

Mais um exemplo de ACISO, dentre tantos existentes, foi a realizada 

pelo 10º Grupo de Artilharia de Campanha de Selva (10º GAC Sl), que 

ofereceu atendimentos médico e odontológico na comunidade indígena Xaari, 

no estado de Roraima, tendo sido realizados 35 procedimentos individuais em 

um total de 46 habitantes daquela localidade. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 

2020).  

As ações dos Projetos de Extensão Universitária se caracterizam por 

terem magnitude de dias de duração e atuarem em diferentes comunidades, 

como visto em operação do Projeto Rondon em munícipios do estado de 

Roraima, em 2009, realizados pela Universidade Estadual de Roraima (UERR): 

“A Operação teve duração de dez dias, nos quais os rondonistas, como 

são conhecidos os acadêmicos que fazem parte do projeto, ministraram 

palestras, oficinas, minicursos, com base em diversos eixos temáticos como 

comunicação, meio ambiente, tecnologia e produção, trabalho, cultura, direitos 

humanos e justiça, educação e saúde.” (PINHEIRO, 2013)  



 

Em 8 de novembro de 2017, o Exército, em conjunto com Marinha, 

Força Aérea, Ministério da Saúde e Universidade Federal do Amazonas 

promoveu uma ACISO em Tabatinga, no estado do Amazonas, e observou-se 

que mais de 50 profissionais atenderam cerca de 800 pessoas em um único 

dia, em ações de saúde e cidadania (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017). 

 

 

Figura 3. Ação conjunta de militares e civis em ACISO realizada no município 

de Tabatinga, AM (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017). 

 

Em uma ação realizada com rondonistas e Marinha do Brasil na Ilha de 

Marajó, no estado do Pará, no período de 19 a 28 de julho de 2014, pôde-se 

observar grande número de atendimentos, visto que   

“em nove dias de ações conjuntas, milhares de ribeirinhos foram 

atendidos, através de consultas, realização de exames e 

procedimentos. os resultados obtidos foram: 1.421 atendimentos 

médicos; 800 atendimentos odontológicos; 148 exames laboratoriais 

realizados; 94 mamografias; 24.683 medicamentos distribuídos; 102 

palestras sobre prevenção de DST; 3.687 atendimentos realizados pelo 

INSS; 142 embarcações abordadas; 07 embarcações apreendidas; 355 



ouvintes em palestras de Reciclagem; 73 novos aquaviários formados 

em Cursos de Formação e 62 coberturas de eixo instaladas em 

embarcações.” (SILVA, 2015) 

 

No ano de 2018, na cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, o 

Exército Brasileiro, em parceria com a Marinha e a Universidade Federal do 

Pampa (UNIPAMPA), desenvolveu uma ACISO que abrangeu um aproximado 

de 3000 pessoas da localidade e envolveu, no nível da Universidade, segundo 

Gindri, 2018, todos os cursos do campus Uruguaiana. 

“Durante a ACISO, foram desenvolvidas ações de educação 

ambiental, [...] atendimentos de saúde humana, como aferição de 

pressão arterial, testes de glicemia, atendimentos médicos, escovações 

supervisionadas com distribuição de kits de higiene bucal [...]. 

Além disso, As Forças Armadas [...] realizaram palestras sobre como 

ingressar no serviço militar; apresentação de vídeos institucionais [...], 

bem como exposição de veículos militares, canhões, carros de 

combate, embarcações e equipamentos utilizados pelos militares do 

Exército e Fuzileiros Navais.” (GINDRI, 2018) 

 

Em 2010, a Operação Rei do Baião, realizada no sertão de Pernambuco 

com duração total de 17 dias, foi organizada pelo Projeto Rondon e pela 

Universidade de Cruz Alta. Mais de 400 acadêmicos foram empenhados na 

operação, que abrangeu 22 munícipios e assistiu, de forma direta ou indireta, 

uma população de 421.800 habitantes. De acordo com REBELLATO 2010, “o 

cumprimento das atividades, a ordem e a segurança [...] só foi possível devido 

à contribuição do Ministério da Defesa”. O Exército Brasileiro esteve presente 

também nas ações de logística, fornecendo alimentação, transporte e estadia 

aos rondonistas (REBELLATO, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. CONCLUSÃO 

 

 Diante dos dados apresentados na presente pesquisa, verificou-se que 

as forças armadas, através das ACISO, possuem papel importante nas 

demandas de caráter social nas populações desassistidas pelos órgãos da 

administração pública, constituindo também meio de formação do sentimento 

de patriotismo dos civis.  

Da mesma forma, as universidades, através dos projetos de Extensão 

Universitária, utilizando como força de trabalho os docentes, se torna também 

capaz de suprir necessidades diversas da sociedade, seja no cenário de 

saúde, educação, sustentabilidade ou meio ambiente.  

Dentro desse cerne, observa-se que os objetivos dos Projetos de 

Extensão Universitárias coincidem com os das Ações Cívico-Sociais em muitos 

aspectos.  

Durante a pesquisa, pode-se concluir que as atividades de extensão 

universitária, principalmente do Projeto Rondon, abrangem um contingente 

populacional mais amplo, além de terem duração maior em quantidade de dias. 

Porém, essas ações são mais centralizadas e mesmo atuando em regiões 

interioranas do país, não atingem localidades mais remotas, como aldeias 

indígenas, por exemplo.  

Por outro lado, as ACISO em que há apenas atuação do EB conseguem 

abranger localidades menores e mais isoladas, além de serem capazes de 

organizar ações com mais frequência e dependerem de menor contingente 

operacional e de recursos humanos para a concretização dos projetos.  

Uma forma de somar esforços e contornar essa situação seria a divisão 

dos rondonistas em menores grupos, podendo atuar em várias localidades 

simultaneamente, inclusive as mais isoladas, dentro de um mesmo projeto, 

contando, para isso, com a força terrestre para apoio logístico, de segurança e, 

inclusive, da mão-de-obra especializada dos militares, descentralizando as 



ações, de forma a atender uma maior quantidade de pessoas em locais 

diversos.  
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