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, DE 2019

Declara o Projeto Rondon como Patrimônio
Imaterial da Educação Superior Brasileira

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Fica declarado o Projeto Rondon como Patrimônio Imaterial da Educação
Superior Brasileira.
Art. 2º Compete ao Poder Público:
I - zelar pela preservação da memória e acervo histórico do Projeto Rondon;
II - promover a integração dos rondonistas;
III - dar consecução à programação de ações do Projeto.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Em seu ideário inicial, a proposta do Projeto Rondon era a de levar a juventude
universitária a conhecer a realidade brasileira e a participar do processo de
desenvolvimento, tendo sido proposta a sua criação no ano de 1966, durante reunião
realizada no Rio de Janeiro, com a participação de universidades do então Estado da
Guanabara, do Ministério da Educação e Cultural e de especialistas em educação.
Como política pública, o Projeto Rondon teve início com a Operação Piloto, ou
Operação Zero, que contou com a participação de 30 alunos e 2 professores universitá r ios
da Universidade do Estado da Guanabara, hoje Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
da Universidade Federal Fluminense e da Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro que, durante 28 dias, realizaram trabalhos de levantamento, pesquisa e assistência
médica no Território Federal de Rondônia, em julho de 1967, quando conheceram de
perto a realidade amazônica.
De tão proveitosa que foi a experiência, tão logo os estudantes retornaram de
Rondônia, propuseram a criação de um movimento universitário que desse
prosseguimento ao trabalho iniciado no território visitado. A esse movimento deram o
nome de Projeto Rondon, em homenagem ao bandeirante do século XX, o Marechal
Cândido Mariano da Silva Rondon. No ano seguinte, o trabalho expandiu-se para a
Amazônia e Mato Grosso, com 648 jovens, o que demandou maior participação do
Governo no seu apoio.
Nascido no território universitário, o Projeto conquistou oficialidade, com a
edição do Decreto nº 62.927, de 28 de junho de 1968, que estabeleceu um Grupo de
Trabalho denominado de “Grupo de Trabalho Projeto Rondon”, subordinado ao
Ministério do Interior. Posteriormente, em 1970, esse GT foi transformado em Órgão
Autônomo da Administração Direta, pelo Decreto n° 67.505, de 6 de novembro de 1970.
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Anos mais tarde, foi instituída a Fundação Projeto Rondon, pela Lei nº 6.310, de 15 de
dezembro de 1975.
Infelizmente, em janeiro de 1989, o Projeto Rondon foi extinto pela Medida
Provisória nº 28/89, convertida na Lei nº 7.732, de 14 de fevereiro de 1989. Durante o
período em que permaneceu em atividade nessa primeira fase, integrando a estrutura do
Governo, o Projeto envolveu mais de 350.000 universitários em todas as regiões do País,
e das mais variadas formações, que levaram seus conhecimentos aos mais remotos
recantos do Brasil e, por seu turno, assimilaram experiências de vida, testemunhando e
participando, ainda que por breves períodos, da rotina de vida de brasileiros bastante
distanciados do progresso, o que foi marcante para a formação profissional e humana
daqueles jovens universitários.
Anos depois de sua retirada da estrutura do estado, em 1990 foi criada pelos
rondonistas a Associação Nacional dos Rondonistas, uma Organização não
Governamental (ONG), qualificada pelo Ministério da Justiça como Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).
Mediante proposta endereçada pela União Nacional dos Estudantes (UNE) ao
Presidente da República, em novembro de 2003, foi inaugurada nova fase do Projeto
Rondon. Para viabilizar essa proposta, foi criado, em março de 2004, um grupo de
trabalho interministerial, composto por representantes do Ministério da Defesa (MD), ao
qual coube coordenar a implantação do novo projeto, do Ministério da Educação, do
Ministério da Integração Nacional, do Ministério da Saúde, do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, do Ministério do Desenvolvimento Social, do Ministério do
Esporte, do Ministério do Meio Ambiente e da Secretaria-Geral da Presidência da
República.
O grupo de trabalho interministerial definiu diretrizes e orientações gerais, que
foram consolidadas num plano estratégico aprovado pelo Presidente da República em 20
de agosto de 2004. Esse documento definiu a sistemática de trabalho, detalhada e posta
em prática ao longo do segundo semestre de 2004, com vistas à execução, em 2005, da
primeira operação nacional desta nova fase do Projeto Rondon. As ações do projeto são
hoje orientadas pelo Comitê de Orientação e Supervisão (COS) do Projeto Rondon, criado
por Decreto Presidencial de 14 de janeiro de 2005, e atualizado pelo Decreto 9.848, de
25 de junho de 2019.
O Projeto Rondon prioriza, assim, desenvolver ações que tragam benefíc ios
permanentes para as comunidades, principalmente as relacionadas com a melhoria do
bem-estar social e a capacitação da gestão pública. Busca, ainda, consolidar no
universitário brasileiro o sentido de responsabilidade social, coletiva, em prol da
cidadania, do desenvolvimento e da defesa dos interesses nacionais, contribuindo na sua
formação acadêmica e proporcionando-lhe o conhecimento da realidade brasileira.
O Projeto, orientado pelos princípios da democracia, da responsabilidade social e
da defesa dos interesses nacionais, tem como escopo de atuação dois grandes objetivos:
a formação do jovem universitário como cidadão e o desenvolvimento sustentável nas
comunidades carentes.
Trata-se, então, de uma iniciativa que compreende diversas áreas, dentre as quais
as de cultura direitos humanos e justiça, educação, saúde, esporte, meio ambiente,
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tecnologia, agricultura, turismo e comunicação, importante de ser valorizada pelo
histórico de bons serviços prestados que apresenta, e também pelas perspectivas de futuro,
posto que o Brasil ainda possui desigualdades regionais semelhantes às que tinha ao
tempo da criação do Projeto, na década de 60.
Pois é para incentivar a continuidade das ações do Projeto Rondon na atualidade
que proponho a presente medida legislativa, que reconhece nessa política pública uma
ação de elevado de interesse nacional, contando com o apoio para a sua aprovação.
Sala das Sessões, em

Senador FLÁVIO ARNS
(REDE-PR)
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