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Em janeiro de 2015, a equipe de Rondonistas da UNIFENAS participou de atividades do 

Projeto Rondon Operação Porta do Sol em Salgado de São Félix, conforme aprovado em 

edital de 2014. Durante essa experiência a equipe mostrou-se impressionada com a falta de 

interesse advindo de parte da comunidade por eles abordados. Verificou-se dificuldades nas 

relações de comunicação e motivação para com a população, onde a mesma se não ocorrer de 

forma adequada leva a interpretações e ocorrências indesejáveis gerando perda em todos os 

sentidos, pois, apesar de todos os esforços do grupo envolvido, não foram atingidos 

integralmente os objetivos propostos, tendo em vista que por motivos desconhecidos, parte da 

comunidade não participou como esperado das atividades realizadas sendo essas de grande 

importância para o desenvolvimento sustentável. Tendo participado e vivenciado a real 

situação percebeu-se diante da mesma, que para a obtenção de uma operação bem elaborada, 

não basta pensar somente no desenvolvimento sustentável, tendo em mãos várias oficinas e 

atividades, se não for pensado primeiramente nas pessoas e em como motivá-las a seguir em 

frente com a proposta a elas passadas, sendo esse o verdadeiro espírito do Rondon a 

Integração Social. Desta forma, pensando em minimizar tais efeitos, propõe-se que para as 

próximas operações seja elaborado uma proposta de integração social visando o bem-estar da 

população e motivando-os a saírem do comodismo, com relatos de pessoas, histórias de 

conquista em forma de vídeos, documentários, interpretações e fotos, que devem ser 



elaborados antes dos alunos irem para as operações e passadas a população assim que 

chegarem à comunidade, para obtenção de melhores resultados práticos. 

 


