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Trago sinceros agradecimentos à 
professora Elaine e a toda a equipe 
do Projeto Rondon® de Tocantins. 
A estruturação da Associação dos 
Rondonistas do Tocantins é con-
quista nossa também: na antiga 
Fundação Projeto Rondon éramos 
todos goianos e daqui participavam 
grandes líderes rondonistas, muitos 
ainda estão aqui e foram pioneiros na 
construção deste belo estado.

Em nome do Projeto Rondon® 
Goiás agradeço a atenção e justifi co 
a ausência do nosso presidente José 
Cláudio Romero devido a compro-
missos anteriores. Ele, contudo, fez 
questão de que a nossa equipe viesse 
e trouxesse a exposição Projeto Ron-
don® Extra, que resgatou a história 
do Projeto Rondon® Goiás e suas 
atuações recentes.

Quando o presidente José Cláu-
dio Romero me fez o convite para 
representá-lo neste evento e falar 
em nome do Projeto Rondon® Goiás 
fi quei pensando em como começar. 
Meus pensamentos voltaram no 
tempo procurando nas histórias que 
ouvi palavras que pudessem traduzir 
a trajetória deste movimento que 
descortinou para o País um Brasil até 
então conhecido por poucos.

Várias palavras me ocorreram, 
uma prevaleceu: não poderia encon-
trar sinônimo mais adequado para o 
projeto Rondon® do que IDEALIS-
MO. É o termo que me vem quando 
releio registros sobre a Operação 
Zero, realizada há 42 anos, sob a 
coordenação do professor Wilson 
Choeri, secretário-geral da Univer-
sidade do Estado da Guanabara.

“PODEMOS DIZER qUE 
IDEALISMO é A PALAVRA 
MAIS ADEqUADA PARA 

DEFINIR O PROJETO 
RONDON®. E ME REFIRO 

TAMBéM AO SEU 
RENASCIMENTO. O DESEJO 

E O NACIONALISMO DOS 
qUE PARTICIPARAM 

DESSE MOVIMENTO NãO 
PERMITIRAM qUE OS 

PRINCÍPIOS DO PROJETO 
RONDON® VIESSEM A 
FAZER PARTE APENAS 
DA HISTóRIA DO PAÍS. 
A MOBILIZAÇãO NOS 
DIVERSOS CANTOS 
DO BRASIL TORNOU 

POSSÍVEL, EM 1990, O 
RESSURgIMENTO DO 
PROJETO RONDON® 

SOB A FORMA DE UMA 
ORgANIZAÇãO NãO-
gOVERNAMENTAL. 

EM POUCO TEMPO A 
ASSOCIAÇãO NACIONAL 

DOS RONDONISTAS 
ESPALHOU-SE POR 

TODO O PAÍS.”

PROJETO RONDON® - NOVA FASE EXIGE MAIS GARRA
Lido por Alexsandro Jorge Lima em nome do Presidente do Rondon® Goiás - 

José Cláudio Romero - para os Rondonistas de Tocantins por ocasião 
da visita de Sérgio Mário Pasquali

Foi esse o sentimento que moveu aquele 
mestre preocupado com as comunidades isoladas 
e carentes da Região Norte. E, também, aqueles 
30 jovens estudantes que embarcaram em um 

avião da Força Aérea Brasileira 
com o propósito de desbravar as 
fronteiras geográficas e sociais 
do nosso País. Pela primeira vez 
um grupo de estudantes de uma 
escola tradicional e elitizada tinha 
a oportunidade de abrir picadas 
muito além das imagens e fi guras 
de linguagem dos livros e manuais 
técnicos.

Não consigo lembrar-me de ou-
tra palavra que não IDEALISMO 
quando rememoro as dezenas de 
operações realizadas nos primei-
ros 22 anos entre a Operação Zero 
e a extinção da Fundação Projeto 
Rondon, em 1989, pelo presidente 
José Sarney.

Milhares de jovens que passa-
ram pelas universidades brasilei-
ras tiveram suas histórias de vida 
transformadas pelo trabalho duro 
e a dedicação exigidos aos volun-
tários do Projeto Rondon®.

O Projeto Rondon® possibilita 
a todos nós e, principalmente, aos 
universitários enxergar muito além 
do que conseguimos ver no con-
fi namento entre as quatro paredes 
da sala de aula... escancarou as 
portas abertas pelas teorias e pelos 
professores... Não é por acaso que 
boa parte dos maiores formadores 
de opinião do nosso País ostentou 
no peito, durante a sua vida aca-
dêmica, a logomarca do Projeto 
Rondon®.

E não foram apenas os que 
participavam do Projeto Rondon® 
que mudaram. A sociedade tam-
bém mudou: em cada pessoa aten-
dida pelo Projeto Rondon® foram 
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do financeiro em parcerias com a sociedade 
civil organizada.

Isto não tem sido tarefa fácil. Muito ao 
contrário! É missão árdua, mas compensado-
ra. Nesses quase quatro anos o Projeto Ron-
don® realizou operações históricas, como a 
de Pirineus, que levou atendimento de saúde, 
cultura e lazer a centenas de moradores de po-
voados crentes do município de Pirenópolis, 
em janeiro deste ano; e mais de dez operações 
especiais em Goiânia, cuidando da saúde e 
da qualidade de vida de milhares de pessoas.

Se o País mudou, evoluiu... Se não te-
mos mais estados sem universidade para lá 
abrirmos campi avançados – unidades que 

“O PROJETO RONDON® 
POSSIBILITA A TODOS 

NóS E, PRINCIPALMENTE, 
AOS UNIVERSITáRIOS,S 
ENxERgAR MUITO ALéM 
DO qUE CONSEgUIMOS 
VER NO CONFINAMENTO 

ENTRE AS qUATRO 
PAREDES DA SALA DE 
AULA... ESCANCAROU 
AS PORTAS ABERTAS 

PELAS TEORIAS E PELOS 
PROFESSORES... NãO é 
POR ACASO qUE BOA 
PARTE DOS MAIORES 

FORMADORES DE 
OPINIãO DO NOSSO PAÍS 

OSTENTOU NO PEITO, 
DURANTE A SUA VIDA 

ACADêMICA, 
A LOgOMARCA DO 

PROJETO RONDON®.”

plantadas sementes de cidadania e 
esperança que se multiplicaram e 
deram bons frutos. Mudou, também, 
a paisagem dos locais onde o Proje-
to Rondon® atuou.

Embora muitos tenha se refe-
rido ao nosso movimento como 
meramente assistencialista, o Pro-
jeto Rondon® promoveu por meio 
de estudos, pesquisas e trabalho 
voluntário o desenvolvimento de 
comunidades de Goiás e de outros 
estados. Pessoas que nunca tiveram 
um teto conseguiram conquistar 
moradia digna, mas, também, edu-
cação, trabalho e renda, mudando o 
destino de exclusão social de seus 
filhos e netos.

Podemos dizer que IDEALIS-
MO é a palavra mais adequada para 
definir o Projeto Rondon® e me 
refiro também ao seu renascimento. 
O desejo e o nacionalismo dos que 
participaram desse movimento não 
permitiram que os princípios do 
Projeto Rondon® viessem a fazer 
parte apenas da história do País. A 
mobilização nos diversos cantos do 
Brasil tornou possível, em 1990, o 
ressurgimento do Projeto Rondon® 
sob a forma de uma organização 
não-governamental e a Associação 
Nacional dos rondonistas, transfor-
mada depois em OSCIP, vinculada 
ao Ministério da Justiça, com CNPJ, 
prestação de contas, fiscalização. 
Em pouco tempo a Associação Na-
cional dos rondonistas espalhou-se 
por todo o País.

Em Goiás, o Projeto Rondon® 
foi recriado em 2005. Sem o aporte 
de recursos federais, sem o respaldo 
da receita da União, o novo Projeto 
Rondon® se lançou ao desafio de 
atender carências sociais, graduar 
profissionais-cidadãos, porém na 
nova etapa tendo que buscar respal-

surgiram em estados distantes da sede 
das faculdades então existentes – as 
carências sociais permanecem, assim 
como a filosofia do Projeto Rondon®! 
Nossa meta continua sendo o trabalho 
com comunidades carentes, porém 
residentes no nosso próprio estado. 
De toda forma, o grande beneficiá-
rio, mais até do que as comunidades 
assistidas são os universitários, que 
se tornam cidadãos mais conscientes 
dos problemas nacionais, formam-se 
profissionais mais humanos.

Operações nacionais e até in-
ternacionais são esporadicamente 
realizadas. A viabilidade das ações é 
possível por meio das parcerias ins-
titucionais. Nesse aspecto, o Projeto 
Rondon® Goiás tem-se destacado. 
Hoje, há termos de cooperação assi-
nados com todas as grandes universi-
dades e faculdade em Goiás, entre as 
quais a UFG e a PUC Goiás.

Se a arrecadação de fundos tor-
nou-se mais difícil, ganhamos em 
independência com a nova roupagem.

Parabéns a todos os rondonistas 
que contribuíram para escrever a his-
tória do Projeto Rondon® em Goiás e 
no Brasil; parabéns aos que trabalham 
pela reconstrução do movimento e, 
especialmente, parabéns a todos os 
universitários que concederam ontem 
e concedem hoje um mpouco do seu 
tempo de estudo, como voluntários, 
à construção de uma nova sociedade, 
mais justa e igualitária.

Parabéns ao Projeto Rondon® 
do Tocantins pela organização deste 
fórum e do brilhante trabalho que está 
sendo realizado. O Brasil não seria o 
mesmo sem vocês, rondonistas!

Parabéns ao nosso presidente 
em Goiás, José Cláudio Romero, e 
ao presidente do Projeto Rondon® 
Nacional, incansável Sérgio Mário 
Pasquali.


