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Palavras-chaves: extensão, relato de experiência

O Projeto Rondon é um projeto de integração social coordenado pelo Ministério da
Defesa e conta com a colaboração da Secretaria de Educação Superior do Ministério da
Educação - MEC. O Projeto envolve atividades voluntárias de universitários e busca
aproximar esses estudantes da realidade do País, além de contribuir, também, para o
desenvolvimento de comunidades carentes com a colaboração da Secretaria de Educação
Superior do Ministério da Educação – MEC.

O Rondon permite o compartilhamento de experiências entre estudantes e entre eles
e a comunidade onde atuam e, desta maneira comunicam a visão científica à realidade das
pessoas e estas, por sua vez, comunicam a sua realidade aos estudantes promovendo a
aproximação da formação acadêmica a uma realidade concreta caracterizando a extensão
universitária de mão dupla.

Dessa forma, a equipe da Universidade Federal do Rio Grande – FURG constituiu-
se de dois docentes lotados no Instituto de Educação e seis universitários, sendo diversas
suas áreas de atuação.

Este trabalho teve como objetivo descrever as várias percepções e respectivas
experiências da equipe de rondonistas da FURG na Operação Centro-Norte.
O trabalho foi desenvolvido no município de Rorainópolis, o qual localiza-se na região sul do
estado de Roraima, possui uma área de 33.594 km2 e é composto por aproximadamente
25.714 habitantes.

As ações desenvolvidas foram organizadas a partir do “conjunto B”, o qual
estabelece uma série de objetivos específicos a serem atingidos no âmbito de quatro eixos:
comunicação, meio ambiente, tecnologia e produção e trabalho.

No mês de fevereiro de 2009 realizaram-se oficinas de capacitação nas áreas do
meio ambiente, comunicação entre outros para multiplicadores de informação, com a
participação de grupos específicos da comunidade, em diferentes localidades de
Rorainópolis, visto que o município é constituído de uma sede e quatro Vilas.

Diante disso, o papel da equipe FURG naquela comunidade foi despertar a
credibilidade que cada um tem em si mesmo, resgatar o potencial de cada rorainopolitano,
convencê-los que cada um é capaz e tem o papel de mudar a atual realidade, através do
conhecimento.

Através de percepções e relatos individuais por escrito dos participantes foi possível
diagnosticar o resultado da experiência.
As oficinas desenvolveram-se de forma bem dinâmica, com a participação ativa do público.
Isso devido à diversidade dos participantes. Percebeu-se, também, o interesse não somente
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no conhecimento e na informação, mas a suscetibilidade a mudança, fato esse revelado
pelos depoimentos individuais por escrito.

Além disso, através da linguagem usada nos relatos individuais e até mesmo pelas
percepções revelou-se uma discrepância elevada entre a sede do município e as Vilas que o
constituem, isto é, no centro do município o nível de instrução sobre os diversos assuntos
abordados nas oficinas eram bem mais elevado em relação às Vilas. Aliado a isso, a
comunidade residente da Vila Jundiá mostrou que até então muitas informações eram
ignotas principalmente em relação a área da saúde e meio ambiente, de modo que nessa
localidade a proposta foi voltada para a quebra de mitos e sensos comuns.

Acredita-se que essa diferença em nível educacional esteja relacionada com as
influências das instituições educacionais, visto que na sede do município além das inúmeras
escolas públicas há a Universidade Estadual de Roraima - UERR campus Rorainópolis e a
Universidade Virtual de Roraima - UNIVIRR. Em contrapartida nas Vilas, a predominância de
escolas é bem inferior se comparado a sede da cidade.

Sem dúvida o Projeto Rondon é uma forma de conhecer uma das realidades do
Brasil e é uma oportunidade de trocar experiências, e sem dúvida aprender muito.
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