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O Projeto Rondon é um projeto de extensão que une universitários de todo o país com um 

objetivo em comum: contribuir para a formação do universitário como cidadão com uma lição 

de vida. Essa é uma viagem em torno de 18 dias em que os acadêmicos experimentam um 

mundo, que na maioria das vezes, nunca foi visto pelos mesmos. Esse trabalho foi realizado 

durante a Operação Bororo que ocorreu de 10 a 26 de julho de 2015. O grupo em questão é 

composto por 19 pessoas sendo universitários e professores de duas Instituições de Ensino 

Superior (IES) diferentes, o Unipam de Minas Gerais e a La Salle do Rio de Janeiro. Estes 

passaram 13 dias na cidade de Barão de Melgaço no estado do Mato Grosso. A interação entre 

os componentes pôde ser vista já no primeiro encontro, em consequência desse fato, foi visto 

a necessidade de entender qual a importância do vínculo entre os Rondonistas para que a 

Operação acontecesse da melhor maneira possível. A palavra vínculo vem do latim vincire, 

que significa ligar, unir. A união foi fator de suma importância para o bom convívio nesses 

dias longe de casa. Realmente se ligar ao outro é um ato de sobrevivência quando se está em 

um contexto diferente do habitual. Ao final da Operação foi-lhes enviado um questionário 

contento perguntas objetivas e subjetivas, com o intuito de saber de cada um a opinião sobre o 

vínculo criado entre eles e a importância do mesmo. Posteriormente esses dados foram 

analisados e a hipótese confirmada. Foi positivamente unânime a resposta onde se perguntava 

se o vínculo era de fundamental importância para o sucesso da Operação. De posse dessa 

afirmação cada um expôs sua opinião dando exemplos e justificando a resposta anterior. Aqui 

foi possível perceber como a união e a ligação entre os Rondonistas fez a diferença na 

Operação Bororo. Os universitários ministravam oficinas com temas diversos, e isso não foi 

obstáculo para que os dois complexos interagissem, pois tinham um objetivo em comum: 

levar conhecimento aos líderes e a comunidade daquele município. Era possível notar como 

cada um fez diferença na vida do outro, com gestos, palavras, olhares, toques e verdadeiros 

encontros. Viagem onde se aprende uma linguagem única que é levada por toda vida. 
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