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RESUMO – No início deste ano de 2013, durante duas semanas, acadêmicos e professores da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) se uniram para o desenvolvimento do Projeto 
Rondon Operação São Francisco no município de Major Izidoro – Alagoas, que foi contemplado com 
sua ação. Esse município conta uma população de 18.901 habitantes e IDH de 0,524, sendo um dos 
municípios em pior situação socioeconômica do estado de Alagoas. O projeto visou ações que 
contribuíssem com o desenvolvimento do município e da população. Houve grande envolvimento por 
parte da população que se dispôs a participar das oficinas, prestando vários depoimentos, nas ruas e 
durante as oficinas, do privilégio de serem contemplados com tal projeto. Eram evidentes a alegria e 
o entusiamo por parte dos moradores. As atividades e oficinas foram realizadas com muita 
receptividade, o que corroborou com o sucesso destas. Embora, algumas oficinas sofreram 
modificações ao longo de seu processo isso não diminuiu sua qualidade, pelo contrário, favoreceu o 
seu desenvolvimento, pois elas foram modificadas ao longo do processo de modo favorecer o público 
e a sua realidade vigente. Um exemplo foi a adequação da oficina de Linux que visava inicialmente o 
público infantil e passou a ser voltada à funcionários da prefeitura do município, além de ser unificada 
a outra oficina de panfletos. Outras oficinas foram ampliadas devido a grande aceitação pela 
comunidade. Os dias passados em uma região frequentemente esquecida pelos governantes e pelo 
restante da população brasileira nos fez perceber o quanto a diversidade de conhecimento e cultura 
pode contribuir para a formação pessoal de cada indivíduo. Problemas como em qualquer projeto do 
porte acontecem, porém a receptividade da comunidade em atender nossas necessidades e o 
interesse com que se colocavam nas discussões nas oficinas nos faz rever conceitos, entendendo as 
diversidades de todas as formas. 

 
PALAVRAS CHAVE – Projeto Rondon. Experiências. Extensão. 
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Introdução 

 
Com uma população de aproximadamente 18.901 habitantes e um IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano) de 0,524 segundo os dados do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD, 2003), a cidade de Major Izidoro recebeu os rondonistas da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) na Operação São Francisco no período entre 20 de janeiro 
e 4 de fevereiro de 2013.  

O Projeto Rondon é uma iniciativa do Ministério da Defesa, que engloba o Exército, Marinha e 
Aeronáutica e tem por objetivo desenvolver ações que melhorem a qualidade e vida das pessoas que 
vivem em determinadas regiões com baixo índice IDH. Esses municípios enfrentam uma grande 
vulnerabilidade social, tendo geralmente, altos índices de criminalidade e analfabetismo. Muitas 
pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, onde há falta de saneamento básico, como no caso da 
cidade de Major Izidoro em que enfrenta a falta de água. Isso faz com que a cidade de Major Izidoro 
seja afetada em sua economia não permitindo sua maior participação na produção agrícola e leiteira.  
      O projeto recebe o nome de Marechal Cândido Rondon devido a grande figura da história 
brasileira, que percorria assim como os rondonistas, regiões em vulnerabilidade socioeconômica 
reconhecendo as dificuldades dessas regiões e propondo ações de melhoramento para a vida das 
pessoas.  
  Alguns meses após as reuniões semanais de planejamento do projeto chega o momento de 
sua execução, de maneira que tudo aquilo que fora escrito deveria ser colocado em prática. 
Dispostos a fazer o que fosse necessário para ajudar e modificar ao menos uma parte da realidade, o 
grupo chegou à cidade denominada Major Izidoro - AL, pequena e simples, porém acolhedora. 

No início o que se pensou ser a maior dificuldade se mostrou presente, o choque cultural.  
Podemos citar como alguns exemplos de conflitos culturais vivenciados nesta experiência de quinze 
dias: o trato com pessoas de hábitos diversos e a alimentação peculiar que não se está habituado. 
Essas situações oportunizaram um aprendizado bastante significativo e inigualável.   

Apesar do choque inicial, com o passar dos dias notou-se que essas dificuldades seriam 
todas superadas, visto a disposição e força de vontade do grupo voluntário executante do projeto e a 
receptividade por parte da comunidade local. Com uma população hospedeira, educada, alegre e 
cheia de fé foi possível a realização de uma operação ao nível esperado do Projeto Rondon. 
 
Objetivos 

 
O presente projeto objetivou oportunizar acadêmicos e professores da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná – Campus Ponta Grossa vivenciar uma realidade diversa na 
Operação São Francisco na cidade de Major Izidoro – Alagoas, bem como refletir a respeito de 
questões e obstáculos existentes durante a execução do projeto, de forma que todas as experiências 
advindas auxiliassem nos posteriores planejamentos e realizações.   

 
 
Metodologia 

 
 Utilizou-se no presente trabalho o estudo de caso, que de acordo com Ponte (2006) “É uma 
investigação que se assume como particularística, isto é, que se debruça deliberadamente sobre uma 
situação específica que se supõe ser única ou especial, pelo menos em certos aspectos, procurando 
descobrir a que há nela de mais essencial e característico e, desse modo, contribuir para a 
compreensão global de um certo fenômeno de interesse.”  

O projeto inscrito para a Operação São Francisco do Projeto Rondon teve diversas fases, 
entre elas: a elaboração de oficinas, descrição da metodologia utilizada, do público alvo, do material 
didático necessário, duração e retorno esperado pela comunidade. Envolveu também uma viagem 
precursora realizada por um dos professores acompanhantes da equipe e que teve como objetivo 
conhecer a cidade, os costumes e a expectativa da população e dos seus representantes quanto ao 
projeto.   

 
 

Resultados 
A seguir os resultados apresentados reportar-se-ão mais especificamente a respeito das 

oficinas desenvolvidas.  
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Oficinas e debate de ideias foram as estratégias utilizadas para a realização das atividades. 
Ressalta-se que as atividades foram trabalhadas sempre tendo como ponto de partida a experiência 
do público alvo, considerando os aspectos da realidade do município. No decorrer destas 
atividades foram apontadas várias estratégias de ação para o aprofundamento destas temáticas no 
espaço de trabalho dos multiplicadores. 

Os temas trabalhados foram boas práticas na ordenha, manipulação de alimentos, fabricação 
de sabão ecológico, empreendedorismo na comunidade, resíduos sólidos, culinária funcional, Linux, 
jogos e brincadeiras sobre a temática da água.  

Realizaram-se também, atividades de interação cultural através da apresentação do filme 
Saneamento Básico, um filme brasileiro que retrata um pouco do tema meio-ambiente e conforme o 
nome saneamento básico. Foi apresentado na praça da igreja matriz da cidade, com um público 
atento, onde se pode perceber que o filme foi feito para o município de Major Izidoro. Os olhares 
eram tão atentos que parecia que a população estava vendo a realidade da sua cidade no próprio 
filme. 

O público alvo envolvido nas ações desenvolvidas foram crianças, merendeiras, produtores 
de leite, educadores, servidores públicos, lideranças comunitárias e representantes da sociedade 
civil. Todos foram considerados multiplicadores das ideias que seriam lançadas através das oficinas.  

As oficinas foram desenvolvidas com base na viagem precursora, que teve como finalidade 
um primeiro contato com a realidade a ser encontrada e com a comunidade a ser atendida e a 
chegada à cidade. Foram desenvolvidas de modo a responder os anseios da população, além disso, 
mais palestras foram introduzidas em mais localidades desconhecidas pela equipe executora.   

O projeto inicial foi continuamente modificado e adaptado para melhor atender os requisitos e 
objetivos práticos diferentes dos objetivos teóricos. A cada momento surgia uma nova informação e 
modificações faziam-se necessárias. As adequações do projeto foram necessárias para realmente 
atender às necessidades da população, tendo em vista o objetivo que se destinava e o público alvo. 
Um exemplo foi a oficina de fabricação de sabão com óleo de cozinha usado que teve um grande 
interesse por parte de moradores da região. Outro exemplo foi a reformulação da oficina de Linux, 
que o secretario de educação do município, tendo em mãos a proposta de trabalho, em um dos 
contatos feitos com a prefeitura, pediu para que houvesse uma mudança no público alvo, em vez de 
atenderem ao público alvo infantil, proposta inicial, fossem voltadas aos funcionários da prefeitura, 
pois esses não estavam capacitados a utilizar tal ferramenta no desempenho de suas funções.  

Duas oficinas propostas não foram realizadas, uma de confraternização com a comunidade 
em que cada pessoa levaria alguma coisa para compartilhar e outra intitulada oficina da troca. Cada 
pessoa levaria um objeto que não lhe tinha mais utilidade e trocaria por outro com alguém que 
pudesse se interessar pelo mesmo. Porém, devido a realidade de miséria de grande parte da 
população optamos por não fazê-las por julgá-las com caráter potencialmente excludente, se 
desviando das diretrizes do projeto. Foi neste momento que os rondonistas deixaram de estar alheios 
como observadores e passaram a vivenciar algumas das situações e dificuldades já corriqueiras para 
os moradores da região. 

Houve também o caso de duas oficinas que por se assemelharem muito acabaram sendo 
fundidas em uma única, sendo estas oficinas a de confecção de panfletos e a de Linux. Outro fator 
que garantiu uma maior participação da comunidade foram as alterações no cronograma, que 
adequaram os horários das oficinas aos costumes locais e em paralelo a programação da repetição 
das oficinas identificadas com maior procura e de maior interesse em diferentes horários de acordo 
com a demanda para que o maior número de pessoas fosse atendido sem comprometer a qualidade, 
por algumas delas terem número limitante de participantes. 

Uma atividade desenvolvida em localidade próxima a sede foi em Capelinha com a oficina 
“Mulheres Valorosas”, que visava propor ideias empreendedoras a toda comunidade. Percebeu-se 
que as atividades proporcionaram um espaço de discussão que contribuiu para aproximação e troca 
de experiências entre os membros. Um aspecto positivo foi a disponibilidade da escola em que foram 
realizadas as oficinas e de todos os envolvidos na participação e desenvolvimento das atividades do 
Projeto Rondon. 

Também foi realizada a oficina de Manipulação de Alimentos, tendo como público alvo: 
merendeiras, donas de casa e mulheres da comunidade. O interesse pelo tema e em alguns casos o 
desconhecimento de assuntos considerados básicos dentro das Boas Práticas de Manipulação, nos 
incentivou a estender o tempo da oficina, que girava em torno de 3 horas. A oficina que inicialmente 
estava prevista para ser ofertada pela manhã em uma escola precisou ser ofertada duas vezes no 
mesmo dia, pela manhã, para comunidade em geral e a tarde por solicitação da diretora da escola, 
para que fosse feito um treinamento técnico para as merendeiras da escola. O conhecimento 
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demonstrado pelas participantes foi profundo, a vontade de aprender aliada com o comprometimento 
pelo trabalho que elas realizam na escola foi a maior conquista alcançada. 

A oficina “Boas práticas na ordenha de leite bovino” foi desenvolvida por ser a cidade de 
Major Izidoro uma grande bacia leiteira no estado de Alagoas. Porém, o que chamou a atenção foi 
que a oficina foi realizada em comunidades próximas e com realidades muito distante uma da outra. 
Na primeira comunidade, Capelinha, os participantes já estavam acostumados com os treinamentos 
oferecidos por parceiros do sistema S (Sesi, Senai etc) e já conheciam e praticavam alguns dos 
temas abordados. Porém, na comunidade de Riachão dos Alexandres muitos dos participantes 
sequer haviam ouvido falar no tema da oficina e com interesse questionavam sobre itens que seriam 
básicos para a produção leiteira. No final da oficina compreenderam como aqueles ensinamentos 
seriam aplicados por eles e que tentariam com isso melhorar a qualidade do seu produto, tentando 
um melhor preço de venda junto à indústria beneficiadora.  

Realizou-se a oficina sobre resíduos sólidos, a qual demonstrou a correta destinação dos 
resíduos, o tempo de decomposição de cada um e o melhor destino a ser dado para cada tipo de 
material. Após a oficina, já com os conhecimentos anteriormente adquiridos realizou-se uma oficina 
que tinha o propósito de construir uma composteira, para que os resíduos orgânicos pudessem ser 
reaproveitados. A composteira foi construída com materiais adquiridos no comércio local, todos de 
fácil acesso, como, madeira, tela, pregos, etc. Ao final da oficina os participantes decidiram que a 
composteira seria deixada na escola para que fosse utilizada por todos.  

Como a demanda pelas oficinas foi grande por parte da população houve algumas mudanças 
para atender todas as solicitações. No caso da oficina “Boas práticas na higienização da ordenha do 
leite bovino” e “fabricação de sabão ecológico”, foram realizadas mais duas além das duas 
inicialmente previstas.  A comunidade se interessou pela oficina de fabricação de sabão feito a partir 
de óleo de cozinha reutilizado devido à feira de Major Izidoro e cidades vizinhas, tida como 
possibilidade do aumento da renda das famílias além da contribuição para a preservação ambiental.  

A oficina intitulada sessão “Saneamento Básico” tinha intuito de programar uma “sessão de 
cinema” no período noturno apresentando o filme brasileiro “Saneamento Básico” - direção de Jorge 
Furtado. Com finalidade de abordar sobre aspectos ligados a saúde pública, após a sessão de 
cinema seria realizada uma mesa redonda, ocorrendo uma discussão do assunto abordado no filme. 
Essa mesa redonda deveria ser composta por professores do conjunto A e conjunto B, líderes 
comunitários, professores da rede pública e comunidade em geral. Porém, a sessão foi apresentada 
na praça da cidade para facilitar o acesso da comunidade o que dificultou a criação da mesa redonda, 
pois poucos dos participantes da mesa compareceram. Contudo, esta oficina proporcionou 
descontração e maior contato com a comunidade o que foi válido para a integração da equipe e 
divulgação de posteriores oficinas. 

As oficinas intituladas “Água no Planeta Terra”, Dinâmicas no dia-a-dia e Ciclo da água – uma 
brincadeira sem fim era voltada para crianças. Durante sua elaboração preconizavam idades a partir 
de oito anos apenas, número máximo de participantes e duração de um dia inteiro. Como a demanda 
de crianças foi de até três vezes maior que o inicialmente previsto e de idades variadas, de três a 
quinze anos, procurou-se ao longo das oficinas mudanças nas atividades e adição de novas 
dinâmicas. Houve também a presença de crianças em horários onde não haviam oficinas voltadas 
para elas, o que foi solucionado criando espaços onde elas desenvolveram atividades de 
descontração como desenhos, brincadeiras em grupo e competições de cunho educativo. 

As principais dificuldades enfrentadas na maioria das oficinas foram: a falta de estrutura, de 
equipamentos adequados as oficinas, o que também desencadeou uma adequação no material 
didático e mudança de foco das palestras. Isso fez com que as oficinas sofressem uma reformulação 
na tentativa de chamar a atenção de um maior número de pessoas.   

Devido a pouca informação passada pela prefeitura nos dias que antecederam a chegada, 
poucas pessoas participaram das primeiras atividades. Conforme os dias passavam mais pessoas 
participavam, pois a própria comunidade se encarregou do repasse de informações pertinentes às 
palestras. 

Também foi necessária a adaptação de algumas atividades, alterações que foram feitas para 
que o nível da operação aumentasse e a população desfrutasse do melhor. Tudo foi devidamente 
registrado e feedbacks eram realizados mesmo que informalmente, tanto pelos integrantes da equipe 
quanto pela comunidade. 

Um fato pontual durante os primeiros dias de atividades foi a mudança repentina do público 
alvo durante uma palestra. Como ainda a população não estava informada sobre os horários e temas 
de oficinas o número de participantes era escasso, sendo que uma das oficinas, primeiramente 
voltada para adultos foi adaptada para crianças. Esta chamada um “Sonho por outro sonho” tinha 
inicialmente o objetivo de interagir e se integrar com a comunidade através de grupos e rodas de 
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discussão, para desenvolver relações de cooperação. Seu objetivo inicial era incentivar e fomentar o 
interesse em desenvolver relações e ideias que tenham por fim a qualidade de vida das pessoas e da 
comunidade, bem como a qualidade no trabalho ou em qualquer outra área. Entretanto quando 
aplicado às crianças focou-se mais na instigação das mesmas em dialogar sobre seus sonhos e 
desejos para a vida adulta. Ressalta-se que esta oficina foi repassada também aos adultos, utilizando 
o foco pré-estipulado. 

 
 
Conclusões 

 
Após quinze dias de operação e passadas todas as situações adversas, todo o choque 

cultural do começo se transformar em admiração e disposição ao trabalho. Os alunos participantes 
agregaram um conhecimento extracurricular que não teriam se não tivessem participado do projeto. O 
sentimento de dever cumprido era nítido nos olhos de todos. Atividades que a própria comunidade 
desenvolveu como forma de agradecimento a equipe confirmavam o objetivo, de haver conseguido 
passar um pouco de conhecimento aquelas pessoas, mas, além disso, conseguir adquirir uma 
experiência jamais encontrada nos livros e bancos escolares.  

Diante de um projeto de alta complexibilidade como é o Projeto Rondon várias dificuldades 
são encontradas ao longo da elaboração e execução do mesmo. Porém o trabalho em equipe, as 
várias formas de ver, entender e solucionar os problemas foram a maior conquista da equipe que 
conseguiu com sucesso entender a missão do que é ser rondonista. 
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