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Título da Ação:  

A vivência do jovem pioneiro nas Operações Rondon UEPG 2018 e 2019 

 

Cumprimento da Meta:  

Ao considerar cumpridas as metas propostas, acrescento que estou 

realizando o meu papel social e profissional, proporcionando aos jovens pioneiros o 

desenvolvimento de um olhar mais atento e crítico as realidades ao seu entorno. No 

transcorrer das ações e no desdobramento das atividades tem sido possível 

“Verificar como os pioneiros vivenciam a promessa, lei escoteira e as virtudes 

pioneiras durante uma Operação Rondon UEPG”, isso nos leva a novos níveis de 

reflexão, principalmente, sobre o compromisso por nós assumido e o nosso papel, 

enquanto responsáveis em oferecer a esses jovens oportunidades de vivenciar 

atividades que fortaleçam suas habilidades. Nessa perspectiva, transbordamos de 

alegria e satisfação com os resultados observados e também compartilhados pelos 

pioneiros, dos sentidos que dão para cada regra da lei, para cada virtude, para as 

dificuldades encontradas na pratica. quando a sociedade nos empurra para uma 

pratica do egoísmo e mentiras. Ao “Analisar por meio de questionário e 

observação o valor da experiência realizada”, percebemos que o tema nos 

apresenta novas possibilidades e ideias, os próprios pioneiros nos trazem novas 

perspectivas de análises e projetos que precisam ser compartilhados e refletidos 

com os demais mestres, de como viver o ser pioneiro no mundo universitário. No 

mês de outubro próximo estaremos apresentando a Pró-reitoria de extensão da 

UEPG a criação de um clã universitário para podermos possibilitar a vivência das 



virtudes pioneiras dentro da universidade, para 2020, estamos pensando em 

“Propor para a UEB um projeto semelhante ao Rondon a partir dos resultados 

obtidos”. Cremos plenamente que todas as ações realizadas neste projeto irão 

colaborar significativamente para o “Plano de captação de jovens e também para a 

Abertura de novas uel” no Estado do Paraná. 

 

Cronograma das Operações 2018/19 
 

*Em destaque no cronograma as atividades diretamente ligadas com o projeto da IM 

Atividades 
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Planejamento da Operação 
Rondon UEPG 2018 X X X X X                   
Apresentação da proposta 2018 
para a SETI X X                      
Reconhecimento da área 
geográfica selecionada  X X X                    
Visitas aos municípios e 
reuniões com prefeitos  X X X X X                  

Convites às IES parceiras    X X                   
Assinatura dos convênios com 
Prefeituras, IES e UEB-PR    X X X                  
Edital para acadêmicos de 11/04 
a 18/04    X X X                  
Viagem precursora dos 
coordenadores para cada 
município – 20 e 21/05 

   X X                   

Edital e seleção para pioneiros e 
escotistas – Site UEB-PR    X X                   
Seleção dos acadêmicos – 
04/05/2018    X X                   
Montagem das equipes para 
cada município    X X                   
Treinamento dos pioneiros 
selecionados via “Hangouts”     X                   
Cerimônia de  abertura em União 
da Vitória – 22/07      X                  
Atividades nos municípios de 
23/07 a 03/08      X X                 
Cerimônia de encerramento em 
União da Vitória – 04/08       X                 
Observação e entrevistas com 
os pioneiros. 
23/07 à 04/08 

       X X               

Avaliação da Operação        X X X              

Relatório parcial do projeto 2018 
para a PROEX - UEPG          X X X            

Relatório final de conclusão do 
Curso Avançado Ramo Pioneiro 
(reprogramado para agosto de 
2019) 

          X X X           

Planejamento da Operação 
UEPG 2019             X X X X        

Apresentação da proposta 2019             X X          



para a SETI 

Reconhecimento da área 
geográfica selecionada              X X X        
Visita aos municípios e reunião 
com prefeitos              X X X X X      

Convites às IES parceiras                X X       
Assinatura dos convênios com 
Prefeituras, IES e UEB-PR                X X X      
Edital para acadêmicos de 11/04 
a 18/04                X X X      
Viagem precursora dos 
coordenadores para cada 
município – 20 e 21/05 

               X X       

Edital e seleção para pioneiros e 
escotistas – Site UEB-PR                X X       

Seleção dos acadêmicos – 04/05                X X       
Montagem das equipes para 
cada município                X X       
Treinamento presencial dos 
pioneiros – 16/07 
Sede do escritório reg. PR 

                 X      

Cerimônia de abertura em Ponta 
Grossa – UEPG - 21/07                  X      
Atividades nos municípios de 
22/07 a 02/08                  X X     
Cerimônia de encerramento em 
Ponta Grossa – UEPG – 03/08                   X     
Observação e entrevistas com 
os pioneiros. 
22/07 à 03/08 

                 X X     

Avaliação da Operação Rondon 
UEPG 2019.                   X X    
Relatório final do biênio 2018-
2019 para a PROEX - UEPG                    X    
Relatório final de conclusão do 
Curso Avançado Ramo Pioneiro                    X    

 
 

Metodologia:  

1- Planejamento da Operação Rondon UEPG 2018 e 2019 

No inicio de 2018 nós os coordenadores do Projeto de Extensão intitulado 

“Operação Rondon UEPG” fomos até a SETI (Secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior), para tratar sobre a OR (Operação Rondon), obter o recurso 

financeiro para os kits do rondonista, como ocorreu em 2017. 

Para 2019 realizamos a OR em apenas quatro municípios por questões de 

logística, pois utilizamos sobras dos materiais e kits da OR de 2018, organizada e 

realizada através do projeto de extensão denominado “NER (Núcleo Extensionista 

Rondon) – UEPG”, projeto este aprovado no Programa Universidade Sem Fronteiras 

em 2018. 

A área geográfica a principio determinada pelos professores coordenadores 

da UEPG, seriam 10 municípios na Região Metropolitana de Curitiba, posteriormente 

substituída para a Região de União da Vitória por sugestão da SETI. 



Para 2019 decidimos retornar para a Região dos Campos Gerais e não 

necessitamos de novos recursos da SETI. 

2- Reconhecimento da área geográfica selecionada (2018 e 2019) 

Após o primeiro contato e o aceite do prefeito pela participação na OR, 

firmamos o Termo de Cooperação entre a UEPG e o MUNICÍPIO. O prefeito 

designou um representante para intermediar o contato do Município com as equipes 

de rondonistas da OR, responsabilizou-se pelo alojamento e alimentação adequada 

aos rondonistas durante a permanência dos mesmos no município, fornecendo café 

da manhã, almoço e jantar, provendo condições satisfatórias de higiene e conforto. 

Além de disponibilizar o transporte necessário para a realização dos trabalhos no 

município, colaborando assim com os rondonistas na execução dos trabalhos. Todos 

os prefeitos das duas ORs cumpriram os acordos. 

3- Visitas aos municípios e reuniões com prefeitos 

Posteriormente foram realizadas as visitas pela coordenação a vários 

municípios e depois de vários “nãos”, chegamos aos dez municípios contemplados 

da Região Sul do Paraná em 2018, que por sugestão da SETI, em 2018 nossa OR 

foi denominada de “Operação Rondon Paraná”, nos seguintes municípios: Bituruna, 

Cruz Machado, General Carneiro, Paulo Frontin, Porto Amazonas, Porto União – SC, 

Porto Vitória, Rio Azul, São João do Triunfo e União da Vitória. Cada “não” recebido 

dos prefeitos dificultaram a logística da OR, pois a área geográfica foi se ampliando. 

Dessa forma foi aumentada consideravelmente as distâncias percorridas pela equipe 

de coordenação e organização, tornando a fase inicial da OR mais cansativa e 

desgastante, motivo que nos levou a pensar para 2019, uma menor quantidade de 

municípios. E demos preferência aos mais próximos de Ponta Grossa, depois de 

muitas andanças fechamos convênios com Imbaú, Fernandes Pinheiro, Irati e 

Prudentópolis. 

4- Convites às IES parceiras 

Cada município recebeu duas IES, com equipes formadas por dez 

acadêmicos, preferencialmente, cursando da metade para o final de seus cursos, 

dois professores, dois pioneiros, perfazendo um total de vinte e seis rondonistas em 

média, sendo este o número máximo acordado com os prefeitos de cada município. 



5- Assinatura dos convênios com Prefeituras, IES e UEB-PR. 

As assinaturas dos termos de cooperação em 2018 foram realizadas 

individualmente em cada prefeitura, com as IES e UEB, enviamos via SEDEX. Em 

2019 as assinaturas dos termos com as IES aconteceram na sala da reitoria na 

UEPG, com a UEB realizada no escritório regional em Curitiba. 

6- Edital e seleção para os acadêmicos da UEPG 

Para a OR de 2018 as inscrições aconteceram de 11/04 a 18/04/2018, via 

edital no site da UEPG e para 2019 foi realizada uma inscrição ainda em novembro 

de 2018, com um total de 190 inscritos, 168 selecionados, que durante o primeiro 

semestre de 2019 desenvolveram diversas atividades, inclusive uma tarde com 

atividades escoteiras, até chegarem à seleção final em apenas 40 rondonistas dos 

diversos cursos da UEPG, no inicio de maio de 2019. Cada IES também nesse 

período realizou sua própria seleção entre o mês de maio e junho de 2019. 

7- Viagem precursora dos coordenadores para cada município – 20 e 

21/05/2018 

No mês de maio todos os coordenadores se reuniram em União da Vitoria, 

para uma reunião com os professores coordenadores da OR e os secretários 

municipais. A primeira delas ocorreu (viagem precursora), para iniciarmos a 

construção da proposta e levantamento das demandas a serem trabalhadas, 

(normalmente distribuídas em quatro reuniões, dependendo das distâncias entre os 

municípios e a UEPG). Na sequência foram estabelecidos os cronogramas para os 

treze dias de trabalhos efetivos nos municípios. Em 2019 os professores realizaram 

as viagens precursoras em dias diferentes, de acordo com a programação de cada 

prefeito. 

8- Edital para pioneiros – Site UEB-PR 

A UEB – PR através do termo de cooperação com a UEPG se 

responsabilizou em realizar a seleção dos pioneiros e a prepara-los para as ações 

desenvolvidas nos municípios. Atenderam os itens do acordo que foi: verificar se os 

selecionados estavam inscritos na UEB, se estavam com seguro de vida e de 

acidentes pessoais válidos. Queremos ressaltar a importância de adiantar o período 

de seleção e treinamento, pois entendemos que uma boa preparação em integração 



aos grupos de universitários com pelo menos um mês antes da OR deve qualificar 

melhor a participação dos pioneiros. 

9- Seleção dos acadêmicos – 04/05/2018 

Após os primeiros contatos com as diferentes realidades dos municípios 

selecionados, cada IES e UEB (União dos Escoteiros do Brasil), selecionou seus 

participantes. Organizadas suas equipes e de posse das informações coletadas nas 

reuniões com os secretários municipais iniciou-se o processo de planejamento e 

construção das atividades e oficinas. 

10- Montagem das equipes para cada município 

Durante esse período cada coordenador realizou o processo formativo de 

suas equipes, promovendo o diagnóstico do município, para o qual foi designado. 

Nessa etapa iniciou então a integração, socialização e consolidação da equipe 

selecionada. Para cada município foram incorporados os jovens do Ramo Pioneiro, 

que motivados e com disponibilidade realizaram a experiência de ser rondonista, 

vivenciando as aprendizagens escoteiras, principalmente, tendo a oportunidade de 

compartilhar e praticar de forma intensa as virtudes pioneiras, promessa e lei 

escoteira, seja na equipe ou na comunidade atendida. 

11- Cerimônia de abertura em União da Vitória – 22/07/2018 e na UEPG em 

21/07/2019 

Em 2018 a abertura se deu nas dependências do salão paroquial da igreja 

matriz em União da Vitoria às 14 horas. Em 2018 optamos por uma abertura nas 

dependências do auditório PDE – UEPG no campus Uvaranas às 14 horas. 

12- Atividades nos municípios de 23/07 à 03/08/2018 

Cada equipe integrada e fazendo parte de uma grande equipe de trabalho, 

desenvolveu ações que contemplou as oito áreas temáticas, estabelecidas pela 

Política Nacional de Extensão, que foram as seguintes: Comunicação; Cultura; 

Direitos Humanos e Justiça; Educação; Meio Ambiente; Saúde; Tecnologia e 

Produção e Trabalho. Os pioneiros procuraram desenvolver atividades escoteiras, 

fogos de conselho, integrando as equipes de rondonistas nas oficinas das diversas 

áreas do conhecimento, e durante os treze dias, procuraram interagir com os demais 



rondonistas e comunidade, organizando oficinas e atividades sobre escotismo, 

orientaram a abertura de uma UEL no município, formaram Equipes de Interesses, 

desenvolveram atividades que contemplaram as competências do Ramo Pioneiro, 

contudo, nenhum relatou que realizou atividades como parte do seu projeto da 

Insígnia B-P. 

Este tópico será detalhado em capítulo a parte quanto à participação dos 

pioneiros. 

13- Cerimônia de encerramento em União da Vitória (04/08/2018) 

O encerramento e União da Vitoria ocorreu às 10 horas do dia 04/08 no 

salão da igreja São Basílio Magno, com almoço para os 248 rondonistas logo em 

seguida. Em 2019 o encerramento, assim como na abertura, aconteceu no auditório 

do PDE – UEPG campus de Uvaranas. 

14- Observação e entrevistas com os pioneiros. Primeira etapa 23/07 à 

04/08/2018 e segunda etapa de 22/07 à 03/08/2019 

Ao ler o “Manual do Escotistas do Ramo Pioneiro”, “250 milhões de 

escoteiros”, “Caminhos para o sucesso” e “O Escotista e o Clã Pioneiro – O Ponto de 

Vista de um Mestre”, confirmou a grande oportunidade de colocar em prática uma 

parceria entre a Universidade “UEPG” e UEB- PR, pois o Rondon tem proporcionado 

durante os 15 dias aos universitários, vivenciarem além da atuação profissional em 

formação, integrar e mergulhar numa realidade social que muitas vezes eles 

desconhecem ou ignoram, devido ao formato e grade curricular da maioria dos 

cursos universitários do Brasil, que supervaloriza o ensino em detrimento da 

extensão. 

Após as equipes compostas pelos quatro professores e pelos vinte 

acadêmicos dos diferentes municípios serem formadas, como se fossem uma 

grande “equipe de interesse”, inicia-se a etapa de conhecimento dos municípios em 

que atuarão e que serão suas casas por duas semanas. Para isso usam as redes 

sociais e também dados coletados com os secretários municipais. 

Durante essa preparação, esses universitários ainda não fazem ideia do que 

virá pela frente, e não me refiro apenas às oficinas as quais eles estão iniciando a 

sua elaboração, mas principalmente, no que diz respeito aos vínculos que criarão 



aos diversos sentimentos e emoções que sentirão e as descobertas pessoais que 

serão intensas. 

Procuramos desenvolver na equipe um ambiente que no Ramo Pioneiro 

conhecemos por “Clima Educativo” e sem que percebam são levados todos os dias 

a novos desafios, exigindo atitudes que favorecem a reflexão e ao 

autoconhecimento, tendo como suporte os professores coordenadores que agem 

como se fossem os escotistas ou mestres do Ramo Pioneiro. 

Nesta OR de 2019 tivemos a oportunidade de introduzir especialmente em 

Prudentópolis, competências mais relacionadas com as atitudes, descritas no 

Manual do Escotista Ramo Pioneiro (MERP), pg. 141, quando se afirma que: 

“Não é possível concluir com êxito um projeto se não se 

dispõe de conhecimento e habilidades que permitam um 

desempenho apropriado. Cada aspecto ou fase de um projeto 

é rico em oportunidades para que cada jovem adquira, ou 

inicie a aquisição, de uma competência que também responda 

a sua personalidade e suas motivações e interesses.” 

Cada pioneiro tem a oportunidade de desenvolver dentro do “Clima 

Educativo” suas competências, num espaço propicio e proveitoso no qual se cria 

um campo de aprendizagem que facilita de maneira natural e intensa o 

desenvolvimento dos diferentes componentes de uma competência. (MERP p. 

141) 

Alegando ainda que: 

Isto é particularmente fácil de observar em um caso de 

desenvolvimento de competências relacionadas com as 

atitudes, especialmente por um componente de valores e 

motivacional que estas têm. Os valores (perfil de saída, Lei 

Escoteira e Compromisso) e as motivações (missão e visão), 

que são componentes intrínsecos das competências, são 

parte do clima em que se desenvolvem as atitudes. 

Com base então no “capítulo 4 – Atividades e projetos”, mais 

especificamente nos itens “O projeto”, p. 116, “Os projetos nos campos de ação 

prioritários” p. 127, e “As competências” p. 138 do MERP, e fundamentado ainda no 

“capitulo 2 – Valores e método Escoteiro”, principalmente no item “O clima educativo: 

os componentes do método escoteiro” p. 52, traçamos um objetivo geral e dois 



específicos, sendo que o último está projetado para o futuro e requer a adesão de 

pelo menos dois mestres pioneiros. 

Então diante disso como objetivo geral propusemos a verificar como os 

pioneiros vivenciam a promessa, lei escoteira e as virtudes pioneiras durante 

uma Operação Rondon UEPG. 

Especificamente nas Operações de 2018 e 2019, das quais participaram oito 

na OR de 2019, numa proporção média de um pioneiro para dez universitários em 

cada município e também de procurar como objetivo específico de analisar por 

meio de questionário e observação o valor da experiência realizada pelos 

pioneiros, e a partir dos resultados obtidos, não perder o foco e futuramente 

juntamente com outros mestres pioneiros, que concordem de participar de uma OR, 

propor para a UEB um projeto semelhante ao Rondon, a partir dos resultados 

obtidos. 

Embora as participações de pioneiros nas Operações ocorram desde 2016 e 

tenhamos dados coletados desde então, este projeto contempla as OR apenas do 

período de 2018 e 2019, visto que o meu curso avançado ocorreu no segundo 

semestre de 2017, logo após a OR de 2017, assim é preciso desconsiderar para 

efeito de coleta de dados o período anterior a 2018. 

A cada Operação aplicamos questionários a todos os rondonistas que 

respondem de forma espontânea, procuramos também fazer um questionário 

especifico aos pioneiros, realizados sempre nas duas primeiras semanas, logo após 

as OR 2018 e 2019, também coletamos informações durante as conversas com os 

pioneiros, mas como alguns deles se encontravam em vários municípios, então 

montei um “google doc.” com perguntas básicas que foram importantes para a 

conclusão deste relatório. 

Estamos publicando na íntegra (anexo I), as respostas de 11 pioneiros, que 

participaram da Operação Rondon UEPG 2018 e 2019. 

 

11 PIONEIROS e respectivos municípios que atuaram em 2018 

 

Jeniffer Ribeiro de Lima – 07/PR Bituruna 

Victor Augusto M. Pereira – 124/PR Bituruna 

Giulia Camargo Marchi – 77/PR Cruz Machado 

Gustavo de Paula – 206/PR Cruz Machado 



Victor de Lara – 111/PR General Carneiro 

Gregory Schebeliski – 07/PR  Paulo Frontin 

Fabio Gabriel Semençato – 41/PR Porto Amazonas 

Caio da Silva Dias – 92/PR Rio Azul 

Maria Gabriela R. de Souza – 23/PR Rio Azul 

André Rauch Baranoski – 07/PR São João do Triunfo 

Erick Heidemann Leal – 101/PR São João do Triunfo 

8 PIONEIROS e respectivos municípios que atuaram em 2019. 

Ana Cecília Cerri – 206/PR Fernandes Pinheiro 

Vitor Oliveira Cambuy Castilho – 72/PR Fernandes Pinheiro 

Mychel Sandri – 181/PR Imbaú 

Caroline Rodrigues – 206/PR Irati 

Gabryel Mielo Slobodzian – 235/PR Irati 

Arthur Mendes Bassetto – 124/PR Prudentópolis 

Felipe Casarotto Ramalho – 41/PR Prudentópolis 

Larissa A. Willrich – 17/PR Prudentópolis 

 

15- Relatório final de conclusão do Curso Avançado Ramo Pioneiro  

Em agosto de 2018 pretendíamos copilar os dados levantados durante a OR 

de 2018 e concluir o relatório do Projeto para conclusão do Nível Avançado, mas 

precisei me afastar por um período do movimento (setembro 2018 a maio de 2019), 

então quando retornei em maio, incorporamos a OR de 2019, motivo pelo qual 

estou concluindo o projeto só agora. 

 

Recursos Utilizados:  

A Operação Rondon UEPG é uma atividade de extensão universitária anual, 

realizada pela UEPG dedes 2015, que durante alguns meses seleciona e prepara as 

equipes para a Operação. As ações ocorrem durante um período de 15 dias nos 

municípios contemplados a cada ano. Frequentemente os espaços mais comuns de 

realizações das oficinas são: escolas, CRAS, CREAS, hospitais, praças, salões de 

igrejas. 

A principal parceria é a própria prefeitura quantos a estrutura básica 

(alimentação, alojamento e transportes dentro do município durante toda a 

Operação). Quanto ao tempo, compreendemos que não conseguiríamos adesão dos 

componentes da equipe que já tem dificuldades para se ausentar do trabalho ou 



aulas por mais de duas semanas. Toda a logística que envolve a captação de 

público esta intimamente ligada com a adesão dos secretários municipais que 

estando motivados, garantem os diferentes públicos e lanches quando necessário, 

principalmente, nas comunidades rurais. Quanto aos materiais, logo após o 

levantamento das demandas realizamos listagem dos materiais e equipamentos 

necessários que são providenciados pela instituição proponente da atividade e conta 

também com alguns materiais da própria prefeitura que normalmente colabora com 

materiais de expedientes e equipamentos existentes nas escolas e órgãos públicos. 

 

Avaliação Pessoal:  

Quando perguntamos para os pioneiros rondonistas ao final de cada 

Operação sobre a experiência, percebemos que em cada resposta tem certo grau de 

satisfação, principalmente quanto as mudanças de atitudes pós-Rondon, e essa 

satisfação é o que nos motiva a aperfeiçoar e continuar com o projeto a ponto de 

propor uma parceria para 2020 sendo a UEB-PR a proponente ou participando com 

uma equipe completa de dois mestres e dez pioneiros em um município. 

Iremos destacar aqui algumas respostas dos pioneiros ao responderem o 

questionário, quando perguntamos “Como foi, para você, o processo de 

convivência intensiva com os acadêmicos das duas IES durante a Operação? 

Achávamos a princípio que poderia haver certo isolamento, mas alguém nos 

respondeu: “Nunca criei vínculos tão verdadeiros com as pessoas como criei 

com os acadêmicos de ambas as instituições, tanto durante o Rondon, quanto 

antes e principalmente, depois. Sempre houve respeito, amizade, colaboração, 

afetividade, carinho. Formamos uma família.”, e outro respondeu que: “Todos 

foram muito acolhedores e estavam com o mesmo propósito de trabalho, 

acredito que seja por isso que em relação à convivência tudo tenha dado tão 

certo.” Essas falas demonstram que o espaço de convivência da equipe contempla 

plenamente o “clima educativo” ideal que, merece um estudo especifico para as 

próximas ORs. 

Para a pergunta referente ao escotismo queríamos saber se: “Durante a 

Operação, como foi a aplicação das oficinas e divulgação do escotismo no 

município? E nos responderam o seguinte: “As melhores oficinas foram 



realizadas com o apoio dos professores, que pediam a nossa ajuda para 

completar os seus cronogramas ou comentavam sobre os Escoteiros com 

pessoas chaves.”, “A divulgação do ME foi fácil, visto que tanto as crianças 

como os adultos da cidade sempre demonstravam enorme interesse quando 

eu abordava o tema”, “Foi ótimo, poder compartilhar de atividades diferentes, 

de várias áreas, isso corrobora com nosso aprendizado e parceria entre os 

estudantes. O movimento escotista teve grande importância nisso tudo, pois 

muitas das atividades desenvolvidas eram praticadas já no movimento, e isto 

complementou cada atividade realizada, e sua divulgação foi ainda melhor, 

saber que tem pessoas que querem aderir ao movimento e seus objetivos”. 

Percebemos pelas respostas, que eles adaptam-se aos diferentes ambientes 

durante a OR, divulgam pela ação, mas também através de oficinas o que ser 

escoteiro, colaborando enormemente também nas ações recreativas nas escolas e 

nas atividades na praça, que acontece sempre  no domingo, no meio da OR. 

Ao perguntarmos: “Você acredita que a sua participação na Operação 

Rondon tenha contribuído para o seu crescimento pessoal? Todas as respostas 

foram positivas, “Com certeza”; “Contribuiu muito”; “Com certeza”; “Muito”; 

“Sim contribuiu”; “Sim, em vários aspectos”; “Sem dúvidas”; “Sim”; “Sem 

dúvida alguma”; “Não sei contabilizar o quanto aprendi, cresci e ensinei nessa 

atividade”; “Com toda certeza”. Para complementar perguntamos ainda “De que 

maneira”? percebemos a satisfação de todos (conferir nas respostas da pergunta 6 

no quadro abaixo). 

Gostaríamos ainda de destacar algumas resposta da pergunta 6: 

Você conseguiu vivenciar alguma das virtudes pioneiras nesta 

Operação? 

“Foi uma experiência única que eu gostaria de poder repetir mais vezes. 

É impossível descrever em palavras, mas cada momento com a comunidade 

em uma oficina, momentos de jogos e canções com as crianças, cada sorriso 

ou choro de alegria pelo trabalho que todos os rondonistas estavam fazendo 

tornava o dia muito gratificante. Conhecer pessoas diferentes, realidades 

diferentes me trouxe mais significado quanto ao lema do pioneiro, pude ver 



que com pequenos gestos meus faziam a diferença para cada um que me 

recebia e mesmo assim deixei a cidade com o sentimento de aprendi mais do 

que ensinei.” 

“Incrível, uma experiência única de poder viver o Servir pioneiro tão 

intensamente nos 15 dias de operação.” 

“Sim, por mais que algumas delas sejam difíceis enquanto ser humano, 

errado e falho, mas sim pude vivenciar a cooperação, o apoio, amor comigo 

mesmo e com as pessoas, com meus líderes, o respeito, etc.”. 

“Sim, o servir.” 

“Sim, dente elas foram a fraternidade, felicidade e o altruísmo” 

As respostas por si já nos mostram que a OR se tornou a já comentada 

grande oportunidade de crescimento para os nossos jovens pioneiros, que se 

entregam a essa experiência de vida extensionista, reforçando o grande lema do 

Rondon que é “Lição de vida e de cidadania”. 

Como se trata de uma ação de pioneiros, dentro de uma ação extensionista 

universitária, vários fatores interferem no processo, principalmente no tocante ao 

entendimento inicial por parte dos pioneiros, de como acontece uma Operação 

Rondon na prática, e por mais que as informações sejam repassadas nos 

treinamentos ainda não conseguimos trazem toda a dimensão do Rondon. No 

momento em que possibilitarmos a uma equipe de interesse de pioneiros  participar 

do Rondon, e com certa antecedência, conseguiremos ter uma melhor preparação e 

aprimorar os resultados. 

Considero que um dos pontos fundamentais do projeto são os professores 

coordenadores que todo o momento reajustando as ações e condutas das propostas 

apresentadas de forma a refletir sobre as ações todo momento. 

Quanto às fontes de informações o Ramo pioneiro dispõe de uma rica 

fundamentação teórica que subsidia o servir na pratica de forma muito significativa 

levando um ganho duplo que não só o pioneiro ganha, mas também a comunidade 



assistida. O crescimento dos jovens é nítido quando observamos suas respostas nos 

questionários. 

O projeto é extremamente viável considerando que a prefeitura se 

compromete com a alimentação, alojamento e transporte, dentro do município 

durante toda a Operação. 

Como resultados das ações poderíamos destacar ainda a grande 

oportunidade de divulgação do escotismo no meio universitário e na comunidade, 

plantar uma semente ou iniciar a criação de novos grupos nos municípios, como já 

aconteceu em Ipiranga, Carlópolis, Wenceslau Braz, Piraí do Sul, e outros em 

andamento para 2019-2020, em Prudentópolis, Fernandes Pinheiro e Reserva. 

 

Tutor do Projeto 

Neste projeto além do meu APF Carlos Jose da Silva, durante a Operação 

Rondon UEPG, contamos com o apoio e com a colaboração nas reflexões dos 

demais coordenadores gerais da Operação, professores Silvio Luiz Rutz da Silva, 

Ana Paula Veber, Marilisa do Rocio de Oliveira e Leila Inês Follmann Freire. 

  



ANEXO I 

Resultados dos questionários aplicados aos pioneiros logo após as OR de 

2018 e 2019. 

“Operação Rondon UEPG 2018 e o Ramo Pioneiro” e  

“Operação Rondon UEPG 2019 e o Ramo Pioneiro”. 

 

Como você ficou sabendo da possibilidade de participação na Operação 
Rondon UEPG? 

Em uma conversa com o Professor Mário Lopes em 2016. 

Por uma publicação do face dos Escoteiros do Brasil. 

Através de uma amiga, que participou em 2016 

Pela UEPG 

Amigos. 

Por edital e comunicados via redes sociais 

Pelo site da UEPG 

Edital de seleção/site dos escoteiros PR 

Graças ao aviso da minha mestra sobre as inscrições. 

Através dos escoteiros do Brasil. 

Através de amigos que já participaram da(s) operação (ões) passada(s) e também 
por meio da divulgação nas redes sociais. 

 

1 – Antes de participar da Operação, quais eram suas expectativas? 

Para esse ano as minhas expectativas eram: iniciar a abertura de uma nova Unidade 
Escoteira Local e aproveitar a minha experiência da Operação Rondon 2016 para 
melhorar o desempenho durante a Operação. 

Sentia vontade de ter vivencias novas, conhecer pessoas e realidades diferentes. 

Apesar de ter conversado e me informado bastante sobre o projeto, ainda não tinha 
formado uma ideia muito concreta de como as coisas aconteceriam quando 
separássemos os pioneiros e escotistas Entre as cidades 

Era de participar em muitas atividades comunitárias 

A expectativa era de simplesmente de ir, realizar uma atividade social e voltar. 

Que seria apenas um projeto de extensão, onde iria trabalhar apenas na minha área 
de conhecimento, e que as oficinas e atividades que seriam desenvolvidas seriam 
nesse sentido. 

Aplicar meus conhecimentos adquiridos na universidade de forma prática. 

Prestar serviços à comunidade, conhecer outras realidades e pontos de vista 

Já tinha ouvido falar muito brevemente sobre a Operação, mas nunca tinha 
entendido qual era a diferença entre ela e o Projeto. Ao comparecer na reunião dos 
selecionados imaginei que trabalharia somente ou praticamente só com o escotismo, 
mas havia muita esperança de poder trabalhar com as áreas do meu curso também. 
Estava apreensiva e ansiosa para participar, com a sensação de escolher um 
caminho ainda a ser desbravado. 



Queria progredir como pioneiro. 

Eu sabia que a operação Rondon possibilitava uma certa transformação pessoal e 
esperava vivenciar bons momentos, aprender e contribuir com a comunidade/cidade, 
conhecer novos lugares, pessoas, culturas e vivencias, numa perspectiva diferente. 
A critério pessoal esperava vencer alguns obstáculos como aprender a viver em 
grupo, superar meus limites, saber liderar quando necessário ao mesmo tempo em 
que acatava ideias dos demais, deixando de lado o quesito de ser sempre mandona 
e de que as coisas deveriam ser apenas do meu jeito. 

 

2 – Como foi, para você, o processo de convivência intensiva com os 
acadêmicos das duas IES durante a Operação? 

Para mim o processo ocorreu bem, desde os primeiros dias eu e o pioneiro André já 
estávamos integrados com os acadêmicos das duas IES, até servindo como ponte 
entre elas nas oficinas (já que durante toda a Operação a integração das IES em 
oficinas foi mínima). 

Foi muito boa, todos foram muito receptivos ainda mais que eu sou de outro estado. 
Sempre muito preocupados se tudo estava bom e curiosos com relação ao 
Movimento Escoteiro. 

Foi ótimo, os acadêmicos e professores foram bastante receptivos, apresentei a eles 
o movimento escoteiro, alguém já até conheciam ou já participaram, por isso 
também estavam apoiando, na medida do possível, o trabalho dos escoteiros. 

Muito enriquecedor e gratificante 

Bastante significativo. Com a maioria das pessoas eu criei laços de amizade fortes, 
além de ter aprendido bastante com o conhecimento que cada um trazia consigo. 

Muito significativo, conhecer pessoas novas, diferentes, hábitos e culturas, isso 
acrescenta em nosso desenvolvimento enquanto sociedade, pois aprendemos uns 
com os outros, e também é importante ressaltar o fato do relacionamento que se 
desenvolvem entre nós enquanto família, oque acrescentou aí da mais em nossas 
experiências e vivências. 

De forma geral os acadêmicos tiveram ótima convivência, baseada no respeito e na 
tolerância. Pessoalmente tive algumas dificuldades na hora de dormir e senti falta do 
conforto de estar só. 

Foi tranquilo, o grupo era muito unido e não tivemos problemas de convivência. 

Foi fantástico. Todos foram muito acolhedores e estavam com o mesmo propósito de 
trabalho, acredito que seja por isso que em relação à convivência tudo tenha dado 
tão certo. São pessoas com vivências universitárias muito diferentes das minhas, o 
que me gerou um grande desenvolvimento de conhecimento. 

No começo foi difícil, depois comecei a me enturmar bastante. Porém no final foi 
bem complicado, não aguentava mais conviver com algumas pessoas. Mas em geral 
foi muito bom. 

Foi extremamente surpreendente! Nunca criei vínculos tão verdadeiros com as 
pessoas como criei com os acadêmicos de ambas as instituições, tanto durante o 
Rondon, quanto antes e principalmente depois. Sempre houve respeito, amizade, 
colaboração, afetividade, carinho. Formamos uma família. 

 



3 – Durante a Operação, como foi a aplicação das oficinas e divulgação do 
escotismo no município? 

A aplicação não foi tão boa quanto a esperada. A falta do envio antecipado do 
cronograma das oficinas sobre Escotismo nós deixou com pouco espaço e público. 
Foram marcadas algumas oficinas especificas sobre Escotismo em horários vagos, 
mas a falta de divulgação gerou um público baixo e até público nenhum. As 
melhores oficinas foram realizadas com o apoio dos professores, que pediam a 
nossa ajuda para completar os seus cronogramas ou comentavam sobre os 
Escoteiros com pessoas chaves. 

Foi um pouco difícil, pois não tínhamos horários definidos previamente e a 
comunidade não sabia muito sobre a ida de escoteiros. E também perdemos um 
tempo fazendo essa divulgação até o momento de uma oficina ou palestra 
informativa. 

As oficinas sobre o escotismo para as crianças da cidade foram pequenas 
demonstrações de jogos, musicas, e técnicas escoteiras, o que despertava bastante 
interesse nas mesmas. Para os adultos, as oficinas foram mais voltadas para o que 
consiste o movimento escoteiros e a criação de uma UEL. A princípio alguns adultos, 
principalmente professoras das escolas onde passamos, demonstraram interesse, 
mas infelizmente não houveram muitas pessoas que, de fato, demonstraram 
interesse o bastante para levar o projeto adiante. 

Tivemos que entrar nas brechas que tinha na programação, isso porque não tinha 
sido incluído na programação. 

Aplicar as oficinas foi difícil nos primeiros dias, pois eu não sabia o que esperar ao 
lidar com os participantes. Depois, fui me adaptando e tornando o ambiente mais 
favorável. A divulgação do ME foi fácil, visto que tanto as crianças como os adultos 
da cidade sempre demonstravam enorme interesse quando eu abordava o tema. 

Foi ótimo, poder compartilhar de atividades diferentes, de várias áreas, isso 
corrobora com nosso aprendizado e parceria entre os estudantes. O movimento 
escotista teve grande importância nisso tudo, pois muitas das atividades 
desenvolvidas eram praticadas já no movimento, e isto complementou cada 
atividade realizada, e sua divulgação foi ainda melhor, saber que tem pessoas que 
querem aderir ao movimento e seus objetivos. 

Foi muito divertida e dinâmica. A comunidade se envolveu bastante e demonstrou 
interesse pelas atividades. 

Na primeira semana os escoteiros ficaram mais fazendo a recreação com crianças 
para que os adultos pudessem participar das oficinas, já que não haviam oficinas 
programadas. Porém na segunda semana houve alterações e a equipe expandiu o 
cronograma, nas quais foram realizadas atividades em colégios que não estavam 
previstas no cronograma oficial e, portanto tivemos a oportunidade de realizar 
oficinas que familiarizassem os jovens em idade escolar com o movimento escoteiro 
e algumas de suas atividades. Durante o tempo da operação fizemos contatos com 
antigos escoteiros da cidade e autoridades locais interessadas na implantação de 
uma UEL, porém não tivemos tempo hábil de realizar uma reunião com todos os 
interessados, mas a semente do escotismo foi plantada então a missão foi cumprida. 

As oficinas sempre deram bastante certo, mesmo podendo haver alguma 
dificuldade, era sempre contornada para que pudesse realizar tranquilamente cada 
uma. Felizmente graças ao Mestre Mario Lopes, fui muito bem orientada sobre a 
função de divulgação do escotismo, realizando um ótimo trabalho em conjunto com o 



Felipe e o Arthur em prol de informar aos interessados e/ou leigos sobre o método 
escoteiro e a possibilidade de abertura de um grupo. 

Acredito que tenha sido bem produtivo, nós conhecemos várias pessoas que 
estavam interessadas e realizamos diversas reuniões com os mesmos. 

O planejamento das oficinas sempre foi feito de determinada maneira. Porém a 
aplicação sempre se mostrava de forma completamente diferente, devido ao público 
e o próprio encaminhamento da oficina com as perguntas e colocações dos 
mesmos. Mas, posso dizer que foi possível retirar resultados positivos. Com relação 
ao escotismo, não acho que houve muita divulgação, embora os escotistas tenham 
aplicado algumas oficinas com a comunidade. 

 

4 – Quais conteúdos referentes ao escotismo seriam interessantes serem 
realizados no município que recebe o Rondon? 

Seriam bom tratar de jogos, canções e habilidades escoteiras com todas as pessoas 
interessadas, mas assuntos relacionados ao método, princípios e proposito do 
Movimento Escoteiro somente com adultos, 

Palestras informativas aos pais. 

Uma maior divulgação do conteúdo sobre a criação de unidades escoteiras, já que 
vários adultos participaram das oficinas sobre o que é escotismo, mas praticamente 
não houve adesão na sobre a abertura de uma UEL. 

Palestra informativa, acampamento padrão e atividades voltada para cada ramo! 

Oficina de elaboração de projetos para um público adulto; oficina de nós e amarras 
para públicos jovens; Oficina de jogos educativos para um público docente; contato 
com entidades públicas para elucidação da importância do escotismo para uma 
cidade. 

Principalmente a história de como se desenvolveu em nosso país e no mundo o 
movimento. Outras atividades como fogo de conselho, gincanas (Maracata e 
companhia), e claro o momento mais especial que nos faz ser mais humanos e 
verdadeiros com o próximo, o ósculo. 

Os valores de respeito e a pro atividade para servir a comunidade. 

oficinas de nós, jogos escoteiros, canções escoteiras, práticas escoteiras, método 
escoteiro e outras apresentações gerais sobre o movimento 

As brincadeiras sempre são uma boa jogada para encantar as crianças sobre a vida 
escoteira em suas fases de vida. Acredito que um enfoque em vida mateira e 
trabalhos manuais envolvendo primeiros socorros ou construção de objetos 
(pioneirias) são bastante interessantes para encantar jovens mais velhos e pais 
curiosos. 

Acredito que o mais importante seja mostrar para a comunidade o lado escoteiro de 
ver a vida. 

Os princípios básicos do escotismo para resgate do respeito como um todo, até 
mesmo para auxiliar na apresentação do projeto. 

 

5 – Você acredita que a sua participação na Operação Rondon tenha 
contribuído para o seu crescimento pessoal? De que maneira? 



Com certeza, eu estava esperando uma Operação igual à de 2016, mas logo na 
primeira semana percebi que muitas coisas eram completamente diferentes, 
algumas melhores e outras piores. Assim maneira tive novas experiências que 
auxiliaram bastante na vida pioneira. 

Contribuiu muito, principalmente para a minha confiança e autonomia. Começando 
pelo fato de ser em outro estado e eu sai da minha zona de conforto para participar 
de uma atividade e com isso eu me senti mais confiante nas coisas que eu tinha que 
fazer. 

Com certeza a minha participação na operação Rondon contribuiu para o meu 
crescimento pessoal. Estando em uma cidade quase 200 vezes menor do que as em 
que já morei, o projeto é uma grande imersão em uma realidade completamente 
diferente, muitas vezes muito mais precária, tanto financeiramente, quanto 
intelectualmente. O curso preparatória que tivemos na UEB foi importantíssimo, não 
só para podermos nos preparar para apresentar o escotismo a outras pessoas, mas 
também para termos uma visão muito mais ampla de todo o movimento, seus 
objetivos, métodos e resultados. A Operação, em si, só tenho como descrever como 
a experiência mas marcante e intensa do Servir pioneiro que eu posso imaginar, e é 
incrível como ela não é incialmente uma iniciativa do movimento escoteiro, pois os 
objetivos são muito coincidentes. 

Muito, a convivência com outros acadêmicos e em uma região distante faz com que 
a gente coloque em pratica tudo aquilo que é aprendido no movimento escoteiro. 

Sim contribuiu, porque eu pude aplicar conhecimentos diversos meus e desenvolvê-
los. Foi possível elaborar diversas reflexões a respeito das minhas práticas 
cotidianas e do meu futuro. Além disso, aprendi a dar mais importância às pessoas 
que me amam e aos ambientes fraternos em que estou inserido. 

Sim, em vários aspectos, sejam eles emocional, espiritual, profissional. Creio que 
essas experiências vão contribuir muito em minha vida como pessoa, pois aprendi a 
desenvolver as relações com as pessoas e colaborar em suas atividades cada vez 
mais. 

Sem dúvidas. A operação possibilitou a convivência com diferentes realidades e 
histórias de vida que não faziam parte do meu cotidiano e me fizeram ter uma visão 
mais ampla da vida e perceber o quanto sou privilegiada em vários aspectos. As 
situações que vivi despertaram em mim emoções nunca antes vividas, tive que lidar 
com sentimentos e emoções totalmente novas. A operação me despertou para o 
quanto pequenas ações podem fazer muito pelas pessoas e por nós mesmos e o 
quanto tenho a possibilidade de agir como rondonista em todos os ambitos da minha 
vida. 

Sim. Durante a operação refleti várias vezes sobre minha empatia, humildade, ouvir 
os outros, olhar por outros pontos de vistas e também trabalhei muito a capacidade 
de resolução de conflitos. 

Sem dúvida alguma contribui para o meu crescimento pessoal. Estando desmotivada 
com o ramo pioneiro fui para o Rondon como uma tentativa de vivenciar o que talvez 
faltasse dentro da minha vida escoteira atual. Muito mais do que isso, o Rondon me 
proporcionou uma lição de vida sobre os propósitos do ramo pioneiro e da vida 
universitária e acadêmica, trazendo novamente meu espírito curioso para novas 
descobertas e desafios, tanto na vida pessoal como no próprio ramo. 



Não sei contabilizar o quanto aprendi, cresci e ensinei nessa atividade. Além de ver 
como a vida é nas comunidades mais carentes, também me desenvolvi bastante e 
tive a oportunidade de fazer muita coisa produtiva para todos. 

Com toda certeza. Participando da operação, pude resgatar a certeza da profissão 
que escolhi seguir principalmente durante uma oficina feita na biblioteca do 
município onde, poucas palavras que eu disse aos alunos serviu para que eles me 
agradecessem de forma que eu não esperava. Trouxe-me um lado mais humano, 
um olhar mais atento para as pessoas e situações, me proporcionou reflexão, tanto 
nos momentos que vivi durante a operação quanto uma reflexão para a vida. Além 
de tudo isso, a Operação Rondon me deu uma nova família, pessoas nas quais eu 
posso confiar e contar e conviver de uma forma que eu achava que não conseguiria 
mais. Tenho certeza, até mesmo pelas afirmações de colegas, que eu voltei da 
Operação Rondon completamente transformada e mudada, com mais certezas para 
o meu futuro e com um olhar mais atento e humano. 

 

6 – Você conseguiu vivenciar alguma das virtudes pioneiras nesta Operação? 

Foi muito boa, percebi que de maneira geral as Operações são muito semelhantes, 
mas algumas pessoas, fatos que ocorrem e oficinas tornam cada uma única. Por 
exemplo em 2016 na cidade de Ipiranga apenas algumas pessoas que estavam em 
contato direto com os rondonistas nos conheciam e sabiam nossos nomes, mas 
2017 em Conselheiro Mairinck praticamente todas as pessoas nos conheciam e 
conversavam conosco, mostrando uma maior aceitação por parte da população. 

Foi uma experiência única que eu gostaria de poder repetir mais vezes. É impossível 
descrever em palavras, mas cada momento com a comunidade em uma oficina, 
momentos de jogos e canções com as crianças, cada sorriso ou choro de alegria 
pelo trabalho que todos os rondonistas estavam fazendo tornava o dia muito 
gratificante. Conhecer pessoas diferentes, realidades diferentes me trouxe mais 
significado quanto ao lema do pioneiro, pude ver que com pequenos gestos meus 
faziam a diferença para cada um que me recebia e mesmo assim deixei a cidade 
com o sentimento de aprendi mais do que ensinei. 

Incrível, uma experiência única de poder viver o Servir pioneiro tão intensamente nos 
15 dias de operação. 

Gratificante. 

Sim. Todas elas estiveram inseridas nessa vivência. 

Sim, por mais que algumas delas sejam difíceis enquanto ser humano, errado e 
falho, mas sim pude vivenciar a cooperação, o apoio, amor comigo mesmo e com as 
pessoas, com meus líderes, o respeito, etc. 

Sim, o servir. 

Sim, todas. 

Sim, dente elas foram a fraternidade, felicidade e o altruísmo. 

Todas as 10, eu diria. 

Sim. 

 

7 – Como o (a) pioneiro (a) poderia ter uma melhor contribuição numa 
Operação Rondon? 



Tendo momentos no cronograma da operação destinados ao desenvolvimento de 
atividades pioneiras com os rondonistas. 

Acredito que sim, porque a visão de mundo que os pioneiros tem é bem ampla, 
então creio que essa visão poderia contribuir cada vez aos nas operações, por isso 
ressalto novamente a participação do movimento nas operações. 

Participando da programação junto com os acadêmicos. O sentimento de "caí de 
paraquedas aqui" foi muito desconfortável, tanto para os escoteiros quanto para os 
outros rondonistas. Apesar do processo seletivo para acadêmicos e rondonistas ser 
paralelo, as datas deveriam ser mais semelhantes, para que não fosse uma coisa de 
última hora e apenas alocados na equipe sem participar de sua fundação e 
planejamento. 

Acredito que agregar mais pioneiros a cada cidade pode contribuir para um bom 
desenvolvimento do propósito escoteiro, no meu caso estavam eu e mais dois 
meninos e isso me proporcionou muito mais segurança para desenvolver essa área 
e me preparar para as conversas e apresentações sobre o escotismo. 

Não fazer apenas oficinas voltadas ao escotismo, visando aprender sobre tudo. 

Praticando atividades relacionadas aos principais objetivos do escotismo, 
relacionando-os com o dia a dia dos participantes para esclarecer da melhor forma o 
que significa o movimento escoteiro. 

 

8 – Escuto muito a expressão “foi a melhor experiência da minha vida” ou “o 
Rondon mudou minha vida”. Se você se identifica com uma dessas 
expressões, poderia me contar de como isso aconteceu? 

O momento que mais me impactou, foram vários. Uma das coisas que mais me 
marcou foi uma visita domiciliar que fizemos. A menina tem 20 anos, sofreu um 
acidente de carro e atualmente ela é acamada, respira por traqueostomia e se 
alimenta por sondas, os membros inferiores e superiores não respondia a nenhum 
comando neural. Eu fiquei ali ao lado dela segurando a mão dela, enquanto a mãe 
dela contava a história do acidente, a menina chorava por ouvir a mãe contando a 
história, e então a menina apertou a minha mão, eu nunca vou esquecer esse 
momento. Todos os moradores da casa eram extremamente abalados 
psicologicamente, por verem a filha naquela situação, por não ter recursos 
financeiros para dar um conforto melhor. A imagem dessa menina ficou cravada no 
meu peito. Deste dia em diante, aprendi a valorizar o valor que uma vida tem o valor 
que uma família unida possui, o valor que a fé possui. Aquele pai acreditava mais 
que todas as pessoas, que a filha dele ia um dia voltar andar, voltar a ser a mesma 
pessoa de antes, a menina de 20 anos que cursava Psicologia, assim como o pai da 
menina, eu tenho fé que ela um dia vai voltar a ser ela. Aprendi que um abraço pode 
curar feridas, aprendi que família não é só de sangue, mas sim aquela que é 
construída com muito amor. Em uma oficina sobre queijos, perguntamos uma 
menininha o que ela queria ser, ela disse , quero ser professora, para educar as 
crianças, logo após a mãe relatou que a menina sofria bullying na escola, eu me via 
naquela criança, por que o que ela passava, eu também passei um dia, mas ela era 
forte, e não se importava com as opiniões do bullying, aquele dia essa criança me 
ensinou a ser forte. Cada dia dos quinze dias me trouxe um ensinamento um 
crescimento, hoje eu sou uma pessoa mudada, uma pessoa que foi lançada para 
fora do muro e voltou transformada. Você prepara todo o seu melhor e chega lá você 
se depara com pessoas que te dão tanto carinho e tanto amor, que te faz se sentir 



em casa, faz amenizar a saudade de casa, te faz perceber que você está no lugar 
certo. Ouvia sempre falar que Rondon não se explica, se vive, hoje eu sei o real 
significado desta frase, foi a melhor experiência da minha vida. 

Esta é a frase que nunca cansarei de dizer "Foi a melhor experiência da minha vida", 
passar duas semanas com pessoas que mal conhecia no início parece ser um 
desafio, mas quando vamos realmente viver isso, vemos que é o início de uma 
família, sim hoje considero a minha Equipe Rondon 2018 como minha segunda 
família, todos ali, juntos, um ajudando o outro em todas as ocasiões, com o mesmo 
objetivo "Fazer a diferença na vida de pessoas com realidades difíceis, colocar ao 
menos um sorriso no rosto deles". E quanto às pessoas do município, imaginamos 
que iríamos lá para ensinar algo, mas acabamos aprendendo muito mais, a cada dia, 
uma lição de vida, percebemos que reclamamos demais, pessoas que não tem ao 
menos o que comer, mas que estão a todo momento com o sorriso no rosto, e 
compartilhando o pouco que tem. Exemplos de respeito, de amor, de força e 
determinação. A carência principalmente das crianças, acaba proporcionando certo 
apego, talvez não tenham carinho em casa, e ao viver alguns dias com pessoas 
completamente estranhas "Rondonistas", eles já abraçavam, beijavam, acredito que 
era um dos poucos momentos que eles se sentiam amados, seguros, e sentindo o 
calor e alegria de um abraço de verdade. Essas são algumas das situações vividas 
na operação que justificam a frase acima. Hoje não sou mais a mesma, o Rondon 
transforma, agrega, te torna mais humano. 

Sim, eu me identifico. Eu penso que o Rondon muda a nossa vida nos tirando da 
zona de conforto. Antes do Rondon aplicar uma oficina de sexualidade para alunos 
de ensino fundamental seria uma tarefa impossível, e seria mesmo se eu não 
estivesse no Rondon, mas as duas semanas do Rondon geram um ambiente onde 
todos se propõe a fazer coisas além da sua zona. Então uma pessoa que 
normalmente não estaria disposta a fazer uma determinada tarefa acaba se auto 
incentivando a fazer a mesma tarefa por estar em um ambiente amigável a esse tipo 
de comportamento, mas ao mesmo tempo fora da sua zona de conforto. Com isso o 
Rondon oferece as experiências vividas nas oficinas e comunidade como um meio 
de contribuir para o desenvolvimento pessoal dos acadêmicos e pioneiros. 

A questão de "foi a melhor experiência na vida" realmente é válida, pelo fato de que 
saímos do nosso conforto e da nossa vida "perfeita" para encarar a realidade e 
muitas vezes dar valor a um simples almoço de domingo em que a família se 
encontra reunida. Muitas pessoas que convivemos não tem essa família unida, não 
tem um almoço de domingo especial, em que apenas se sentam para conversar e 
rir. O choque de realidade faz com que a gente mude, mude agradecendo pelo 
esforço que nossos pais dão para dar uma educação de primeira, nos vestir bem. 
Coisas simples, mas que para muitos ainda esta longe de ser algo "simples". 

A experiência no Rondon é extremamente satisfatória, estas frases são recorrentes 
pelo fato do Rondon proporcionar contato com pessoas de diferentes áreas, locais 
diferentes, das quais nunca tivemos contato as vezes, só esta experiência social já é 
extremamente satisfatória, mas também há o contato com a comunidade da qual 
entramos em contato, podemos observar o mundo fora dos muros da universidade, 
encontramos em contato com a comunidade da qual obtemos um retorno 
extremamente importante, temos a oportunidade de transpor o conhecimento que 
obtemos na academia para a comunidade e isto é extremamente satisfatório, o 
Rondon nos proporciona refletir a nossa própria vida, do curso do qual estamos 
inseridos, do privilégio que temos em estar em uma universidade e poder participar 



de projetos deste tipo, o Rondon me mostrou o quão importante é ações 
humanitárias, da qual quero levar para o meu clã e minha vida e se tiver 
oportunidade realizar muito mais destas experiências. 

Me identifico super com ambas. O Rondon foi um divisor de águas na minha vida, 
me fez ter certeza de planos que eu traçava a longo prazo, me trouxe uma nova 
perspectiva de vida, fez com que eu descobrisse em mim qualidades que eu não 
sabia existir - assim como defeitos que preciso tratar, me trouxe amizades 
maravilhosas que eu quero ter e tenho mantido na minha vida, me deu um up e mais 
senso de coletivo. Enfim, o Rondon foi, sem dúvidas, a melhor experiência que eu 
tive em muitos aspectos. 

Não sei dizer se foi a melhor de todas, mas com certeza é uma experiência que 
muda a minha vida, mesmo que não de forma aparente para todos, sei que saio do 
Rondon melhor do que entrei. Uma coisa que a operação ensina bem para quem 
participa é a não desvalorizar ou tentar graduar a importância de algo para alguém 
só porque em um primeiro momento você não viu importância naquilo, e também a 
confiar e reconhecer que você precisa de outras pessoas para realizar as mais 
diferentes ações de forma efetiva, pois ninguém sabe tudo de tudo ao ponto de 
poder dispensar ajuda ou conselho. 

O Rondon me mudou, percebo que foi uma experiência de autoconhecimento e 
interação. Identifiquei em mim características que nunca havia percebido antes, 
principalmente ao trabalhar em grupo, pois passei a escutar mais as pessoas, a 
olhá-las nos olhos, a dividir as responsabilidades e as decisões, atitudes que eram 
difíceis para mim. Além disso, eu nunca havia estado em um asilo, nem em uma 
escola para crianças especiais, perceber seus limites e fragilidades mostrou-me que 
ajudar estas pessoas significa fazer companhia, dar importância, olha-las. O Rondon 
mudou minha vida ao mudar minha maneira de ver e entender as pessoas e 
contextos a minha volta. 

Me identifico com essas afirmações por alguns motivos, o primeiro, poder conhecer 
uma cultura tão diferente da minha dentro do meu próprio país, muitas vezes 
queremos ir para os EUA, Japão, enfim para conhecer coisa diferentes e não 
valorizamos o que temos aqui; segundo, por estar no ultimo ano de enfermagem, 
faltando alguns meses para formar, pude me aproximar ao sentimento de ser 
realmente uma Enfermeira, ter decisões para tomar, tarefas, trabalhar em uma 
equipe multidisciplinar e saber mediar conflitos, estar a frente de algumas coisas, 
enfim, deixar de ser aluna e virar profissional; terceiro, a criação de vínculo 
estabelecida com a população, pessoas tão simples mas com grande sabedoria e 
muito acolhedoras, que me cativou desde o primeiro momento em que estive em Rio 
Azul, vínculo com os rondonistas, pessoas que conviveram juntas por 15 dias, nem 
ao menos se conheciam, não sabíamos o que o outro gostava ou não, mas que dali 
a três, quatro dias eram irmão para mim, e se tornaram um lugar de consolo, choros, 
risadas, crescimento e muita amizade! Amizade que passará desses 15 dias! 
Resumidamente, foram esses os motivos para essa expressão ser muito fidedigna 
ao que foi o Rondon para mim! 

É normal dizermos que nossos problemas são grandes, pensamos que não iremos 
aguentar, até mesmo quando se trata da vida acadêmica, a vontade de desistir, ou 
pensar que não irá aguentar o dia a dia da universidade, mas quando nos 
deparamos com realidades diferentes, vemos que não precisamos ir tão longe, pra 
ter a realidade da dor, desemprego, falta de saneamento básico entre outros, ou até 
mesmo com uma pequena conversa com um morador na rua, pra vermos que 



nossos problemas não são tão grandes, em nós colocar no lugar do próximo e ver 
que cada um tem suas dificuldades, mas que de certa forma vai superar, é como 
dizem "Deus não dá a cruz tão pesada, que você não possa carregar". Ouvir relatos 
que muitas crianças vão para escola sem comer a mais de 3 dias. Rondon nos 
proporciona realidades que talvez dentro do movimento jamais teríamos 
oportunidade de conhecer. 

 

9 – Você acha que essa experiência agregou valores para sua vida? 

Sim. 

Sim, principalmente como família, pude perceber o quanto foi gratificante se doar as 
causas, as oportunidades, aos problemas que precisam de ajuda. Como ser humano 
acredito que mudei muito, meu modo de ver as coisas, o mundo, as pessoas, posso 
dizer que evolui, me desenvolvi, me transformei em um novo ser, e isto é 
maravilhoso pois me torna um amigo melhor, um filho melhor, um profissional melhor 
a cada dia, e realmente só tenho agradecer a oportunidade de ter participado na 
operação. 

Sem dúvidas agregou muito. Sou muita grata por essas oportunidade. 

Com certeza. 

Está experiência além de agregar mudou completamente minha perspectiva sobre a 
minha pessoa, mudando também minha visão de ideal de vida. 

Muitos valores. É incrível o quanto aprendi. 

Demais. O Rondon é um Projeto que nos modifica de todas as maneiras, de uma 
forma leve e descontraída. 

 

10 – Deixe aqui suas sugestões para o próximo Rondon. Oficinas, vivências, 
etc. 

Abertura e seleção de Escoteiros no mesmo período das outras IES; - Realização do 
Treinamento com mais antecedência, para que os Escoteiros saibam o que é a 
Operação Rondon (talvez diminuindo as desistências) e tenham mais tempo de 
preparar as oficinas; - Preparo conjunto do cronograma com as IES, ou envio de um 
cronograma prévio para apreciação; - Alguns materiais que se mostraram bem úteis 
durante as oficinas foram: barbante, bexigas, chapéu e papel craft; - A Oficina de 
Nós e Amarras é muito prática e bem aceita pelo público. 

Oficinas e palestra já inseridas no cronograma e mais jovens e chefes por cidade. 

Acho que, para a próxima operação, poderíamos planejar melhor oficinas práticas 
com antecedência, além das informativas, já que essa parte acabou ficando mais por 
conta dos escoteiros que estavam em casa cidade. Nós, que já participamos da 
operação, também poderíamos ajudar a divulgar mais o projeto para o próximo ano, 
para conseguirmos ir em mais pessoas, já que neste ano um dos problema foi a 
quantidade de pessoas da UEB para cada cidade. 

Incluir as atividades do movimento escoteiro com antecedência na programação da 
cidade. 

Será interessante aos escoteiros ter um contato mais antecipado com as equipes em 
que estarão inseridos. Dessa forma eles poderão também propor e desenvolver 
oficinas com as suas equipes. 



Acredito que todas as atividades realizadas nesta edição, com a presença dos 
escoteiros poderiam ser mantidas. Acredito que as oficinas poderiam ser mantidas 
conforme as demandas do município. Para mim está mais que perfeito. 

Vejo como necessidade a aplicação de oficinas com continuação. Sendo esta 
dividida em várias sessões ao longo da operação. A oficina que foi ministrada dessa 
forma em Imbaú foi de grande valia para a comunidade uma vez que as 
possibilidades de auxílio a comunidade foram aumentadas por meio da continuidade 
e existem assuntos que não são possíveis de serem esgotados em uma única 
oficina. 

Oficinas sobre o movimento escoteiro já constadas no cronograma, interação prévia 
com outros rondonistas, participar do planejamento das oficinas e até ajudar na 
aplicação das mesmas. 

Acredito ser muito necessário um dia de descanso no meio das duas semanas. Pois 
era visível o cansaço e exaustão de muitos que estavam lá, podendo acarretar mais 
facilmente machucados e patologias do corpo. Mantenham as reuniões e os ósculos! 

Acredito que faltou uma oficina da área de saúde para os responsáveis, por 
exemplo, professores. Também diria que poderíamos ter realizado mais atividades 
visando a expansão do escotismo. 

Acredito que a distribuição das oficinas deva ser feita com um pouco mais de 
antecedência para que os participantes possam se organizar melhor, visto que 
temos que conciliar o projeto com a faculdade. Com relação as oficinas, a sugestão 
é falar mais sobre linguagem não violenta (foi de extrema importância neste ano) e 
curiosidades sobre ciência, dia a dia, novidades nas temáticas que envolvem a 
cidade em que será efetuada a Operação. 

 

11 – Gostaria de participar se possível da próxima Operação? 

Sim – 11 respostas 

Não – 0 resposta 

Talvez – 0 resposta. 

 


