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O trabalho tem como objetivo relatar a experiência extensionista vivenciada por oito 

estudantes de graduação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São 

Paulo durante a realização da Operação Tuiuiú do Projeto Rondon, em julho de 2011 no 

Município de Denise/MT. O grupo era formado por graduandos em gestão ambiental e em 

gestão de políticas públicas. As atividades realizadas estavam inseridas no conjunto B 

(Comunicação, Tecnologia e Produção, Meio Ambiente e Trabalho) e foram desenvolvidas de 

modo a considerar dois aspectos: o diagnóstico socioeconômico do município previamente 

realizado e o perfil dos rondonistas, no que tange a formação e área de conhecimento. As 

atividades realizadas estão descritas em sua concepção e os resultados foram analisados 

qualitativamente. No total, mais de 650 pessoas foram atendidas ao longo de mais de 120 

horas de oficinas realizadas em dez dias. O público foi bastante heterogêneo, composto por 

crianças, jovens, adultos, estudantes do ensino médio, assentados e burocratas. Destacam-se 

os desafios de adaptar o planejamento das ações à realidade local de forma a atender às 

demandas da comunidade – que só puderam ser plenamente conhecidas após visitas e 

conversas com a população – e de integrar o cronograma ao da equipe responsável pelo 

conjunto A – dado que não houve contato prévio entre as equipes rondonistas. A experiência 

extensionista foi de grande importância para a formação dos graduandos em função da troca 

de saberes proporcionada pela vivência adquirida durante os processos de formulação e 

implementação do projeto. Considera-se que atividade de extensão proporcionada pelo 

Projeto Rondon contribuiu para o exercício da cidadania e para aproximação das realidades 

diferentes das suas por parte dos rondonistas e favoreceu, em certa medida, a potencialização 

das capacidades dos agentes locais através do compartilhamento dos conhecimentos 

produzidos dentro do ambiente universitário. 


