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APRESENTAÇÃO

Marcele Regina Nogueira Pereira

Ao iniciar a apresentação deste livro que comemora os 40 
anos da Universidade Federal de Rondônia, a nossa UNIR, já me 
encontro imersa num mar de emoções, porque celebrar os 40 
anos da UNIR é, principalmente, honrar todos que pensaram, idea-
lizaram, implementaram, construíram e fizeram crescer um grande 
sonho, um grande projeto, enfim, esta realidade em que se trans-
formou a nossa Universidade. 

Parte deste projeto é aqui compartilhado por amigos e ami-
gas que vivenciaram, ou ainda vivenciam, de alguma forma, a histó-
ria da Universidade Federal de Rondônia, cujos passado e presente 
engajados nos legitimam a solenizar a nossa trajetória, protagoni-
zada pela firme defesa da educação, da pesquisa e do pensamento 
crítico como alicerces indissociáveis da nossa UNIR. 

Neste UNIR-verso, valendo-me do conceito de Edgar Morin 
(2008), não são somente as partes (as pessoas, as etapas) que estão 
no todo. Na nossa Universidade, este todo, este UNIR-verso, está no 
interior de cada parte que, por sua vez, está “no interior do todo!”. 

Prova disso é que, nestes 40 anos, a UNIR Instituição fez-se 
UNIR verbo para que pudéssemos compartilhar alegrias e con-
quistas, mas principalmente para que superássemos obstáculos e 



8

seguíssemos adiante. Nesse percurso, neste UNIR-ÓTICO1, às vezes 
nos cansamos e até paramos por um momento... 

Às vezes o desejo de finalizar a obra nos incentiva na cami-
nhada. Às vezes, a solidão nos acompanha e a presença dos ami-
gos fortalece, revigora e anima o caminhar. Às vezes os sonhos 
como que se desvanecem nas dificuldades do percurso, mas uma 
esperança profunda, sem limites, consegue torná-los em certeza. 
Certeza de que tudo vai mudar e de que o sonho e a esperança se 
tornarão realidade. 

Por isso, nós, que caminhamos neste UNIR-ÓTICO, precisa-
mos seguir juntos até o fim, construindo um chão firme para nos-
sos passos diariamente, sempre, não importando os percalços e as 
pedras que por acaso surjam. Importa, sim, começar e recomeçar 
sempre, seguir adiante crescendo, formando os passos, deixando 
marcas que se tornarão marcos na construção de ideais e objeti-
vos, na conquista, cada vez mais, por uma educação inclusiva, equi-
tativa e de qualidade. 

Sinto-me privilegiada por estar vivendo este momento 
memorável da UNIR, seus 40 anos, como Reitora desta 
Universidade, lugar favorável ao debate saudável de ideias e à 
ressignificação necessária de conceitos. Nossa alegria, nestes 40 
anos, nasce do exercício diário de respeito às diferenças, da cons-
trução dos saberes e da valorização das diversidades e das multi-
culturalidades que nos constituem. 

Pensando nisso, mais do que um presente pelos seus 40 
anos, este livro é uma homenagem da UNIR a todos os professores,  

1  -ódico: pospositivo, do gr. -´odo (ver) como ‘caminho, estrada, senda (tb. no figurado)’ + 
suf. –‘ico formador de adj.
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técnicos, estudantes, servidores terceirizados, autoridades, par-
ceiros, enfim, todas as pessoas que participaram da história da 
Universidade Federal de Rondônia, desde a sua concepção e fun-
dação até os dias atuais. 

Por fim, do mesmo modo como, nesta obra, nos unimos para 
compartilhar sentimentos, experiências, visões, lições, tenho a cer-
teza de que mais 40 anos virão com muitas conquistas, assim como 
creio que são os nossos sonhos que irão nos UNIR. 

Que não nos falte, portanto, a paixão pelo que fazemos e a 
coragem para fazê-lo em meio a tantos desafios que vão surgindo 
no caminho. 

Esta é, amigas e amigos, nossa grandiosa tarefa: continuar 
fecundando nossa querida UNIR.





INTRODUÇÃO

Patrícia Goulart Tondineli

Marília Lima Pimentel Cotinguiba

Os textos aqui expostos são reminiscências do ontem, do 
hoje, do amanhã e do sempre ser UNIR. São relatos que, não raro, 
durante a leitura para a escrita desta apresentação, nos emociona-
ram sobremaneira. De súbito, em muitos momentos nos surpreen-
demos em lágrimas e emoções várias. 

Neste ato de se re-UNIR, vários e várias coparticipantes da tra-
jetória da nossa Universidade trafegam nessas doces águas ama-
deiradas – como bem diz o ditado popular, quem bebe da água 
do Rio Madeira nunca mais se esquece destas terras rondonienses. 

Talvez por isso mesmo, o amor, a dedicação, a excelência de 
todos e todas que fizeram e que fazem parte da nossa UNIR foi 
aqui metamorfoseado em rio, cujo balanço das águas doces, mas 
nem sempre serenas, embala todos e todas que seguem conosco. 
Como já dizia Ovídio (43 a.C. - 18 d.C.), célebre poeta latino cuja 
obra Metamorfoses se destaca como a mais conhecida, “poucos 
rios surgem de grandes nascentes, mas muitos crescem reco-
lhendo filetes de água”.

É assim também que o nosso rio-UNIR, sequencial e enca-
deadamente, cresceu e cresce, como bem podemos sentir nas 
palavras que aqui virão, de formas diversas, às vezes gotejadas, às 
vezes caudalosas, mas sempre perenes. 
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Os autores “UNIReanos” que aqui se apresentam compõem, 
diversamente, o balanço e a perenidade de 40 anos de traves-
sias: por um poema dos “primeiros”, pela flâmula que simboliza a 
Universidade, pela jornada, com “palavras [que] insistem em não 
dormir”, que vai desde a Casa da Madrisa até as margens do Rio 
Madeira, pelo tempo corredor que, assim como o Rio, nos propor-
ciona olhar o quanto andamos e “o quanto é necessário (re)imagi-
nar para seguir em frente”, como um “menino avoado, inventando 
a vida” e “ensinando o canto”.

Nesta “grandiosa jornada”, contam-se histórias pertencen-
tes a este UNIRverso “do conhecimento, do aprender, do ensinar, 
do fazer, do descobrir, do compartilhar”, ao UNIR esforços, UNIR 
competências, em meio a “colorações muito particulares”. Afinal, 
são “quarenta anos de histórias e muitas memórias que merecem 
ser co-memoradas!!!”

Neste “revelar ‘ser UNIR’”, neste “aprender a ser e a fazer”, os 
horizontes se descortinam, pois “navegar é preciso!” “Navegar em 
seu rio-vida.  UNIR – roda propulsora da [...] canoa-vida”, rio desa-
guadouro de culturas, alma mater, UNIR da gente!

Em meio a deliciosos tambaqui e pirarucu, neste rio-UNIR, 
nada é “por acaso” ou “uma coincidência”, como bem sabe a “turma 
nota 6”. Esmagadora é a “rede de memórias”, de “saberes e sabo-
res” (tapioca com coco, cafezinho, tucunaré, pirarucu, tambaqui, 
farinha de mandioca, açaí, castanha, cupuaçu; adentrar na mata, 
nos rios e reconhecer “a exuberância da floresta”), “das vivências 
culturais, pessoais, na imersão da vida cotidiana, no encontro com 
as comunidades locais”. 
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Por nós, compartilhamos do sentimento que se emara-
nham nos textos aqui lapidados graficamente. Neste rio-UNIR de 
40 metros, mergulhamos voluptuosa e apaixonadamente. Neste 
rio-UNIR, o embrenhar-se possui tempos diferentes, um tempo 
memorial, passado, e um tempo que é o presente. Talvez por con-
siderar tanto esses dois tempos que, ao chegarmos na UNIR, sen-
timo-nos forçadas a lembrar de quem somos, de onde viemos e 
para onde caminharemos, assim como nos debruçamos a desvelar 
o “ser-UNIR”. Nesse momento, ambos, o Nós e o “ser-UNIR”, fun-
diram-se profundamente, e o tempo que temos, valendo-nos de 
Guimarães Rosa, agora, mede-se “Não pelos anos que se já pas-
saram. Mas pela astúcia que têm certas coisas passadas – de fazer 
balance, de se remexerem dos lugares. [...] São tantas horas de 
pessoas, tantas coisas em tantos tempos, tudo miúdo recruzado.” 
(ROSA, 2001, p. 200).É então este “miúdo recruzado”, estas “tantas 
horas de pessoas” que apresentamos para comemorar os 40 anos 
da Universidade Federal de Rondônia. E o tempo, na e para a UNIR, 
“movimentante todo-tempo” (Rosa, 2001, p. 533) nas águas deste 
rio-UNIR, “resenha duma viagem” (ROSA, 2001, p. 617). 

Resta-nos, assim, apenas o convite para que mergulhem nas 
vozes que cerceiam este rio e que aqui ecoam a fim de que a 
memória se faça presente e que o sentido do tempo, do correr do 
rio-UNIR, seja-lhes aprazível.





O ANO ERA O DE 1983, NO SEU PRIMEIRO MÊS

Maria Cristina Trindade Magalhães1

Ao descer na pista do aeroporto, senti logo o calor, carre-
gado da umidade característica da Amazônia. Mas o que mais me 
marcou, daquele momento, foi o coração que, de tão acelerado, 
me causou medo das pessoas, à minha volta, ouvirem. E como 
podia ser diferente se estava começando a viver o sonho tão 
almejado de trabalhar ali, onde, para uma geógrafa graduada no 
mês anterior, estava o que sempre acalentou profissionalmente? 
Deixar a Cidade Maravilhosa para trás não era nada diante do que 
se descortinava ali, diante de mim. Estar na Amazônia, trabalhar 
com aquela realidade, tinha sido um sonho há muito desejado e 
jamais imaginado de ser concretizado tão rápido. 

Era tudo tão novo...o estado, a UNIR, eu...  
Então, diante daquele prédio em estilo neoclássico, de mea-

dos do século XX, que, dentre outras utilidades, tinha abrigado um 
hotel e a FUNDACENTRO, o embrião da UNIR, foi que tive a noção 
exata do tamanho do desafio que era, para uma jovem de 22 anos, 
iniciar aquela trajetória profissional, conquistando o respeito e a 
confiança de que, sim, tinha muito a contribuir com aquela terra 
tão distante e que marcaria sua vida para sempre. 

1 Professora fundadora do curso de Geografia, no período 1983/1987.

1
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“Primeiro” foi a palavra de ordem daqueles tempos. Primeiro 
ano da UNIR, primeiro ano no exercício de minha profissão,  
primeiro ano acadêmico do curso de Geografia, primeira turma 
(com a maioria de alunos bem mais velhos que eu), primeiro... pri-
meiro... Que delícia de desafio me foi oferecido! E ciente disso foi 
que me dediquei como nunca a ele. Um dos maiores desafios da 
menina foi mostrar que a grade curricular estava completamente 
equivocada... disciplinas de conclusão tinham sido colocadas no 
ano-base e vice-versa. “Apanhou”, inclusive em reunião em que 
todos os docentes, de todos os cursos iniciantes, estavam presen-
tes... mas conseguiu! Fizemos uma reformulação, com uso, inclu-
sive, de proposição curricular do meu ex-professor Doutor da UFRJ, 
Jorge Soares Marques.

Foram dias de grandes preocupações, de muita dedicação e 
entrega e, principalmente, de muita satisfação!  

Fui conquistando respeito à medida que mostrava a quem 
quisesse, principalmente aos meus alunos e alunas, que estava ali 
porque amava o que fazia e queria que esse amor pudesse contri-
buir para o surgimento de uma instituição digna de Porto Velho, da 
Amazônia; que estava ali para retribuir o quanto me foi oferecido 
saber, ao estudar numa Universidade também pública e pela qual 
nutro igual orgulho - a Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Foi com esse espírito que as coisas foram acontecendo... 
criamos a 1a Semana de Geografia (em parceria com o Colégio 
Objetivo, de onde veio me procurar um professor de quem, 
lamentavelmente, esqueço o nome, para lhe prestar o devido 
reconhecimento), através da qual pudemos, desde cedo, trazer os 
melhores quadros nacionais na área para debatermos temas de 
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interesse na formação e no aprofundamento de nossos alunos, 
tais como os professores doutores Dieter Muehe e Jorge Xavier da 
Silva; este último, o pioneiro na introdução do Geoprocessamento 
no país; o geógrafo Orlando Valverde, também pioneiro nos estu-
dos da Geografia Agrária e criador da CNDDA (Campanha Nacional 
de Defesa e pelo Desenvolvimento da Amazônia), dentre outros 
nomes de peso. Assumi a Coordenação e, depois, a chefia do 
Departamento de Geografia e História... A UNIR se desenvolvendo 
e eu, com ela. 

Até que, pelo fato de meu marido, à época, ter sido transfe-
rido e eu ter de acompanhá-lo, meu vínculo termina com a UNIR. 
O vínculo profissional, claro, porque o afetivo nunca teve e nunca 
terá fim. 

Deixar o universo que tinha, nesta parceria com a Univer-
sidade, foi muito difícil, mas o que me foi permitido viver e par-
ticipar naqueles anos foi único e irrepetível. Saber de todo o seu 
crescimento e de sua evolução me traz sempre a alegria de saber, 
mesmo que ninguém o soubesse, de que tem um “tijolinho” meu 
nessa construção. 

Olhando para esse passado tão luminoso, apesar dos per-
calços que também existiram, mantém-se sempre no meu pre-
sente a enorme gratidão. Gratidão a Deus, em primeiro lugar, 
por me ter mostrado aquele caminho; gratidão a meus pais, que 
tanto me incentivaram a enfrentar aquele enorme desafio, acre-
ditando que eu seria capaz; gratidão àqueles que, responsáveis 
pela administração, se arriscaram a confiar em alguém tão jovem 
e inexperiente; gratidão a todos e todas, sem distinção, que me 
ajudaram nos momentos de dúvida e desânimo; principalmente, 
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aos meus alunos e alunas, que me acompanham até hoje, em 
minhas melhores lembranças. A cada um deles e a cada uma 
delas, dedico estas minhas recordações festivas! São eles e elas 
o motivo principal de se buscar a excelência no conhecimento 
transformador da realidade de um país como o nosso e, dessa 
forma, retribuir à sociedade o que nos propiciou: ensino público e 
gratuito de qualidade. 

Parabéns, minha querida UNIR! Vida longa e muito produtiva 
sempre! 



BANDEIRA DA UNIR:  
CONHEÇA A HISTÓRIA E O AUTOR

Roberto Marques de Souza1

Nas cores azul, branco e amarelo, a bandeira destaca o logotipo da UNIR com um sol 
estilizado no centro. Em 2022, a UNIR (criada em 08 de julho 1982, pela Lei n. 7011), 

comemora 40 anos de fundação e 37 anos da criação de sua bandeira.

Quem participa dos eventos oficiais da Universidade Federal 
de Rondônia (UNIR), percebe a presença de um pedestal com 
três bandeiras: a do Brasil, a do Estado e a da UNIR. O próprio 
autor conta a história da criação da bandeira desta importante 
Instituição de Ensino Superior.

1 Em 7/07/2022, RJ.

2
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Bandeiras do Estado de Rondônia, do Brasil e da UNIR 

Fonte: Domínio público (internet)

O autor

Meu nome é Roberto Marques de Souza e sou o responsável 
pela criação da bandeira da UNIR. Hoje tenho 63 anos e moro em 
Jacarepaguá, na zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Nascido 
no RJ, cheguei em Porto Velho em 1982, aos 22 anos, para tra-
balhar como desenhista na construção da Usina Hidrelétrica de 
Samuel. Graduado em Educação Física pela UNIR, fui servidor téc-
nico-administrativo desta Universidade de 1983 a 1990, eleito pri-
meiro presidente da antiga ASSUNIR - Associação dos Servidores 
da UNIR – e presidente da Comissão Permanente de Pessoal 
Técnico-Administrativo (CPPTA), que fez a transposição / o enqua-
dramento dos funcionários celetistas para o regime único do 
Governo Federal.
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Roberto Marques de Souza, autor da bandeira da UNIR 

Fonte: Acervo do autor

O concurso

Em 17 de maio de 1985, participei, como acadêmico, do 
“Concurso da Bandeira da UNIR”, ficando em primeiro lugar. 82 
concorrentes participaram da competição. O Presidente do Brasil 
era José Sarney, o Ministro da educação, Marco Maciel e o Reitor 
da Universidade, Euro Tourinho Filho. A Comissão do Concurso foi 
presidida pelo professor Argeu Rosa e composta pelos engenhei-
ros José Carlos e Luiz Leite, pelos artistas plásticos Rita Queiroz 
e Raimundo Paraguassu e pelo jornalista Emanuel Pontes, com o 
apoio da Diretora do Núcleo Cultural, professora Laura dos Santos 
Prates. Todas as personalidades pioneiras deste nosso querido 
estado de Rondônia.
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Jornal Alto Madeira, n. 16.684, p. 3,  

Porto Velho, 12 de junho de 1985 

Fonte: Acervo do autor

Cerimônia e premiação

Em 12 de junho de 1985, no hall da UNIR Centro, com a pre-
sença da comunidade universitária e de autoridades locais, houve 
a cerimônia de entrega do prêmio aos vencedores do concurso. 
Usou da palavra o Vice-Reitor, Dr. Raymundo Nonnato Castro. O 
prêmio foi uma passagem aérea de ida e volta ao Rio de Janeiro, 
cortesia da VARIG-CRUZEIRO e entregue pelo seu gerente, Sr. 
Walquir Fagundes. O evento contou com a participação especial 
da Banda da Polícia Militar do Estado de Rondônia, cujo coman-
dante era o Tenente Coronel Walter Luiz Garcia.
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Premiação 

Fonte: Acervo do autor

                       
Descrição e simbolismo

Meu foco era desenhar algo simples, significativo, que repre-
sentasse a importância da UNIR e que respeitasse as técnicas de 
design fundamentais da vexilografia, resultando em:
          • Fundo: azul-celeste. Universo cultural e social infinito.
          • Logotipo UNIR, ao centro: branco. União que deve existir 

dentro do universo cultural e social para que a UNIR possa 
atingir os objetivos a que se propõe.

          • No interior do logotipo: amarelo-dourado. Com a união, 
surge a esperança, a luz e a vida, representadas por um 
Sol estilizado (como o logotipo), simbolizando o direito à 
cultura e ao bem-estar social para todos.

          •  Mensagem visual final: “Assim como o Sol, a UNIR é para 
todos!”.
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Declaração do Reitor Euro Tourinho Filho

Fonte: Acervo do autor

Postos os dados, relembramos que o objetivo deste memorial 
sobre a história da bandeira da Universidade Federal de Rondônia 
foi registrar o concurso, as personalidades envolvidas e minha hon-
rosa contribuição para o acervo permanente desta importante e 
reconhecida Instituição de Ensino Superior.
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 Notícia sobre o Concurso Bandeira e layout vencedor

Fonte: Acervo do autor





DEVO TUDO A VOCÊ, UNIR:  
DA CASA DA MADRISA  

ÀS MARGENS DO RIO MADEIRA

 Nair F. Gurgel do Amaral

Lygia Bojunga Nunes, Mariza Maldonado, Aracy Alves Martins 
Evangelista, Maria das Graças Mendes e Glória Valadares Grangeiro 
são as protagonistas desta Casa. A Lygia, por causa do seu livro A 
Casa da Madrinha, um livro que dá espaço ao sonho e à espe-
rança, e a Mariza, uma querida colega de graduação em Letras 
que faleceu no último período, recebeu homenagem por ser uma 
excelente leitora e divulgadora da Literatura infantojuvenil. Virou 
Casa da Madriza.

As personagens seguintes: Aracy, Graça e Glória fizeram par-
ceria entre UNIR – SEDUC – Biblioteca Municipal Francisco Meireles 
para implantar o espaço e levar leitura aos professores da rede 
pública, alunos de graduação em Letras da UNIR e público interes-
sado. Acho que era 1987.

E eu, onde entro? Entro pela porta da frente, sento no chão, 
recosto-me em almofadas e leio, encantada com tantos livros. 
Depois... pinto quadros e cortinas para a casa, escrevo e leio para 
professores e alunos do Ensino Fundamental em diversas esco-
las. Represento personagens do livro A Casa da Madrinha, falo 
da escola OSARTA do pensamento (Osarta, de trás para frente, é 

3
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Atraso), vivo um pavão ou uma menina que tinha uma bolsa onde 
cabia o mundo.

Fotos da Casa da Madriza - UNIR

Fonte: Acervo da autora

Hoje, quase 40 anos depois, fico pensando nas verdadeiras 
“madrinhas” – essas três mulheres que mudaram minha vida e me 
fizeram decidir pela Educação. Elas fizeram muito por Porto Velho, 
por Rondônia. Trouxeram pessoas de renome nacional, ganhadoras 
de prêmios e famosas por escreverem para crianças de todas as 
idades. Vamos citar alguns: Maria Antonieta Antunes Cunha, Lygia 
Bojunga, Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Bartolomeu Campos 
Queirós, Guto Lins, Roger Melo, Ricardo Azevedo, Elias José, Bety 
Coelho e tantos outros.

Fomos uma geração de sorte. As madrinhas usaram suas 
varinhas de condão e povoaram Rondônia de livros.

A sala que ficava no final de um corredor da UNIR Centro 
servia também para nossas aulas preparativas para o Estágio 
Supervisionado, incluindo agora um padrinho ou um príncipe 
encantado como professor de Língua Inglesa, o professor Miguel 
Nenevé.
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Nossa sala de aula regular ficava na parte superior do pré-
dio. Ainda não existia o campus e nem os campi. Eram poucos os 
cursos que funcionavam nos três turnos da UNIR. Na foto a seguir, 
vemos alguns professores do curso de Letras em momento de 
confraternização, a conhecida “Aula da Saudade”: Eunice Jhonson, 
Cânio Grimaldi e Genira Figueiredo (in memoriam), Miguel 
Nenevé, Laércio Bacelar e Aracy Evangelista. Ao fundo, a aluna 
Sônia Sampaio, colega de turma à época e hoje também profes-
sora da UNIR.

Professores do Curso de Letras – UNIR (1987)

Fonte: Acervo da autora

Muita aprendizagem, muitos professores comprometidos 
com o ensino de qualidade. Para quem só queria aprender a 
escrever, ler mais e falar outra língua, a sala de aula chegou gri-
tando. Ensinar? Não só; aprender sempre. Eu quis conhecer, divi-
dir, somar, multiplicar e difundir a ideia de que mudar era possível. 

A cultura de modo geral sempre me fascinou. Em 1987 e 
ainda como aluna do curso de Letras, fui convidada pelo querido e  
saudoso colega de turma Roberto Carlos Farias (in memoriam), 
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então presidente do DCE, para participar da “EXPOR ARTE” - I 
Mostra de Trabalhos em Telas e Charge. Foram oito telas expostas, 
especificadas em catálogo com o título de cada uma. Hoje não 
pinto mais telas, pinto histórias com letras de pertencimento.

Escrevi pouco durante a graduação, porém a Literatura me 
encorajou e ensaiei alguns poemas. Recebi o prêmio de segundo 
lugar em um concurso de poesias, também organizado pela UNIR 
(2º lugar no Concurso de Contos, Poesias e Crônicas da UNIR – 
CCPC). O título escolhido por mim foi: “Menor ou Maior?”. Assinei 
com o pseudônimo de Ria” (Nair de trás para frente).

Pensei no devir dos povos esquecidos, sempre minori tário, 
anti-hegemônico, subalterno, marginal: devir-indígena, devir ribeiri-
nho, devir-quilombola, devir-mulher, devir-outro da/na língua. Ei-lo. 

Menor ou maior?

Menor nascendo, 
MAIOR ALEGRIA
Menor morrendo, 
MAIOR TRISTEZA
Menor sorrindo, 
MAIOR MENTIRA
Menor chorando, 
MAIOR VERDADE
Menor brincando, 
MAIOR JUSTIÇA
Menor suando, 
MAIOR INJUSTIÇA.
Menor de rua:
abandonado
magoado
surrado
sofrido
perseguido
ferido.
Se o tivessem AMADO, não teria MORRIDO. 
    (RIAN)
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Dois anos como professora na rede pública estadual, no 
Colégio Carmela Dutra, provaram que minhas preocupações com 
as mudanças para o ensino de Língua Portuguesa eram mesmo 
necessárias. Foco na leitura, exercícios de produção de textos, 
análise linguística e respeito às variações, às diferenças, ao “outro”. 
Coloquei em prática os ensinamentos da graduação, vindo de pro-
fessores que tiveram o cuidado e o carinho de nos formar com o 
que havia de melhor e atual na área das Letras e das Humanidades.

Ali, no ensino público, comecei minhas experiências com as 
produções: um jornal e um livro foram publicados, com a partici-
pação dos alunos do Ensino Fundamental e Médio. Além disso, era 
comum levá-los para conhecer os locais de produção e divulga-
ção da escrita: redações de jornais, bibliotecas e rádios, o que ren-
deu algumas matérias em jornais locais. O livro Acredite se quiser, 
que teve uma publicação artesanal e restrita aos alunos, foi publi-
cado posteriormente pela EDUFRO (editora da UNIR).

Em 1990 veio a aprovação em concurso público para 
docente. Professora universitária. Que reponsabilidade! Aulas nos 
cursos de Direito, Administração, Economia, Enfermagem. Minhas 
primeiras experiências dando aulas de Português Instrumental 
em outros cursos, em outros turnos que não o nosso de lotação. 
Um trote para os iniciantes, só soube depois. Valeu a experiência.

O Mestrado em Linguística veio em 1992, novamente uma 
experiência pioneira da UNIR – o primeiro convênio interinstitu-
cional com a UNICAMP para formar Mestres em Rondônia. Lembro 
que era o cartão de visita do IEL – Instituto de Estudos Linguísticos 
da UNICAMP: professores formando professores na Amazônia. 
Não foi fácil conciliar estudo, trabalho e administração. À época 
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eu era Diretora do Núcleo de Educação (NED), da UNIR. Eleita por 
um ano e, depois, por mais dois. Enfim, consegui defender em 
1996. Título da dissertação: Clichês em Redações do Vestibular: 
estratégias discursivas. Orientador: Sírio Possenti, renomado pro-
fessor da UNICAMP.

O trabalho com redações do Vestibular foi gratificante e 
teve muita repercussão na mídia: jornais locais, de Campinas, 
de Curitiba, e até uma matéria no programa Fantástico, da Rede 
Globo. A relevância do tema, aliada à preocupação com a urgente 
mudança no ensino, motivou as pessoas, especialmente as esco-
las de Ensino Médio e os Cursinhos.

Entre novos cargos administrativos e sala de aula, em 
1999, participei da seleção para o Doutorado em Linguística na 
Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho” - UNESP 
de Araraquara/SP. Agora, o afastamento foi total, mas a família 
ficou. O coração partiu. O marido, mais uma vez, apoiou. Sempre, 
incondicionalmente. Agora, além dos quatro filhos e marido, dei-
xava os netos também. Eles entendiam e eu voltava. Realizada, 
feliz comigo e com eles que sabiam da necessidade da minha 
ausência. A experiência de morar sozinha e longe dos familiares foi 
doída, porém compensada pelo intenso aprendizado. Defendi a 
tese de doutorado em 2002, sob a orientação de Maria do Rosário 
Valencise Gregolin e com o título Rumores do Humor: a subjetivi-
dade discursiva na produção e na leitura de textos humorísticos. 

O meu interesse por textos humorísticos surgiu devido às 
posições assumidas pela Análise do Discurso. Nessa perspectiva 
teórica, é possível dizer, por exemplo, que o humor, sendo dis-
curso, produz ideologia e que os sujeitos envolvidos realizam um 
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trabalho subjetivo, sem desconsiderar a ideologia, a história e a 
memória discursiva, inerentes a todo discurso.

Volta para casa. Trabalho, aulas, livros, artigos, eventos, 
PROGRAD - Pró-reitoria de Graduação da UNIR - por duas ges-
tões. Hora de fazer um Pós-doutorado. Novamente a UNICAMP-
Campinas/SP. FE – Faculdade de Educação. Orientador: Ezequiel 
Theodoro da Silva. Título: Pluralidade cultural, leitura e linguagem 
na formação docente, 2011. 

O professor Ezequiel teve fundamental impor tância na 
minha inserção no mundo da cultura. Apresentou-me a autores 
da Sociologia e da Antro pologia e me fez entender a relevância da 
interdisciplinaridade. Hoje, não consigo ministrar aulas sem o apoio 
de outras áreas do conhecimento como a Geografia, a Filosofia e a 
História.

Por que o narcisismo ainda permanece vivo nas sociedades 
atuais? Por que temos dificuldades enormes para aceitar hábitos 
e costumes que nos são estranhos e, principalmente, por que a 
tendência é classificar o que é diferente daquilo que vivenciamos 
no nosso dia a dia como feio, esquisito, errado ou anormal? 

Agora, mais do que nunca, o foco eram os “outros”, nas aulas 
da graduação, na convivência com as escolas através dos Estágios 
Supervisionados, nas aulas ministradas para alunos de dois 
Mestrados Acadêmicos: Letras e Educação. Era preciso expandir 
as ideias e colocar em prática os ensinamentos sobre pluralidade 
cultural, variação linguística, respeito às diferenças, importância 
da interculturalidade e do hibridismo. 

Urgia desfazer o mito da identidade única, do patriotismo 
e/ou nacionalismo exacerbado e da tradição. Estava na hora de 
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repensar a desterritorialização, a educação inclusiva, a educação 
especial, os direitos humanos, as linguagens múltiplas. O mundo é 
outro: globalizado, volátil, líquido, sem fronteiras.

Sigo com meu conterrâneo Manoel de Barros: respeitando 
as coisas e os seres desimportantes. Dialogar com as águas, assim 
como o poeta, é coisa que eu também entendo. Sei bem os sota-
ques dos rios, das lagoas, dos pântanos, dos igarapés e dos igapós. 
A vivência nesses dois biomas diferentes e de muitas diferenças 
aproximou e propiciou a aquisição da sabedoria de pantaneiros 
e beiradeiros. A profundidade do nada saber aumenta meu com-
promisso com os “ex-cêntricos” (aqueles que vivem fora do cen-
tro), ou seja, às margens e, por isso, marginalizados.

A iniciação à pesquisa se deu via PIBIC – Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação Científica. Chegamos às comunidades  
ribeirinhas sem conhecer quase nada desse mundo encantado 
que envolve rios, florestas, animais e muita lenda. Mas envolve 
também pessoas que sofrem o abandono das instituições e do 
poder. 

Inicia-se aí uma nova história: educação, cultura e lingua-
gem. Entramos nas comunidades via escolas, com a parceria dos 
professores e dos alunos. Chegamos aos ribeirinhos respeitando e 
valorizando suas vivências. 

O Grupo de Pesquisa GEAL – Grupo de Estudos Integrados 
sobre a Aquisição da Linguagem – havia sido criado pela pro-
fessora Tânia Rocha Parmigiani que, ao se aposentar, o passou 
para a minha liderança; alguns anos mais tarde, mudei o nome 
para Grupo de Estudos Integrados sobre Linguagem, Educação e 



35

Cultura, a fim de melhor atender as pesquisas, agora mais voltadas 
para os Mestrados. 

A seguir, temos a logomarca do Projeto, feita pelo reno-
mado escritor e ilustrador Roger Melo, a pedido de sua (e minha) 
amiga Glória Valadares Grangeiro e de algumas alunas do curso 
de Letras.

Logomarca do Projeto “Alfabetização de Ribeirinhos  

na Amazônia” e alunas pesquisadoras do PIBIC

Fonte: Arquivo do GEAL (2007)

Estivemos em várias comunidades ribeirinhas do Rio 
Madeira; porém nos fixamos em três, onde atuamos, principal-
mente, em escolas do Ensino Fundamental: Escola Domingos 
Sávio (Comunidade de São Sebastião), Escola Antônio Augusto 
de Vasconcelos (Vila de Teotônio) e Escola Santo Antônio I (Bairro 
Santo Antônio). Posteriormente, estivemos presentes também na 
Escola Franklin Delano Roosevelt (Bairro Triângulo).

As lendas, os contos fantásticos ou contos de assombra-
ção coletados nas escolas ribeirinhas foram catalogados no livro 
Encantos do Rio Madeira: histórias ribeirinhas. A primeira edi-
ção deste livro foi patrocinada pelo PROEXT-Cultura/MEC. As  



36

ilustrações foram feitas pelas crianças das comunidades ribeiri-
nhas, sob a coordenação de Glória Valladares Grangeiro, idealiza-
dora do Projeto “Leitura no Sítio”, e a equipe dos dois projetos. 

A Escola Antônio Augusto de Vasconcelos ficava situada 
na antiga Vila de Teotônio, a 33 quilômetros do centro de Porto 
Velho; hoje, completamente submersa, em consequência da  
construção do Complexo Hidrelétrico das Usinas de Santo Antônio 
e Jirau. A Vila e a Escola foram reconstruídas e estão localizadas 
na Vila Nova da Cachoeira do Teotônio, cerca de 1.200 metros de 
distância da antiga comunidade. 

Assim que iniciamos nossos contatos com as comunidades 
ribeirinhas, em 1998, a atual comunidade Vila do Novo Engenho 
Velh” não existia. Atuávamos, então, na Comunidade de São 
Sebastião e na Escola Domingos Sávio. Naquela época ainda nem 
se pensava em construir as Usinas Hidrelétricas no Rio Madeira. 

Considero justa uma homenagem aos povos ribeirinhos. Ser 
ribeirinho é viver próximo ao rio, às vezes, viver no próprio rio, mas, 
sobretudo, viver do rio. Por isso, o que apresento a seguir são fru-
tos colhidos e compartilhados com eles, esses “outros” que nos 
deixaram contar suas histórias.

Destaco, primeiramente, os três livros, a seguir, que mos-
tram a cultura ribeirinha através das suas lendas, contos fantás-
ticos, vocabulário e gastronomia. Os três livros trazem um pouco 
do banco de dados coletado ao longo de mais de quinze anos.

São obras que surgiram a partir de observações feitas, con-
versas informais e pesquisas, especialmente em comunidades 
ribeirinhas. Meus sinceros agradecimentos aos alunos da gra-
duação em Letras, ligados ao Grupo de Estudos Integrados sobre 
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Linguagem, Educação e Cultura e ao Projeto Alfabetização de 
Ribeirinhos na Amazônia. 

Capa dos Livros Publicados com a Cultura Ribeirinha

Fonte: Acervo do GEAL

Em 2021, ousei escrever já aposentada, porém sempre junto 
com o Grupo que me acompanhou nos anos que passei na UNIR. 
Saiu o ABC...zônia: dicionário zoocultural da Amazônia – um livro 
para crianças que, com ludicidade, mostra a fauna amazônica, em 
imagens, e nossa cultura, em textos.

Capa do livro ABC...zônia

Fonte: AMARAL, Nair F.G (2021)
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Antes do evento da internet, os jornais impressos sempre 
foram o meio de comunicação mais popular para a busca de 
informações. Por isso, sempre fui procurada, ou mesmo procurei, 
por esse veículo para divulgar ideias novas, fazer críticas ou com-
partilhar resultados de pesquisas.

Em 1992, coordenei as correções das redações do Vestibular 
da UNIR. Nessa ocasião, as provas de redação ainda eram elabo-
radas pela própria Instituição e não existia o ENEM.

Convidei a equipe toda e escrevemos sobre vários temas 
relacionados ao ato da escrita e divulgamos no jornal Alto Madeira, 
edição de 07/03/1992. A matéria recebeu o título de “Os ‘incrí-
veis’ vestibulandos”. Foi um belo trabalho - duas páginas dedica-
das ao assunto. Porém, o que parece ter chamado mais a atenção 
do público foi um tópico denominado “Frases Pitorescas”. Não sei 
dizer como aconteceu, mas as “pérolas” publicadas aqui foram 
parar no jornal Folha de São Paulo, de 26/03/1992, e comentadas 
no programa do Jô Soares. 

Publicação das correções das redações do Vestibular de 1992

Fonte: O Estadão e Folha de São Paulo (1992)
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Ainda ajudei a organizar uma das primeiras revistas da UNIR, 
com o título de Re-UNIR Letras, e ajudei na construção de relató-
rios da UNIR e da Fundação RIOMAR.

Capas da Revista Re-UNIR Letras

Fonte: Acervo da autora

Entre os anos 1992 e 2009, exerci diferentes cargos na 
Universidade Federal de Rondônia – UNIR. Comecei como 
Coordenadora do Curso de Letras (1992); depois, fui Chefe do 
Departamento de Letras (1994), Diretora do Núcleo de Educação 
(1995-1998), Coordenadora de Pós-graduação, na Pró Reitoria 
de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão (2002), Pró-Reitora de 
Graduação, Assuntos Comunitários e Estudantis (atual PROCEA) 
e Pró-Reitora de Graduação (PROGRAD) por dois mandatos 
(2004-2009).

Dentre as muitas ações desenvolvidas, incluindo concurso 
para docente, destaco a elaboração do Guia do Estudante e a 
criação de dois jornais: o INFORNED (Núcleo de Educação) e o 
Informativo Grau (PROGRAD).
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Jornais INFORNED e Informativo Grau

Fonte: Acervo da autora

Realizamos diversas parcerias, envolvendo os alunos da gra-
duação. Destacamos os seguintes projetos: UNIR na rua; UNIR 
nos bairros; Semana de Integração (rapel, xadrez, futebol, pales-
tras); Gabaritando; Exposição de Bandas nas Escadarias da UNIR/
Centro; Teatro; Coral; Rádio Universitária etc.

Agradeço a confiança dos alunos e professores que me ele-
geram e aos Reitores que confiaram em mim. Busquei fazer o pos-
sível em épocas difíceis e cumprir minhas obrigações em épocas 
mais estáveis. As dificuldades sempre existirão, porém importam 
os desafios, o dever cumprido e até os sonhos: melhorar, ampliar, 
crescer, expandir - metas de todo administrador.

Vivenciei um dos melhores momentos da UNIR: o investi-
mento na qualificação do corpo docente, a expansão dos cursos 
de graduação e a inserção de políticas de ação afirmativa.

Espero que a Educação, em todos os níveis, seja ainda muito, 
e cada vez mais, valorizada; que os professores tenham seu trabalho 
devidamente reconhecido e que os alunos sejam bem formados. 
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Tanto no que se refere a conteúdos quanto ao desenvolvimento de 
habilidades e competências que o insiram socialmente, principal-
mente para continuar mudando, melhorando, incluindo. Investindo 
no reconhecimento das diferenças, não de forma a estimular a 
desigualdade, mas de compreensão da pluralidade em oposição 
às formas padronizadas presentes na sociedade do consumo.

Urge saber desenvolver a empatia ante a alteridade, o olhar 
para o “outro” com respeito às diferenças e a procura por entender 
o que causa a desigualdade social. 

A burocracia acadêmica e administrativa, os embates judi-
ciais, as polêmicas nos Conselhos Universitários, as greves, aliados à 
“tripla” jornada de trabalho e às noites sem dormir, causaram abor-
recimentos, ausência da família e tantas outras vicissitudes. Porém, 
a recompensa aparece com o reconhecimento da comunidade 
acadêmica, dos técnicos, dos colegas professores e da sociedade.

Aconselho, sim: os professores deveriam experimentar 
a diferença entre ensinar e administrar, ações que propiciam o 
crescimento pessoal e o entendimento dos trâmites. Exercita a 
paciência, a tolerância e o convívio com o “outro”.

Agradeço pela oportunidade de contribuir com a Instituição 
que me formou em diferentes níveis; sou grata também por rece-
ber importantes ensinamentos.

Como eu sei bem das minhas imperfeições, continuarei em 
busca de certezas, entendidas, aqui, como relativas, mas sempre 
de ponta. Já que o buscar é inerente a todo e qualquer professor.

Não acomodar. Esta é uma palavra forte, porque implica 
outras que determinam ação. Algumas dessas palavras insistem 
em não dormir, ou seja, em não se acomodar. São elas: pesquisar, 
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ler, escrever, agir, atuar, transformar. São verbos de muita ação e 
compromisso com mudanças, povos, culturas, linguagens e res-
peito; substantivos plurais, assim como devem ser minhas próxi-
mas ações.

Em 2019, defendi Memorial Descritivo cuja finalidade era 
ascender ao último degrau da carreira do Magistério Superior: 
Professor Titular. E sabem quem estava lá como presidente 
da minha Banca Examinadora? Ele mesmo: o professor Miguel 
Nenevé (aquele príncipe professor de Inglês na graduação). Se tem 
alguém que eu possa eleger como guia por esses anos todos, foi 
ele. Obrigada por acreditar, incentivar e acompanhar.

Depois, aposentei. Em 2020, meu esposo faleceu, vítima da 
COVID 19. Aposentada e viúva, tento sobreviver com as forças que 
me são possíveis alcançar. Uma delas é a escrita. Escrevo, agora, 
coisas que quase nunca escrevi antes: contos, crônicas, poemas, 
memórias. Sem compromisso com o que cabe ou pontua no Lattes. 

Por tudo isso, minhas palavras finais são de gratidão, sem 
exceções, sempre com inclusões. Gratidão é sentimento que 
agrega humildade, reconhecimento, felicidade. Sou grata à 
Universidade Federal de Rondônia (UNIR) por me proporcionar 
toda essa intensidade. 

O que sou, academicamente falando, devo a você. Da gra-
duação ao Pós-Doutorado eu fui UNIR; de aluna à professora eu 
fui UNIR. Fui porque você existe, UNIR. Agora, quando você com-
pleta 40 anos e eu já estou aposentada, é preciso dizer que eu saí 
da UNIR, mas a UNIR não saiu de mim.

Obrigada, UNIR! Parabéns pelos 40 anos.



UNIR: FORMAÇÃO E TRABALHO  
NO SUDOESTE AMAZÔNICO

  Sonia Maria Gomes Sampaio

A memória é nossa glória e/ou destruição. Lembrar é per-
correr o mesmo caminho de forma diferente, com outros olhares. 
Para lembrar, rememorar, precisamos de alguns sinalizadores de 
um tempo e de um espaço que acionam a memória individual/
original que permanece em quem vivenciou o acontecimento 
(HALBWACHS, 1990). Nesse contexto, os maiores sinalizadores são 
as datas. 

Além das datas, as memórias estão vinculadas a pontos de 
referências. Um dos pontos referentes é o trabalho e o lugar no 
qual trabalhamos, pois estes são quase indissociáveis de nossas 
vidas. Desse modo, a Universidade Federal de Rondônia (UNIR) 
está entrelaçada ao meu cotidiano há exatos 38 anos, visto que, 
nessa Instituição, ingressei como estudante e prossegui como 
docente.

Rememorando tempos e espaços que sinalizam minha cami-
nhada, trago, neste texto, alguns momentos importantes e significa-
tivos dessa trajetória; em seguida, teço alguns comentários acerca 
da UNIR enquanto instituição formadora e seu papel na sociedade 
rondoniense, além de abordar a construção da Universidade como 
primeiro passo para a construção da pluridiversidade.

4
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Memórias - tempos e espaços sinalizadores de minha caminhada

1964 - Nasci no seringal Cachoeira, localizado no estado no 
Acre, na divisa com a Bolívia. Fui registrada em Xapuri e 
vivi no seringal até os dois anos de idade, ou seja, 1966. 
Surpreendidos pela desvalorização da borracha, em fun-
ção do roubo das sementes da Hevea brasiliensis pelos 
colonizadores e pela enorme plantação que se cons-
tituiu na Malásia, os donos de seringais ou independen-
tes, como era o caso do meu avô, tiveram que recorrer a 
outros meios. Embora meu avô fosse considerado milio-
nário, isso não foi o suficiente para evitar a derrocada.

1966 - Chegamos ao território Federal do Guaporé. Aqui, minha 
família se estabeleceu e passou a lidar com garimpo e 
sítios com pequenas plantações e criações. Passados os 
anos mais difíceis, era hora de buscar outra referência de 
vida. A escola, então, se apresentava como nova possibili-
dade. Os mais jovens da família passaram a frequentá-la e, 
depois, a minha geração. 

1972 - Este ano marcou minha entrada na escola, aos oito anos de 
idade, com atraso de um ano, para cursar a primeira série. 

1983 - Concluí o Ensino Médio.
1984 - Ingressei no curso de Letras Português/Inglês, na UNIR.
1981 - Ingressei no serviço público federal, aos 17 anos de idade, 

ainda cursando o ensino médio. Fui lotada na Secretaria 
de Promoção Social e, após três anos, solicitei minha dis-
tribuição para a escola Barão do Solimões, onde trabalhei 
como professora de Literatura até o início de 1988. Minha 
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prática como professora foi concomitante à minha forma-
ção acadêmica. Nesse sentido, vivenciar a escola de 1º e 2º 
graus foi fundamental para eu entender o que é ser aluno 
e o que é ser professor, além de confirmar minha escolha 
em ser professora.

1984 - Marca o início da minha vida acadêmica. Na cena da for-
mação, eu me apresentava no primeiro dia de aula, na sala 
três do prédio da UNIR Centro, com mais 39 alunos, em 
uma turma composta por quatro discentes pretos e 36 
brancos. A turma de 1984 foi a segunda entrada do curso 
de Letras da UNIR. O curso era anual e a grade curricu-
lar se concentrava no tradicional ensino de língua materna 
e estrangeira (inglês) e suas respectivas literaturas, bem 
como nas disciplinas ditas pedagógicas.

Durante o curso de graduação, assim como os demais estu-
dantes da turma, passei por alguns processos de crescimento pes-
soal e intelectual. Isso se deve aos professores mais democráticos 
e recém-contratados nas áreas de língua e literatura, como Laércio 
Bacelar, Vitor Hugo Martins, Marisa Khalil, Miguel Nenevé e Aracy 
Martins Evangelista. Com eles, e a partir deles, obtive uma forma-
ção mais específica, mais libertadora, portanto, mais democrática. 
As experiências mais marcantes se deram na área de Prática de 
Ensino, com professores que traziam a proposta de não responder 
de pronto ao que o discente perguntava, mas de retornar a per-
gunta ao discente e fazê-lo refletir e achar suas respostas e seus 
caminhos. Esse foi o caminho da formação ao final do curso. 
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No que se refere à literatura como eixo de formação, com 
os novos professores tive a oportunidade de conhecer diferen-
tes autores e obras, compartilhar leituras,  vivenciar e analisar 
livros, dentre os quais não posso me esquecer de Pedagogia do 
Oprimido (FREIRE, 1990), que me ajudou a compreender o pro-
cesso de educação humana mediatizado pelo mundo. Isso me 
possibilitou inferir - durante os anos que passei com os professo-
res e colegas de turma - que as pessoas se educam nas relações 
sociais e é por meio das significações e dos discursos que cada ser 
se constitui e constitui o outro. 

Nesse sentido, as relações sociais são também relações 
educativas, pois partilhamos experiências e aprendemos a pensar 
o outro como alguém que tem diferentes vivências de linguagem, 
leitura, narrativas e contextos. Desse modo, as falas e escutas que 
vivenciei socialmente em minha formação me proporcionaram 
trocas discursivas, contribuindo para a educação entre sujeitos 
que eu e meus colegas estávamos aprendendo a ser.

Então, nesse processo de reaver, construir, compartilhar, 
posso dizer que, naquele momento de sala de aula, ao revelarem 
as experiências de formação - principalmente a formação leitora 
- professores e discentes estavam se educando, desenvolvendo 
uma espécie de letramento que se constituiria, mais tarde, no 
meu caso, em educação literária. 

A interação é a forma mais interessante de aprender. Foi a 
partir da interação que pude dizer que a paixão do meu apren-
dizado sempre foi a literatura. Dediquei-me ao estudo da litera-
tura com prazer e descobri que havia muitas lacunas na formação 
advinda do ensino secundário; havia muitos mundos desconhe-
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cidos, mas resolvi conhecê-los. Embora soubesse que a cami-
nhada era infinita, resolvi viver nesses sertões que moram dentro 
da gente. Viver, aprender e ensinar é muito perigoso. Os anos da 
graduação passaram e, em dezembro de 1987, a segunda turma 
de Letras colou grau no auditório do Colégio Maria Auxiliadora.

1988 - No início de 1988, comecei a trabalhar no curso de Letras 
como professora convidada pelo Departamento. Fiquei 
orgulhosa de trabalhar na UNIR, mesmo ainda não concur-
sada... Lembrei que, ao final do primeiro dia de aula, quando 
estudante da graduação, nos reunimos na escadaria da UNIR 
Centro e surgiu uma pergunta: o que faríamos de nossas 
vidas quando terminássemos o curso? Todos deram suas 
respostas e eu respondi que quanto a eles eu não sabia, 
mas que eu iria trabalhar como professora na UNIR. E assim 
aconteceu. Como a literatura sempre me moveu, durante 
o curso de Letras atuei como monitora de literatura e, em 
1989, comecei a cursar o PREPES - Especialização Lato 
Sensu - na Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Belo 
Horizonte/MG, na área de estudos de literatura.

1992 - Prestei concurso para a área de Literatura no Depar tamento 
de Letras, fui aprovada e fiquei aguardando ser contratada. 

1994 -  Após dois anos da realização do concurso, em 29 de abril 
de 1994, fui contratada como professora efetiva do quadro 
da UNIR.
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UNIR: instituição formadora e seu papel na sociedade rondoniense

Todo ser formado traz a representação e as marcas da insti-
tuição que o formou. A UNIR é uma instituição relativamente nova 
(40 anos), que marcou a minha formação inicial e que contribuiu 
em muito - e ainda contribuirá - para o avanço da educação e 
das demais áreas no estado de Rondônia. A criação da UNIR data 
de 1982, pela Lei nº 7011, de 08 de julho de 1982, após a criação 
do estado de Rondônia, pela Lei Complementar nº 47, de 22 de 
dezembro de 1981.

Anteriormente à criação da UNIR, aconteceram duas expe-
riências contributivas que marcaram a história e que implementa-
ram o terreno para a futura instalação dessa Instituição: a instala-
ção do campus Avançado da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS), em 1971;  a implantação do Núcleo do Pará, espé-
cie de extensão da Universidade Federal do Pará (UFPA), em con-
junto com a Universidade Federal do Acre (UFAC), trazendo, de 
certa forma, a prerrogativa política do lema do governo  ditatorial 
de Ernesto Geisel: integrar para não entregar. 

Além da UFGRS e do Núcleo da UFPA, havia a Fundação 
Centro de Ensino Superior de Rondônia (FUNDACENTRO), naquele 
momento presidida por Euro Tourinho Filho, que se tornou, depois, 
o primeiro Reitor da UNIR. FUNDACENTRO ofertava os cursos de 
Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas; mais 
tarde, estes foram os primeiros cursos da UNIR.

As licenciaturas do Núcleo do Pará (pois a UFAC logo se reti-
rou do processo) eram as chamadas Licenciaturas Curtas, com 
duração de dois anos e grade curricular minimamente exigida. 
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Vale ressaltar que, a partir desses cursos nas áreas de humanas, 
tempos depois, em 1983, a UNIR conseguiu implantar as licencia-
turas plenas.

Em 1979, a UFPA encerrou seus trabalhos em Porto Velho, 
deixando a cargo da UNIR a documentação referente ao Núcleo 
do Pará. A partir de 1983, a UNIR começou a funcionar com os cur-
sos de Licenciatura Plena. Após a oferta dos cursos, o grande pro-
blema - não só para UNIR, mas para quase todas as universidades 
do norte - foi o investimento para a formação do capital humano, 
tendo em vista que professores que tinham mestrado e douto-
rado não queriam vir para a região Norte. 

O dilema de uma universidade que tem poucos recursos 
humanos e financeiros foi ter que se formar e, ao mesmo tempo, 
formar seus alunos, que tinham como única opção de ensino 
público e gratuito a UNIR. Em seu Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI), consta como missão da UNIR “produzir e 
difundir conhecimento, considerando as peculiaridades ama-
zônicas e visando ao desenvolvimento da sociedade”, ou seja, a 
Universidade passou a ser a porta principal para que se soubesse 
mais sobre a região e suas potencialidades, por meio da pesquisa 
e da formação de mão de obra especializada.  

Anos difíceis se apresentaram e a Instituição teve que arcar 
com a construção do campus universitário, o aparelhamento 
estrutural, a demanda de contratação de professores e a malária, 
doença que vitimava pessoas na região. Lembrar tais dificuldades 
demonstra o quanto a Instituição se empenhou para dar certo; 
ressaltar as adversidades enfrentadas reafirma a luta e a espe-
rança que motivaram a todos para que a UNIR ficasse cada vez 
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mais forte, continuasse cumprindo seu papel formador e social e 
se expandisse para os outros municípios de Rondônia.

A interiorização da UNIR se deu de forma lenta e começou 
pelos campi de Ji-Paraná, Guajará Mirim, Vilhena, Rolim de Moura, 
Cacoal, Ariquemes e Presidente Médici. Ao todo são oito campi, 
incluindo o de Porto Velho, onde fica a sede administrativa, com-
portando Reitoria, Pró-Reitorias, Núcleos, Diretorias e o maior 
número de alunos, com cursos de graduação e pós-graduação.

A vocação da UNIR, que é referência no estado de Rondônia, 
está centrada no tripé ensino-pesquisa-extensão. Em primeiro 
plano, a Instituição buscava formar profissionais, nas diferentes 
áreas do conhecimento, para suprir a demanda interna por pessoas 
qualificadas. Nos anos iniciais da UNIR, a prioridade era o ensino; 
tempos depois, foram consolidadas a pesquisa e a extensão. Hoje, 
a Instituição tem produzido muitas pesquisas, no intuito de con-
tribuir para a resolução de problemas específicos do estado, além 
de desenvolver uma gama de pesquisas acerca da Amazônia e 
suas peculiaridades. A cultura, as políticas de desenvolvimento, as 
territorialidades, os imaginários, os direitos humanos, a sustenta-
bilidade e os estudos pós-coloniais e decoloniais são alguns dos 
temas que marcam essas pesquisas.

Minha caminhada enquanto professora do Departamento 
de Línguas Vernáculas tem sido na perspectiva da aprendizagem 
contínua. A pesquisa e a extensão fazem parte do cotidiano do 
professor, mas considero que a atuação do docente na gradua-
ção é fundamental para a formação de professores de língua por-
tuguesa e de literatura, com fundamentação teórica, prática de 
leitura e escrita e reflexões acerca de como aprender/ensinar. O 
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Estágio Supervisionado - no qual atuei durante 18 anos, com a 
professora Wany Bernardete de Araujo Sampaio - é o momento 
que determina a escolha do discente em ser (ou não) professor. 
Vale dizer que o fator determinante nessa escolha final é a forma-
ção recebida nos anos iniciais do curso.

A sala de aula e a vivência com os discentes nos movem e 
nos intimam ao compromisso com a comunidade acadêmica. A 
responsabilidade de formar não é apenas um compromisso com 
os estudantes, mas também com a instituição em que trabalha-
mos e pela qual lutamos para que se torne referência na região, 
como aconteceu em 2008/2009, quando a UNIR foi avaliada pelo 
Ministério da Educação (MEC) como a melhor da região Norte.

No exercício da sala de aula, na pesquisa e na extensão, cria-
mos consciência de que formação queremos fazer e da escolha 
que fazemos em nosso caminho de pesquisa. Assim, trabalhei 
muitos anos na área de literatura, na perspectiva da análise crí-
tica, estrutural e temática, mas faltava algo que marcasse o que eu 
fazia, a minha zona de interesse e a minha causa. Todos os seres 
humanos têm sua importância, mas há muitos que, além disso, 
têm uma causa e por ela vivem, lutam e vislumbram outros hori-
zontes. Ao entrar na Universidade como aluna, já descortinei outro 
mundo: durante minha formação, observei que (excluindo-se os 
professores mais libertos de preconceitos) a estrutura e os princí-
pios ainda se pautavam na lógica colonialista, como pude ver na 
atitude de outros alunos em relação aos colegas e aos professo-
res. Se entrar na Universidade foi bom, abrir uma luta e eleger uma 
causa foi melhor.
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Nunca concordei com a falácia de que a Universidade é para 
poucos! A Universidade é para todos! Então, minha luta sempre foi 
provar que, assim como eu, todos têm o direito de frequentar a 
Universidade. Uma Universidade democrática se faz com gentes, 
culturas e discursos diferentes. Embora tenha percebido isso no 
início, só consegui lutar depois que entendi onde se localizavam 
as engenharias refinadas, cruéis e sutis, articuladas por grupos que 
consideram a Universidade um reduto de seres que professam as 
mesmas ideias e os velhos preconceitos, ou melhor, que são per-
versamente contrários à entrada das classes menos favorecidas, 
incluindo pretos, mulheres, homossexuais, indígenas e outros gru-
pos quase sempre colocados à margem.

Sendo assim, concebo a UNIR como um universo para todos, 
múltiplo, plural, inclusivo, que acolhe e respeita as diferenças, um 
lugar de descolonização, que nasceu lutando contra tudo, para se 
firmar enquanto instituição. Quando afirmo que a UNIR se formou 
formando seus docentes (além dos seus discentes), é porque 
acredito que, hoje, a maioria dos professores - tanto aqueles que 
estão aqui há muito tempo, quanto os mais novos - não sabem 
mais dividir sua vida da vida da UNIR. É necessário salientar que os 
formandos da UNIR estão em cada canto desse estado.

 Após alguns anos atuando na graduação de Letras/Português, 
tenho a oportunidade de trabalhar nos dois mestrados originados 
no Departamento de Línguas Vernáculas: o Mestrado em Estudos 
Literários (MEL) e o Mestrado em Letras (ML), que têm linhas de pes-
quisa com foco na Amazônia. Nesses cursos, tive a oportunidade 
de trabalhar com o professor Miguel Nenevé, que me apresentou 
os campos do pós-colonialismo e do pecolonialismo. Assim, nos 
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últimos 11 anos de atuação nos mestrados, tenho desenvolvido e 
orientado estudos e pesquisas com foco em pós-colonialismo e 
Amazônia na Literatura e nos escritos diversos sobre o tema.

A construção da Universidade é o primeiro passo para a constru-
ção da pluridiversidade

As batidas do tempo nos nossos corações são apressadas... 
De repente, nos ausentamos desse tempo corredor e podemos 
apreciar, via memória, nossas vivências, nossas escrivências e 
nossa história. Olhamos para trás e vemos o quanto caminhamos, 
o quanto é necessário (re)imaginar para seguir em frente.

Na Amazônia, que é nosso terreiro, quase tudo foi visto pelas 
lentes do exotismo. Os primeiros viajantes que aportaram por 
essas terras a concebiam como paraíso ou como inferno. A gran-
diosidade da floresta impressionava, as supostas riquezas ama-
zônicas e os possíveis eldorados seduziam os europeus: todos se 
entregavam às aventuras de uma busca frenética por aquilo que 
nem sabiam o que era.

Tudo nessa região foi tocado pelos colonizadores, segundo 
os quais toda a terra valia; só não valiam os seres humanos aqui 
encontrados e suas práticas e valores. A indiferença dos invasores 
pelos homens nativos, por suas culturas e pela história aqui cons-
truída demonstrou o quanto desejavam que essa gente não exis-
tisse. Os amazônidas foram pintados como selvagens, canibais, 
sem alma, monstruosos. Daqui só sairia a imagem do vazio demo-
gráfico. Os sobreviventes deveriam ser tutelados pelos coloniza-
dores, para que fossem vistos como civilizados.
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A ideia de atraso e de colonização dizimadora não ficou nos 
primórdios da descoberta e da invasão da Amazônia. Tal ideia per-
manece presente no século XXI, nas antigas chamadas dos gover-
nos ditatoriais para a ocupação das terras devolutas da região 
Norte, com exceção dos estados do Pará e do Amazonas, posto 
que foram os primeiros canais de acesso ao restante da região.

Nos anos de 1970, via propaganda governamental, houve um 
grande chamamento para a ocupação das terras do atual estado 
de Rondônia. As levas de famílias (na maioria vindas dos estados da 
região Sul) se estabeleceram nas áreas em que hoje estão situa-
das as cidades de Ariquemes, Jaru, Ouro Preto, Ji-Paraná, Cacoal 
e Vilhena, no eixo da BR-364. Outras cidades foram formadas fora 
do eixo dessa rodovia.

O antigo Território Federal de Rondônia recebeu migran-
tes do país inteiro. Formou-se aqui uma população de culturas 
diversas, de homens pretos, brancos, indígenas, estrangeiros, de 
crenças e valores diferentes. A miscigenação e a diversidade se 
estabeleceram e, dessa convivência, também nasceram (ou, pelo 
menos, deveriam ter nascido) o respeito ao outro e a luta pela 
construção de um estado econômica e culturalmente produtivo.

Diante de toda a diversidade encontrada em Rondônia e, 
consequentemente, por toda a diferença de heranças culturais, 
quando da chegada dos primeiros migrantes, estabeleceu-se uma 
riqueza cultural que as gerações mais jovens conseguem introje-
tar sem as velhas falas do tipo: “vim para cá para ensinar vocês 
a trabalharem, porque descendentes de índios são preguiçosos”. 
Não há mais os “de fora” e os “de dentro”, os índios e os sulistas: há 
um povo que se reconhece enquanto rondoniense.
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No entanto, essa mudança não se deu de forma tão rápida, 
haja vista que a ideia de alguns sobre vir para colonizar não se dissi-
pou brevemente. O processo foi longo. Foi necessário demonstrar 
que as diferenças entre os nativos e os que chegaram de outros 
estados eram simplesmente diferenças, e isso não se constituía 
em inferioridade ou superioridade. O diálogo havia que ser estabe-
lecido entre iguais, e não entre mandatário e subalterno. À medida 
da passagem do tempo, algumas questões foram dissipadas e a 
relação entre os construtores da nação rondoniense tomou algum 
equilíbrio. As divergências ficaram no nível das ideias e os saberes, 
os valores, as crenças e as diversas culturas foram se tocando, se 
tornando híbridas, de alguma forma.

A sociedade necessita da formação ética, humana, técnica e 
também estética para seu povo. Nessa perspectiva, em 1982 nas-
ceu a UNIR, que desenvolveu o processo de interiorização multi-
campi no período de 1995 a 2002. A necessidade da construção 
de uma instituição formadora pública e gratuita era premente em 
todos os lugares de Rondônia. Antes da UNIR, não havia opção 
para aqueles que tinham interesse em continuar estudando. As 
famílias abastadas mandavam seus filhos estudarem nas grandes 
capitais, mas as menos favorecidas tinham que se conformar com 
os filhos subempregados, por falta de formação.

As instituições formadoras são responsáveis por instituir 
um diálogo mais aberto com a sociedade, tornando-se espa-
ços de discussão e decisão dos segmentos de formação para o 
mercado de trabalho. Formar, habilitar, inserir no mercado pro-
fissionais capacitados é contribuir para expandir negócios e criar 
possibilidades de divisas. Nesse sentido, à medida que a UNIR se  
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presentifica nos municípios, contribuindo para a formação de 
diversos profissionais, ela se configura como um elemento agre-
gador fundamental que, por meio de pesquisas, termina determi-
nando os nichos de possibilidades de investimento que benefi-
ciarão a comunidade como um todo.

Para além da sua capacidade de pensar e de se articular com 
a sociedade, a Universidade, com seus infindáveis universos, con-
segue colher e gerir a pluridiversidade de sentidos, de saberes, de 
conhecimentos, de sujeitos e culturas. Consegue, ainda, articular 
e localizar assertivamente que todos somos diferentes na igual-
dade e que devemos ser respeitados nas nossas escolhas. 

É certo que, nas universidades, costuma-se falar de produ-
ção do conhecimento. No entanto, desconfio que ainda vivemos 
no advento da profusão do conhecimento, que ainda não ama-
durecemos a ponto de discutir de que forma conseguiríamos sair 
dessas epistemologias que ainda trazem um modelo centrado no 
ocidente tradicional. 

É necessário dizer que a UNIR começa quebrando a lógica 
colonial quando absorve como docentes e técnicos, via concurso, 
seus ex-alunos, o que é impensável em algumas instituições. 
A UNIR continua quebrando essa lógica quando pensa e cons-
trói uma graduação intercultural, um dos primeiros passos para 
o livrar-se das velhas epistemologias, em busca de um conheci-
mento novo, próprio, que comprova nossa pluridiversidade, que 
não enxerga um só povo, mas povos que, embora trabalhem sobre 
o mesmo tema, a mesma ideia, podem estabelecer um diálogo 
com as múltiplas cosmogonias. 
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A pluridiversidade não é excludente; ao contrário, é propo-
nente de uma nova forma de conhecer. Estamos prontos para 
começar a pensar, discutir e realizar a pluridiversidade jogando 
fora as velhas epistemologias? Aceito o desafio, proponho que 
saiamos da comoditização dos conhecimentos. A lição de desafio 
que a UNIR me ensinou me faz querer lutar mais, para que essa 
Instituição se torne melhor, mais forte e mais solidária.
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MINHA HISTÓRIA NA UNIR

 Clarides Henrich de Barba

“Gracias a la vida, que me ha dado tanto Me ha dado el 
sonido y el abecedário Con él, las palabras que pienso 
y declaro Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando La 
ruta del alma del que estoy amando” (Mercedes Sosa, 
Gracias da la Vida)

Esta parte da letra cantada por Mercedes Sosa representa 
uma história da minha vida juntamente com a da UNIR. 

Era fevereiro de 1985 quando chegava à Rodoviária de Porto 
Velho. Um pouco perdido, fui buscar um lugar para ficar. Em 
seguida, entrei no ônibus cuja linha era a “Presidente Roosevelt” 
e me desloquei até o Centro da cidade, pois estava em busca do 
prédio da UNIR Centro para fazer a minha matrícula no curso de 
Educação Física.

As aulas teóricas, como Anatomia, Fisiologia, Cinesiologia, 
Estatística, Língua Portuguesa, Organização de Jogos (Profa. Ivete 
Aquino), ministradas nas salas da UNIR Centro, e as práticas espor-
tivas, como Handebol (Prof. Mardilher), Voleibol (Prof. Alcimar), 
Basquetebol (Prof. Gérson Sobreira), Atletismo (Romilson), Futebol 
de campo e Futebol de salão (Prof. Luizinho), Ginástica Artística 
(Professora Artemis) e Olímpica (prof. Edson Kozan), Ginástica (Prof. 
Bernardino), Educação Infantil e Judô e Educação Física Infantil 
(Célio Borges),  Ricardo Canto, com a Recreação e Jogos e Ivete de 

5
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Aquino Freire (Organização e Jogos) me proporcionaram conheci-
mentos teóricos e práticos. 

Embora não tivéssemos locais apropriados para a realização 
das atividades desportivas, sempre a coordenação do curso de 
Educação Física da UNIR conseguia, por intermédio de convênios, 
locais para a realização das aulas práticas, como o Atletismo, no 
estádio “Aluísio Ferreira”; o Futebol de salão, na “Escola Rio Branco”; 
o Basquetebol e o Voleibol, no SESC; o Handebol, em uma quadra 
atrás do campo de futebol do Estádio Aluízio Ferreira, o “Zincão”; a 
Ginástica era realizada no Ginásio de Esportes Cláudio Coutinho; 
a natação, com o Prof. Valmir Miranda, no Departamento Nacional 
de Pesquisa Mineral – DNPM. 

Em nossas atividades desportivas tive uma boa convivência 
com meus colegas de turma, o que facilitou muito minha integra-
ção com o desporto escolar, sobretudo o futebol de salão, o fute-
bol de campo, o Atletismo, que me ajudaram nas minhas práticas 
como professor de Educação Física. 

As disciplinas foram muito efetivas, mas com o que mais me 
identifiquei foram as aulas de Atletismo, de Futebol de salão e de 
campo, de Recreação e Jogos, de Educação Infantil, que contribuí-
ram muito para meu aprendizado como professor de Educação 
Física na Escola Petrônio Barcelos e na Escola Getúlio Vargas. 

Em nossa turma de Educação Física, tínhamos uma amizade 
muito grande, sobretudo com as brincadeiras e práticas despor-
tivas. O congraçamento com os meus colegas foi muito expres-
sivo, o que contribuiu para a constituição de muitos amigos, como 
o Selma, Tereza, Elinete, Mirian, Olívia, Aldo, Celso, Vilmar, Agenor, 
Manoel, Tito, Silvério, Assis, Hélder, Herman e Carlinhos (estes dois 
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últimos, in memorian), sobretudo os amigos Reinaldo e Aroni, os 
quais considero como verdadeiros irmãos. A conclusão do curso 
ocorreu em 1987, contudo, passo a conhecer a UNIR campus em 
1988, no ato da Inauguração, em que estavam presentes o profes-
sor Antonino Martins e o Governador Jerônimo Santana. 

Em 1988, conheci o prof. Adilson Siqueira de Andrade, pois 
fui trabalhar com a Filosofia, no Ensino Médio, na Escola Barão 
dos Solimões, o que me incentivou a fazer o concurso público na 
UNIR, no qual optei pela área de Metodologia Científica.

Em 1989, fiz o concurso para a UNIR na área de Educação 
Física; fui aprovado, ficando em 5º lugar. 

Em seguida, em 1990, prestei outro concurso, também para 
a UNIR, na área de Metodologia Científica, tendo sido aprovado, 
iniciando minhas atividades na docência em 12 de março de 1990, 
no Departamento de Filosofia/Sociologia. A Banca foi composta 
pela professora Drª Maria Berenice Alho da Costa Tourinho, pelo 
prof. Teixeira e pelo prof. Dr. Wilson Barpp e o título da aula foi 
“Neutralidade Científica”.

O Departamento de Sociologia/Filosofia era constituído 
por quatro áreas: Antropologia, Ary Ott e Luiz Carlos Rodrigues; 
Filosofia, José Dettoni, Lenir Dettoni, Adilson Siqueira de Andrade, 
Luiz Alfredo Nunes de Mello; Sociologia, Sunita Mourão, Maria 
Berenice Alho da Costa Tourinho, Jorge Luiz Coimbra de Oliveira; 
Metodologia Científica, Luciano de Lucca e eu. 

Ministrei muitas aulas de Metodologia Científica em vários 
cursos de Licenciatura e Bacharelado, oferecendo uma visão 
básica dos caminhos epistemológicos, bem como da estrutura 
metodológica no campo da pesquisa científica. 
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As minhas aulas tinham dois campos fundamentais, o da 
Epistemologia, relacionando os pressupostos do método cientí-
fico, e a pesquisa científica, por meio da aprendizagem de téc-
nicas de leituras, da elaboração de fichamentos, da elaboração 
dos projetos e da elaboração do relatório de pesquisa, com temas 
relacionados aos assuntos da área dos estudantes.

No ano de 1992, houve um concurso sobre a história da 
UNIR, pela Academia Rondoniense de Educação, cujo organizador 
foi o prof. Sebastião Luiz Santos. Naquela ocasião, tirei o segundo 
lugar. A ideia foi a de demonstrar historicamente a fundação da 
Universidade Federal de Rondônia, destacando o histórico da 
nossa Instituição.

Neste mesmo ano, fui aprovado no Mestrado em Filosofia. 
Em 1993, o Departamento de Sociologia/Filosofia me liberou 
para fazer o meu Mestrado em Filosofia na Universidade Federal 
de Santa Maria, UFSM, na linha de pesquisa “História e Filosofia 
Moderna e Contemporânea”, com trabalho intitulado Antígona 
e a ação trágica em Hegel: uma abordagem Aristotélica, sob a 
orientação do professor Dr. Glenn Walter Erickson.

Em 1996, ao retornar como Mestre em Filosofia, continuei 
a trabalhar com as disciplinas de Metodologia Científica e de 
Introdução à Filosofia e Filosofia da Educação. As aulas permitiam 
despertar no aluno a melhoria no pensar, na produção de con-
ceitos e no aumento do conhecimento. Tais reflexões permiti-
ram compreender a dinâmica do saber científico e metodológico, 
relacionado a realidade pedagógica. 

Em 1996, um fato marcante foi a vinda do educador Paulo 
Freire para a abertura do ano letivo na Universidade Federal de 
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Rondônia e a inauguração do Centro de Vivência Paulo Freire. 
Estava na Reitoria o professor Osmar Siena e, na Vice-Reitoria, 
Neide Mihakawa, tendo como chefe de Gabinete o professor 
Adilson Siqueira de Andrade, que por intermédio do prof. Dr. 
Clodomir Santos de Morais, trouxe Freire a Rondônia, no que seria 
a sua última viagem. Nesse dia memorável, Paulo Freire lançou 
o seu último livro Pedagogia da Autonomia, em que retratava a 
condição no ato de aprender, obra que contribuiu muito para a 
minha vida universitária.

Do mesmo modo, sendo ainda Chefe do Departamento de 
Sociologia/Filosofia, tive a alegria de conviver, de dialogar e de 
aprender muito com o professor Dr. Clodomir Santos de Morais, 
professor visitante da UNIR. Ele ensinava questões relacionadas 
aos “Elementos de Teoria da Organização” juntamente com a pro-
fessora e técnica Jacinta Castelo Branco, trazendo as categorias 
essenciais do materialismo histórico, o trabalho de educação 
popular e dos movimentos sociais. 

Em 1992, a UNIR abria os primeiros cursos de formação de 
professores: curso parcelado de Pedagogia (Ariquemes), Letras e 
Matemática (Jaru) e Letras (Ouro Preto d´Oeste), idealizado pelo 
prof. José Carlos Cintra e nos quais pude lecionar as disciplinas de 
Introdução à Filosofia e de Metodologia Científica.

Em 2000, a UNIR criou o Programa de Habilitação e 
Capacitação de Professores Leigos (PROHACAP), idealizado pelo 
professor e Padre Zenildo Gomes da Silva, com a finalidade de 
formar professores, atingindo os 52 municípios, formando mais 
de 10 mil alunos. Lecionei as disciplinas de Introdução à Filosofia, 
Filosofia da Educação, Metodologia Científica e Metodologia 
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do Ensino em Educação Especial nas cidades de Porto Velho, 
Candeias, Machadinho do Oeste, Ariquemes, Jaru, Ouro Preto, 
Ji-Paraná, Rolim de Moura e São Miguel do Guaporé. 

As disciplinas eram ministradas durante uma semana, por 
mês, e normalmente passávamos de quatro a cinco semanas via-
jando, revezando de uma localidade a outra. O restante da carga 
horária era realizado por meio de trabalhos acadêmicos enviados 
aos professores da UNIR. 

Em 1998, o prof. Ms. Antônio Lino Rodrigues de Sá, da Univer-
sidade Federal do Mato Grosso do Sul, e a professora Marilene 
Ribeiro dos Santos, Secretária de Educação Especial do MEC, vie-
ram até a UNIR, com a finalidade de criar o Fórum de Educação 
Especial das Instituições de Ensino Superior, que teve a participa-
ção do Pró-Reitor Jorge Luiz Coimbra de Oliveira e dos professo-
res: Iracema Tada, João Guilherme Rodrigues de Mendonça Mário 
Roberto Venere, Ricardo Jacó e eu. 

Fui nomeado para participar da primeira reunião do Fórum 
de Educação Especial do Ensino Superior da região Norte, na 
cidade de Manaus, AM, o que resultou, em setembro de 1998, na 
criação de um curso de Aperfeiçoamento em Educação Especial, 
com 240 horas, para professores do estado de Rondônia e do 
Fórum. O curso contou com professores do país que trabalhavam 
com a Educação Especial nas áreas da deficiência física e mental, 
bem como nas áreas de cegueira e surdez, além da inclusão. 

Em 1999, realizamos o aproveitamento das disciplinas e 
aprovamos o curso de Especialização em Educação Especial, com 
o complemento de 120 horas, totalizando a carga horária de 360 
horas – 36 (trinta e seis) professores se tornaram especialistas no 
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campo da Educação Especial, tão necessária em nosso estado de 
Rondônia. 

Nesse mesmo tom, gostaria, ainda, de ressaltar que a UNIR 
contribuiu na formação de professores indígenas, nos Projetos 
ACAÍ I e AÇAÍ II (Ensino Médio), sendo que a minha participação 
foi na disciplina de Filosofia no contexto ambiental para os indí-
genas. Conforme afirmativa do professor Mário Venere: “você está 
em um espaço em que isto acontece das mais variadas formas. 
Parabéns por enfrentar o desafio: ministrar aulas para os indígenas 
em formação”. 

Ressalto ainda a minha participação nos cursos Lato sensu 
em Metodologia do Ensino Superior, aprovado pelo Departamento 
de Educação (campus de Porto Velho), em convênio com a 
Fundação RIOMAR, executado entre 2000 e 2007 sob a coorde-
nação do prof. Dr. Antônio Carlos Maciel. Nessa Especialização, 
trabalhei com a disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica 
e orientei diversos trabalhos relacionados à conclusão do curso.

Em 2005, foi criado o curso de Licenciatura e Bacharelado 
em Ciências Sociais, no Departamento de Sociologia e Filosofia, 
com as habilitações: Ciência Política, Antropologia e Sociologia. 
Lecionei as disciplinas de Epistemologia e Metodologia da 
Pesquisa, de Introdução à Filosofia e de Filosofia da Educação, 
esta última também nos cursos de Pedagogia e de Filosofia. 

Em 2009, por meio do REUNI (Reunificação das Univer-
sidades), houve uma expansão de muitos cursos de graduação 
no país; nessa dinâmica, criou-se o curso de Filosofia na UNIR, a 
fim de atender à formação de professores para atuarem com a  
disciplina de Filosofia no Ensino Médio.
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A opção de ser lotado e de atuar no curso de Filosofia permi-
tiu-me ser responsável pelas disciplinas de Introdução à Filosofia, de 
Filosofia da Educação e de Ensino da Filosofia I e II, visando à forma-
ção de professores. Em 2011, fui nomeado Chefe do Departamento 
de Filosofia, momento em que desenvolvemos um trabalho com 
os professores de modo participativo e obtivemos a nota 4 (quatro), 
em Licenciatura, e a nota 3 (três), no Bacharelado. 

No ensino, trabalho com a realidade dos problemas aborda-
dos mais representativos, a partir de seu contexto com a socie-
dade, a filosofia, a cultura e o meio ambiente, em uma busca per-
manente pela compreensão do ser humano na capacidade de 
análise crítica, sociocultural. Busco desenvolver o trabalho educa-
tivo e sua conexão com o ensino na prática de ensino de Filosofia 
e da Filosofia da Educação, através do respeito pela identidade 
cultural e pelos valores éticos e estéticos da comunidade, em 
uma perspectiva sociocultural.    

A UNIR proporcionou o desenvolvimento dos trabalhos de 
pesquisa no Programa de Iniciação Científica, como no período 
de 2003 a 2007, com o título A cultura amazônica na Educação: 
um estudo das relações míticas presentes na construção da lin-
guagem em alunos de Escolas Ribeirinhas de Porto Velho – RO, 
no grupo GEAL (Grupo de Estudos de Alfabetização e Linguagem), 
coordenado pela professora Dra. Nair Gurgel do Amaral. No traba-
lho, estudou-se o processo da linguagem amazônica e sua contri-
buição na alfabetização.

Em 2007, fui aprovado no processo seletivo de Doutorado 
em Educação da Faculdade de Educação da UNESP, no campus 
de Araraquara, através de convênio firmado com a UNIR, com o 
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grande apoio do nosso Reitor Ene Glória. O intercâmbio entre 
a UNIR e a UNESP abriu a possibilidade para que pudéssemos 
alcançar a titulação.

Os professores ministraram disciplinas no campus de Porto 
Velho da UNIR, no período de 2007 a 2008, como: Os funda-
mentos filosóficos da Educação, Metodologia da Pesquisa em 
Educação, Seminários de pesquisa e disciplinas optativas, relacio-
nadas ao campo da pesquisa, como foi o caso da disciplina de 
Educação Ambiental.

Durante o meu Doutorado na UNESP, pude participar do 
Grupo de Pesquisa em Educação Ambiental e Práticas Pedagógicas, 
no Departamento de Educação da UNESP de Rio Claro, SP. 

No Grupo de Pesquisa, pude entender o campo da Educação 
Ambiental em suas mais diversas tendências, além de suas rela-
ções no campo epistemológico, filosófico e pedagógico.

Minha tese, intitulada Ambientalização Curricular no Ensino 
Superior: o caso da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) - cam-
pus de Porto Velho, foi defendida em 29 de junho de 2011 e teve 
como orientadora a professora Dra. Rosa Maria Feiteiro Cavalari, 
que me proporcionou desenvolver a pesquisa dentro da temática 
Educação Ambiental voltada ao Currículo no Ensino Superior. 

A pesquisa teve como objetivo analisar a inserção da temática 
ambiental nos projetos pedagógicos dos cursos da Universidade 
Federal de Rondônia (UNIR), campus de Porto Velho, e identifi-
car quais temas ambientais têm sido priorizados pelos cursos.  
O referencial teórico utilizado constituiu-se de análises de pesqui-
sas que tratavam das características da Ambientalização Curricular, 
particularmente as elaboradas pela Rede ACES (Ambientalização 
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Curricular dos Estudos Superiores), bem como de autores do 
campo da Educação Ambiental. 

Minha tese foi resultado de uma pesquisa qualitativa deno-
minada de “estudo de caso”, com a Análise de Conteúdo, por meio 
da análise documental relativa aos projetos pedagógicos, além da 
realização de entrevistas semidiretivas, com 14 (quatorze) coorde-
nadores e 37 (trinta e sete) professores dos cursos de graduação 
que contemplavam a temática ambiental em disciplinas ofere-
cidas sob a sua responsabilidade, no campus da UNIR de Porto 
Velho. 

Foram selecionados os cursos que abordavam, à época, 
aspectos da temática ambiental em seus Projetos Pedagógicos ou 
em suas disciplinas, a saber: Ciências Sociais, Pedagogia, História, 
Geografia, Biologia, Química, Física, Engenharia Elétrica, Admi nis-
tração de Empresas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, 
Direito, Enfermagem e Medicina. 

Observou-se que os cursos de Geografia e de Biologia apre-
sentavam um grau maior de Ambientalização Curricular. Os temas 
ambientais mais encontrados foram o multiculturalismo ambien-
tal, a história e a economia da Amazônia, a organização e a espa-
cialidade, os recursos hídricos, a poluição, a biodiversidade, a 
energia, a preservação ambiental, o desenvolvimento sustentável 
e a sustentabilidade, a saúde ambiental, a justiça ambiental, a ges-
tão, a análise e a legislação ambiental diante do compromisso nas 
relações sociedade-natureza.

Após a minha aprovação no Doutorado, em 2011, busquei 
desenvolver projetos de pesquisa, no período de 2013-2015, vol-
tados para a Educação Ambiental, com investigação em escolas 
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públicas da cidade de Porto Velho, cujo título era: Os valores éti-
cos, políticos e da cidadania na educação ambiental. 

Toda esta trajetória de pesquisa partiu do modo de pensar 
a região amazônica, onde tal realidade se apresenta nas obser-
vações realizadas nas escolas públicas, ampliando-se com as 
investigações ao estudar a educação no contexto da interdisci-
plinaridade, que compreende as responsabilidades sociais e os 
cuidados com o ambiente e sua sustentabilidade.

No período de 2015 a 2017, investigamos as práticas de 
Educação Ambiental realizadas por professores em escolas ribeiri-
nhas do município de Porto Velho, investigadas em uma perspec-
tiva de autonomia na construção dos saberes ambientais dos estu-
dantes diante da realidade sociocultural em que vivem, próximos 
à margem do Rio Madeira e afetados pelas construções das usinas 
hidrelétricas de Jirau e de Santo Antônio, em Porto Velho, RO.  

Nesta caminhada, no curso de Filosofia, desenvolvi um pro-
jeto de pesquisa denominado A Filosofia da Natureza no con-
texto da modernidade e da contemporaneidade, ressaltando a 
sua importância no processo da consciência e da justiça ambien-
tal, bem como as diversas tendências filosóficas da Educação 
Ambiental.

No período de 2004 a 2007, desenvolvemos, no Programa 
Institucional de Iniciação à Docência (PIBID) da UNIR, O ensino da 
Educação Ambiental e sua relação com a Educação dos direitos 
humanos: a inserção dos valores éticos, políticos e da cidadania. 
O objetivo foi o de formar acadêmicos e acadêmicas por meio de 
práticas educativas em quatro escolas da rede pública estadual 
e de uma municipal, todas localizadas na cidade de Porto Velho. 
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Esse projeto proporcionou melhoria na formação de acadêmi-
cos críticos e conscientes, bem como na prática educativa dos 
professores, visando alcançar o conhecimento dos valores éticos, 
políticos e da cidadania.

Mais recentemente, no período de 2019-2021, aprovamos 
uma pesquisa desenvolvida no Programa de Iniciação Científica, 
A temática ambiental curricular nos cursos de licenciatura e 
bacharelado na Universidade Federal de Rondônia, campus 
de Porto Velho, que teve como objetivo investigar o currículo 
ambiental no contexto amazônico e descrever como os currículos 
dos cursos de licenciatura e de bacharelado do referido campus 
incorporavam, em seus projetos pedagógicos, a Ambientalização 
Curricular. Nas investigações, de modo geral, observou-se que 
a temática ambiental tem sido contemplada nos cursos de gra-
duação da UNIR com foco nas questões regionais amazônicas. 
Contudo, constatou-se que os cursos de Licenciatura podem tra-
balhar mais com a temática ambiental, de forma transversal, con-
tínua e permanente ao longo das disciplinas, por meio de conteú-
dos que visam à formação de professores. 

Desde 2012, participo do Fórum Lixo e cidadania que, jun-
tamente com a professora Madalena Ferreira e o prof. Dr. Rafael 
Christofoletti, apoia os catadores, por meio de reuniões e de 
orientações no trabalho da Educação Ambiental.

Na condição de pesquisador, gostaria de ressaltar a minha parti-
cipação como palestrante e membro da comissão organi zadora da 
IV Conferência Nacional Infantojuvenil, Espaço Educador Sustentável 
e Com-Vida, com os estudantes das escolas de Porto Velho, envol-
vendo os quatro elementos da natureza: terra, água, ar e fogo. 
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A UNIR permitiu que eu acompanhasse a Delegação de 
Rondônia, em novembro de 2013, como delegado da IV Conferência 
Municipal de Meio Ambiente. 

Em 2013, fui cadastrado como professor no Mestrado Pro-
fissional em Educação Escolar; em 2014, no Mestrado Acadêmico 
em Educação da UNIR, ambos do Departamento de Educação. 

No programa do Mestrado Profissional, trabalhei com a dis-
ciplina de Fundamentos antropológicos, filosóficos, e sociológicos 
da Educação, relacionada ao trabalho educativo, em que busco 
analisar os fundamentos da Educação diante do contexto histó-
rico e de suas diversas práticas educativas.

Em 2018, a UNIR teve aprovado o Doutorado Profissional 
em Educação Escolar; como tal, ampliamos a pesquisa, tendo 
um compromisso maior com a pesquisa científica no campo da 
Educação Escolar.  

Atuo, ainda, no trabalho com a disciplina de Educação 
Ambiental e práticas pedagógicas no contexto amazônico, com 
carga horária de 40 horas, tendo como objetivo analisar as pos-
sibilidades e os limites do processo educativo frente às questões 
ambientais, nas dimensões epistemológica, axiológica e da parti-
cipação política, como possibilidades para as práticas educativas.

A disciplina ainda contempla as relações do sujeito ecológico, 
as diversas tendências e perspectivas para a Educação Ambiental, 
em diferentes contextos educativos, e as possíveis relações entre 
Educação Ambiental e as teorias de currículo, em face à realidade 
de se discutir e de se analisar um currículo ambiental e suas prá-
ticas pedagógicas.
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Esses trabalhos representam um esforço dos pesquisado-
res em desenvolver estudos no campo da Educação Ambiental, 
caracterizando as análises epistemológicas e educacionais no 
contexto da educação escolar.

Tenho dado continuidade ao tema de pesquisa do meu 
Doutorado, com o objetivo de analisar a temática ambiental nos 
projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura e de bachare-
lado da UNIR. Nessa perspectiva, venho orientando projetos de 
pesquisa do Mestrado Acadêmico em Educação e no Mestrado 
e Doutorado Profissional em Educação Escolar, por meio da pes-
quisa em Educação Ambiental no contexto educativo. Além des-
tes dois programas, ainda participo do Programa de Mestrado em 
Filosofia, colaborando com o desenvolvimento da pesquisa no 
campo da Filosofia 

Entendo que a minha proposta em desenvolver a Educação 
Ambiental está na condição de um trabalho educativo crítico, envol-
vendo os valores e a realidade no processo educativo ambiental, 
voltado aos valores do conhecimento, aos valores éticos e estéticos 
e à participação política, reconhecendo ser este um caminho vol-
tado às mediações nas relações das práticas educacionais 

A sustentabilidade deve ser compreendida como um modelo 
de vida mais generoso, cooperativo, participativo, crítico e corres-
ponsável pelas ações cotidianas na busca pela qualidade de vida, 
o que pode muito bem ser ensinado na UNIR. Ora, as questões 
ambientais são extremamente necessárias e devem ser trabalha-
das na sala de aula, nas pesquisas e na própria extensão, pois uma 
sociedade sustentável é a busca por mudanças e transformações.
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À guisa de uma conclusão

À guisa de uma conclusão destas memórias, gostaria de 
enfatizar alguns aspectos importantes que são significativos na 
minha história de vida acadêmica.  

Neste ano de 2022, em que a UNIR completa seus 40 anos, 
devo dizer que, destes, tenho 37 anos de Universidade, desde estu-
dante do curso de Educação Física até professor da Universidade 
Federal de Rondônia, quando iniciei os meus trabalhos, em 12 de 
março de 1990.

Tornei-me professor lotado inicialmente no Departamento 
de Sociologia/Filosofia e, depois, no Departamento de Filosofia, 
local do meu trabalho. A constituição de uma vida na Universidade 
Federal de Rondônia como docente me trouxe muitos desafios, 
desde a sua origem, no Prédio da UNIR Centro, até o campus 
Engenheiro José Ribeiro Filho, em Porto Velho, RO. 

Inicialmente, na Filosofia, visualizo uma prática que possa 
pensar e refletir sobre os conteúdos históricos relacionados ao 
foco da aprendizagem e direcionados ao conhecimento episte-
mológico, ético e político. Na Educação Física, embora não atue 
como professor em disciplinas específicas, venho realizando pes-
quisas e orientações no Mestrado e Doutorado em Educação 
Escolar, com temas relacionados às práticas educativas.

Por sua vez, na Educação Ambiental, o foco é pensar em um 
trabalho educativo no currículo escolar e universitário no con-
texto amazônico. Creio que a realidade ambiental em que vive-
mos, sobretudo em tempos de pandemia, deva ser refletida na 
perspectiva de uma Educação Ambiental crítica. 
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O fato de trabalhar em uma Universidade na Amazônia ron-
doniense me faz refletir e agir quanto ao relacionamento entre o 
trabalho educativo filosófico e a Educação Ambiental, tanto no 
ensino como no Grupo de Pesquisa Interdisciplinar em Educação 
Ambiental no contexto amazônico. 

Visualizo ainda que a UNIR vem contribuindo imensamente 
na formação de licenciandos(as) e bacharéis comprometidos com 
a Educação no estado de Rondônia.

Para finalizar, meus agradecimentos à UNIR pelos 40 
anos. Agradeço a todos os gestores da Universidade Federal de 
Rondônia, sobretudo os Reitores com os quais mais tive contato: 
José Dettoni, Osmar Siena, Ene Glória, Januário Amaral, Maria 
Berenice Alho da Costa Tourinho, Ari Miguel Teixeira Ott e, atual-
mente, Marcele Regina Nogueira Pereira. 

Agradeço a todos os meus colegas professores da UNIR, 
especificamente dos departamentos de Ciências Sociais e de 
Filosofia, em que atuei, bem como os professores dos mes-
trados acadêmicos em Educação e Filosofia e do Mestrado e 
Doutorado Profissional em Educação Escolar; aos meus Chefes 
de Departamento, pelo apoio em meus afastamentos, tanto para 
o Mestrado quanto para o Doutorado, pois contribuíram muito 
com a minha jornada profissional e acadêmica.

Agradeço a todos os acadêmicos e acadêmicos que foram 
meus alunos na UNIR, sobretudo nas Licenciaturas dos cursos de 
Filosofia, Ciências Sociais, Pedagogia, Educação Física; aprendi 
muito nos debates e na construção da argumentação filosófica e 
sociológica, destacando-se a Filosofia da Educação, o Ensino da 
Filosofia e a Educação Ambiental.
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Quero ainda agradecer a todos os Mestres, alguns já douto-
res, que atuam nos Institutos Federais, Universidades, Faculdades 
e Escolas Públicas, que ajudei a formar nos mestrados como pro-
fessor e orientador nas pesquisas.

Gostaria de encerrar com um trecho de Poema de Mello: “O 
seu nome é lindo: Terra, céu e chão da Natureza, mãe da sombra 
e do esplendor, do orvalho e do temporal, É a Gaia do mito grego. 
Já não é mais um segredo que ela é um ser vivo também”. 

E, assim, vamos cantando a linda canção da nossa mãe natu-
reza, do poeta amazonense que, por seu trilhar, nos trouxe à vida, 
à mãe Gaia que nos dá o alimento, que nos transporta para o bem 
maior de nossa existência, ou seja, a alegria de viver e de saber 
que somos histórias vivas contadas no universo da nossa querida 
UNIR, a Universidade Federal de Rondônia. Sou grato à Vida, como 
bem cantou Mercedes Sosa.

VIVAS aos 40 Anos.





A UNIR QUE NOS UNIU

 Aracy Alves Martins – Ex-UNIR/Ex-UFMG

 Miguel Nenevé – UNIR

 Maria Zelia Versiani Machado – UFMG/FNLIJ

Considerando a grande e profunda riqueza do título dessas 
produções –  A UNIR QUE NOS UNIU – eu, Aracy Martins, faço 
questão de relembrar, com muita emoção, o que os primeiros 
contatos nos proporcionaram, em 1986, quando ingressei na UNIR: 
a sensação de que docentes e discentes da Universidade cons-
truiríamos, juntos, os Processos de Formação nas Licenciaturas, 
de tal maneira que, quando nos deparamos, o professor Miguel 
Nenevé, da área de Inglês, e eu, da área de Português, a partir de 
um questionamento dele sobre se não seria muito mais produtivo 
trabalharmos, em conjunto, com as duas turmas que iriam realizar 
nas escolas o seu Estágio Supervisionado.

Aqui o Professor Miguel Nenevé relembra comigo essa sur-
preendente lembrança.

Miguel Nenevé – UNIR

Cheguei à Universidade Federal de Rondônia em agosto 
de 1986. Tinha perdido um concurso recente que não aprovou 

6



78

nenhum professor da área de Inglês e, como o Departamento de 
Letras tinha meu currículo vitae, já com mestrado em Literatura 
Anglo-americana, recebi um telefonema do professor Benedito 
de Jesus Lisboa, Chefe de Departamento, perguntando-me se eu 
não gostaria de vir para Rondônia, para assumir aulas no curso de 
Letras Inglês, como substituto, até o surgimento de novo concurso 
público. O chefe do Departamento de Letras (Inglês e Português) 
dizia que um dos motivos para me convidar era que, além de já 
ter mestrado, ele percebeu que eu estava ensinando Prática de 
Ensino de Inglês na UNISUL, disciplina que estava carente de pro-
fessores aqui.

Cheguei a Porto Velho em um domingo de agosto, de calor 
e de poeira. Na segunda-feira já estava em aula, porque não podia 
perder tempo, a turma estava sem professor de Prática de Ensino e 
de Literatura Inglesa por algum tempo. Em Porto Velho, para atuar 
no curso de Letras Inglês, já estava a professora Genira Figueiredo 
(in memoriam), que fora minha colega de mestrado. Assim, Letras 
Inglês contava praticamente com dois professores, apenas. Ainda 
com todas as faltas de adaptações possíveis, fui me entrosando 
no trabalho, sentindo a diferença da Instituição de Rondônia em 
relação à Instituição de Santa Catarina. 

As aulas da Prática de Ensino tinham uma parte teórica, de 
preparação para os alunos atuarem em sala de aula. Na UNISUL, 
as aulas de preparação teórica eram mais voltadas para questões 
metodológicas do ensino de uma língua estrangeira.  Lembro-me, 
por exemplo, de alguns textos de S. D Krashen sobre communica-
tive approach e outros de R.L Lado, voltados para questões linguís-
ticas ou de “métodos de ensino”.  O único livro que sugeria mais 
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reflexões sobre o papel da escola, sobre ensino-aprendizagem num 
contexto social era a obra da argentina Maria Teresa Nidelcoff, Uma 
escola para o povo. Líamos alguns textos de Paulo Freire, extraídos 
da Pedagogia do Oprimido, mas praticamente não os discutíamos. 

  Já na UNIR, iniciei a Prática de Ensino quando a turma de 
Letras Inglês estava no seu último semestre, necessitando apenas 
do estágio em sala de aula para a conclusão do curso. Sem conhe-
cer Porto Velho, com o auxílio do professor Lisboa, comecei o tra-
balho visitando as escolas onde os alunos deveriam ter seu está-
gio, ou experiência de ensino. Um fato que surpreendeu foi que, 
naquela turma, todos os alunos estavam bem empregados e pou-
cos tinham interesse em tornarem-se professores. Alguns trabalha-
vam como radialistas (como por exemplo, Bosco Gouveia), outros, 
funcionários da Assembleia e assim por diante. Havia alunos já reco-
nhecidos por seus textos em jornais, por exemplo, William Haverly, 
e compositores e músicos das noites portovelhenses. Havia outros 
empregados do Tribunal, portanto, ninguém podia levar uma vida 
dedicada somente ao curso de Letras. Mesmo assim, todos foram à 
sala de aula para exercitar o estágio e concluir a graduação.  

Antes da ida dos alunos à escola, eu ia primeiro, para “nego-
ciar” com as diretoras, verificando a disposição de salas, os horários 
etc. Nesse momento, também me chamou a atenção o nome de 
uma Escola, “Guapindaia”, um nome diferente, cuja origem ficava 
difícil de imaginar.  Foi nessa escola que encontrei o professor de 
inglês Josimar Walter, que mais tarde seria professor da UNIR.

Havia nos alunos dessa turma certa pressa em ir para a prá-
tica, mesmo antes de reflexões teóricas sobre a escola, sobre o 
ensinar, sobre o aprender, sobre o papel do educador. Mas não dis-
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pensamos os momentos de reflexão, de discussão e de leituras  
sobre a atividade de ensinar, sobre o que significa educar. Foi nes-
ses momentos de discussão que pude encontrar com a Aracy 
Evangelista, professora que já estava na UNIR e que atuava como 
docente de Prática de Ensino de Língua Portuguesa. A Aracy já 
vinha, havia algum tempo, discutindo a escola, a educação, a inde-
pendência do aluno em criar o saber. Suas aulas eram momentos 
de reflexões profundas não só sobre o ensino de Português, mas 
também sobre o papel da escola e o papel do professor edu-
cador. Lembro-me de um dos primeiros livros que a Aracy me 
emprestou e me falou que estava discutindo com seus alunos de 
Prática de Ensino de Português: Tadinho do primeiro da classe, da 
escritora de literatura infantil e pedagoga Fanny Abramovich. Esse 
livro me fez refletir muito; então, propus a Aracy falar com meus 
alunos sobre o assunto: a necessidade de trabalharmos na sala de 
aula de tal forma que despertemos nos alunos a capacidade de 
pensar, de questionar, de interrogar, de observar o mundo fora do 
conteúdo da sala de aula.

Assim, iniciamos um trabalho de parceria e, graças à Aracy, 
pude conhecer muitos autores de literatura infantil que provoca-
vam excelentes reflexões. Lembro-me muito bem de alunos per-
guntando: “Professora, como vamos fazer isso?” E a Aracy falando: 
“não sei, vamos pensar juntos.”  Era nesses momentos que discu-
tíamos a importância da leitura e o papel do professor como for-
mador de leitores.

Foi, portanto, por meio da Aracy, também, que comecei a 
conhecer pessoalmente não só mais autores de literatura infan-
til, como Bartolomeu Queirós, mas também professores que tra-
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balhavam com a literatura infantil, como é o caso da professora 
Antonieta Antunes, da PUC/MG. Muitos dos encontros e oficinas 
se davam na Biblioteca Francisco Meirelles, cuja diretora, Glória 
Valadares, sempre esteva engajada com trabalhos de incentivo  
à leitura. 

Os nossos encontros, seminários, palestras e todos os even-
tos que promovíamos foram me ensinando que dava para pen-
sar, de um modo mais amplo, sobre a língua inglesa e o ensino, a 
partir das discussões sobre ensino da língua portuguesa ou qual-
quer outra disciplina que tinha orientação voltada para a educa-
ção integral. Afinal, tudo estava envolvido com educação. O incen-
tivo à leitura, a criação de um texto, pelos alunos, a partir de uma 
leitura, a resposta a um texto lido ou as múltiplas respostas a um 
texto foram sendo importantes para nossas práticas. 

Assim, por meio da UNIR, eu percebia que poderia unir-me a 
muitas pessoas que trabalhavam em prol da leitura, da Educação 
de um modo geral, bem como do ensino de línguas, do letra-
mento e muito mais. E aí ressoam muitas outras lembranças de 
muitos encontros e muitas pessoas que se uniam em prol da edu-
cação pelas letras. Além de Glória Valadares, lembro-me da Graça 
Macedo e de muitas outras pessoas convidadas que não é possí-
vel mencionar agora. 

Os alunos da segunda turma da Prática de Ensino da UNIR, 
com quem já pudemos trabalhar mais planejadamente, tiveram 
essas oportunidades e engajaram-se rapidamente nos vários 
eventos de literatura. Eva Catarina Bieger, Roberto Carlos Farias 
(ambos já falecidos) e as professoras Dra. Nair Gurgel do Amaral, 
Dra. Sonia Sampaio e Dra. Carla Martins desenvolveram trabalhos 
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relevantes voltados para a educação literária e com uma visão 
ampla do que significa ensinar Letras. Essa discussão sobre lingua-
gem, literatura e formação pôde ser captada pelas memórias da 
professora aposentada Dra. Carla Martins, ao descrever uma parte 
da relação de cumplicidade construída entre nós, os professores 
formadores, e eles, os alunos professores em formação. 
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Depoimento: Carla Martins

Ser professora foi de fato uma das maiores realizações da 
minha vida. E neste percurso a Universidade Federal de Rondônia 
me oportunizou uma formação humanista centrada nos valo-
res linguísticos e sociais e no compromisso com uma educa-
ção pública e cidadã. Nesse sentido, os professores que trago na 
memória são a profa. Dra. Aracy Martins e o prof. Dr. Miguel Nenevé. 

O prof. Miguel nos oportunizou, alunos de graduação em 
Letras/UNIR da turma de 1996, ler as obras das literaturas inglesa 
e norte-americana na língua original, pela primeira vez durante o 
curso; sua paixão pela literatura exalava através das palavras, dos 
gestos e “accents”. Na Prática de Ensino de Língua Inglesa, também 
como nosso professor, a partir do vídeo The Wall, de Pink Floid, e 
dos filmes My Fair Lady e Nei, tivemos discussões importantes 
e significativas sobre educação e linguagem, ensino e aquisição 
de língua estrangeira, linguagem e sociedade, linguagem e poder, 
linguagem e identidade. Todo o conhecimento do prof. Miguel foi 
absorvido com euforia e satisfação, pois ele falava com proprie-
dade tanto da língua como da literatura, através de sua experiên-
cia multilíngue; portanto, desde aí, de uma perspectiva pós-colo-
nialista que sedimentou o curso de Letras e sedimenta até hoje o 
curso de Letras Inglês.  Como professora do curso de Letras Inglês, 
tive o prazer de trabalhar com o prof. Miguel nos últimos perío-
dos da graduação em Letras Inglês; ele, nas literaturas de língua 
inglesa, eu, nas práticas de ensino, formando professores com a 
visão de língua e literatura com foco nas diversidades linguística, 
social, cultural e pedagógica. Essa experiência com o prof. Miguel, 
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durante a minha formação inicial e meu desenvolvimento profis-
sional, me levou a desenvolver pesquisas sobre o tema da subje-
tividade no processo de formação de professores. 

A profa. Aracy é minha outra referência de formação, uma vez 
que reforçou minha vontade de ser professora da educação pública 
e, também, professora-formadora. Sua abordagem de ensinar, cen-
trada na maiêutica, priorizava a formação do professor leitor de 
palavras, de gestos, de silêncios e de mundos. Nesse percurso, ela, 
habilidosamente, envolveu a nós, estudantes ainda na graduação, 
em um trabalho coletivo com secretarias de educação, bibliotecas 
e universidades. Dessa forma é que, como professora, pude parti-
cipar da formação de professores da rede pública de Porto Velho, 
através do projeto Prosaleitura. Mais do que minha professora for-
madora, considero a profa. Aracy minha fada madrinha, pois foi ela 
quem me despertou para a literatura infantil. Quando criança, tive 
pouca oportunidade de ler literatura para crianças; minha expe-
riência com leitura era ler enciclopédias, Almanaque Abril, livros de 
história do Brasil e fazer palavra cruzada. Tão forte foi a sua influên-
cia na minha formação e tanto foi o despertar de um gosto pela 
“literatura para crianças” que fiz uma especialização em literatura 
infantil (PUC/BH). No meu primeiro ano de trabalho docente na 
escola, à frente de turmas de maternal a 8ª série (hoje o nono ano), 
com a língua inglesa e língua portuguesa, respaldei-me na literatura 
infantil para criar um ambiente prazeroso, questionador e criativo 
na sala de aula de línguas. 

Outras lembranças me vêm à memória sobre meu per-
curso de formação, pelas mãos desses dois professores, na 
Universidade Federal de Rondônia, que estenderiam por demais 
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este texto. No entanto, penso que a formação desbravadora que 
tivemos com os professores Miguel e Aracy foi um exemplo para 
nós de que uma grande Universidade se faz, em parte, com pro-
fessores compromissados. Ao me tornar professora da UNIR, jun-
tamente com outros colegas de graduação, inspiramo-nos nesses 
queridos mestres para desenvolver um bom trabalho.  Assim é 
que digo, sem receio, que “A UNIR é a melhor Universidade do 
mundo, porque estamos aqui, trabalhando nela e nosso trabalho 
é sério.” Considero, sem sombra de dúvida, que, nesses 40 anos, 
a Universidade Federal de Rondônia tem honrado seu objetivo de 
produzir conhecimento, formar pesquisadores e professores pes-
quisadores (intelectuais transformadores/intelectuais públicos1) 
para o estado de Rondônia. 

1  Nos termos de Giroux.  Ver GIROUX, Henry. Os professores como intelectuais: rumo a 
uma pedagogia crítica da aprendizagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. p. 161-163. Ver 
Silva, M. V.; Campos, M. V. M. Pedagogia crítica e o legado de Paulo Freire para a demo-
cratização da educação: entrevista com Henry Giroux. Educação & Pesquisa, 47, 2021.
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Novos professores

Novos professores de Letras que chegavam à UNIR, como 
Marisa Martins Gama-Khalil, Wany Sampaio, Cassilda Duran que 
se identificavam com os projetos também colaboravam para uni-
rem-se a outras pessoas e trazer para UNIR mais possibilidade de 
se pensar a educação das Letras. Assim a UNIR foi nos unindo.

Quando visito estas minhas memórias, me conscientizo que 
a Aracy me proporcionou esta união, por meio da UNIR, a pessoas 
que tinham a percepção de que educação deve ser um abrir de 
caminhos, uma maneira de ouvir e de questionar e de se cons-
cientizar que nada está pronto, que nós devemos nos envolver 
nesta construção. Interrogar, questionar e ao mesmo tempo reco-
nhecer os alunos como sujeitos, capazes de dialogar baseados em 
suas histórias e culturas foi algo muito importante que trazíamos 
para essas reflexões. Isso, com certeza, marcou a vida de muitos 
alunos, assim como influenciou minha vivência em sala de aula.

Mesmo eu tendo deixado a Prática de Ensino mais tarde, 
esta co-laboração e co-operação continuaram a me proporcionar 
muitas reflexões que foram, e são ainda, muito importantes para 
mim, em termos de concepção de ensino, principalmente na área 
de Letras. Foi assim que fui, devagar, percebendo que a formação, 
seja em língua inglesa, ou em qualquer disciplina no campo da 
educação, deve passar pelo respeito à cultura, pelo reconheci-
mento do sujeito que conhece, que faz sua “leitura do mundo”, 
como diria Paulo Freire. Foi aí que percebemos a importância do 
estar na Amazônia, de falar da Amazônia de dentro, de ouvir os 
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amazônidas. Isso veio influenciar, mais tarde, minha aproximação 
com a teoria do pós-colonialismo.

Trabalhei em Rondônia, até 1994, como professora de 
Português e Literatura e suas Práticas de Ensino, quando assumi 
essas mesmas funções na UFMG, onde pude aproveitar os êxitos 
dessa experiência da UNIR, com a qual continuei a manter produ-
tivos contatos, ao incentivar um curso de Mestrado na UNIR, em 
articulação com a profa. Dra. Maria Antonieta Cunha, da UFMG, 
e sua equipe. Tanto é que, alguns anos à frente, em novembro 
de 2017, uma ex-aluna, a profa. Dra. Sônia Maria Gomes Sampaio, 
já tendo feito doutorado, participando do Grupo de Pesquisa 
Literatura, Educação e Cultura: caminhos da Alteridade, me con-
vidou para um Seminário organizado por ela, em cuja mesa se 
encontravam, além da profa. Wany Sampaio, sua colega, profa. Dra. 
Nair Gurgel e ela mesma, evidenciando uma incrível organização, 
no sentido de discutir a Literatura, o imaginário e a cultura amazô-
nica. Além disso, para esse mesmo evento, à luz do sugestivo sub-
título – Alteridades – fui convidada a tratar da temática da minha 
pesquisa em rede CNPq, Língua e Literatura: relações raciais, 
diversidade sociocultural e interculturalidade em países de língua 
portuguesa, através da Conferência “Literaturas africanas e afro-bra-
sileiras na formação de professores”.
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Depoimento: Sônia Sampaio

Dizem que o melhor encontro é de dois, mas eu prefiro 
dizer que os melhores são de três para cima, pois encontrar Aracy 
Martins e Miguel Nenevé, em 1986, foi abrir olhos e possibilida-
des. Senti-me, talvez, como Miguilin, ao experimentar os óculos 
pela primeira vez. Não sabia que existiam tantos mundos e tantas 
possibilidades. 

Ao entrar em sala de aula e conhecer os novos professores 
da disciplina Prática de Ensino, dei-me conta de que estava no 
caminho desejado por mim, ser professora. A maneira como se 
integraram na construção do curso de Letras, a forma que tra-
tavam os discentes, planejavam suas aulas e pensavam em uma 
educação literária, em que a formação do leitor e do ser professor 
vinham em primeiro lugar, foi o diferencial.

Na esteira desses novos professores se juntaram outros 
que, recentemente, tinham ingressado no curso, nos idos 
de 1986-87, e foi possível finalmente sair da formação enges-
sada que nos sufocava. Conhecer novos mundos por meio da 
Literatura Infantojuvenil e levar a experiência para o Estágio 
Supervisionado na escola que escolhemos foi experimentar a 
liberdade e o compromisso da nossa formação para atuar na 
carreira que escolhemos.

Considero que, em 40 anos de existência, a Universidade 
Federal de Rondônia – UNIR – tem contribuído honrosamente 
para a formação dos profissionais mais qualificados e temos orgu-
lho, alunos e ex-alunos, por essa Instituição Pública de Ensino em 
que estudamos nos ter acolhido enquanto professores, também.
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O encontro com Aracy e Miguel, na UNIR, me fez sentir 
incluída, respeitada, capaz e, principalmente, sentir que aquele 
lugar – a Universidade – deveria ser de todos. No momento em 
que vi uma mulher preta, professora concursada, dedicada, par-
tilhando todo seu conhecimento, identifiquei-me e tive a certeza 
de que aquele lugar também podia ser meu. Estou aqui. 
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Depoimento: Nair Ferreira Gurgel do Amaral

E foi dessa união com Aracy e Miguel que nasceu a profes-
sora Nair Gurgel. Até então, eu cursava Letras apenas para aprimo-
rar meu gosto pela leitura e pela escrita, além de aprender outra 
língua. Esses dois professores, Aracy e Miguel, mudaram minha 
cabeça. Com seus jeitinhos carinhosos e com muita competên-
cia, fizeram-me perceber a importância da docência. Os aprendi-
zados das aulas de Prática de Ensino nunca mais saíram de mim. A 
importância da Literatura Infantil impregnou-se em mim e a grati-
dão será eterna. Lembro da Casa da Madriza, uma Sala de Leitura, 
organizada no prédio da UNIR Centro, na qual passei a “morar”, jun-
tamente com vocês dois, a Graça Macedo e a Glória Valadares – 
um oásis de leituras e autores maravilhosos que vocês trouxeram 
a Rondônia: Lygia Bojunga, Bartolomeu Campos Queirós, Ricardo 
Azevedo, Antonieta Antunes Cunha, dentre outros. Depois? Foi 
só seguir o caminho da Professora de Horizontologia, pegar uma 
Bolsa Amarela e Ah! Mar. Aqui estou eu, agora aposentada e sem-
pre grata por minha formação, toda na UNIR que nos uniu – uma 
Universidade da gente. A seguir, acrescento um texto poético que 
me define como fruto de tudo que vocês plantaram.

Sou contra

Sou contra
O preconceito,
O racismo,
A xenofobia.
Sou contra tudo
Que oprime,
Que segrega,
Que discrimina.
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Sou contra
A violência verbal,
O purismo em geral,
A intolerância social.
Sou contra castigar, amedrontar, controlar.
Sou contra vigiar, punir, “foucaultear”.
Sou linguista. Sou educadora. Sou professora. Sou aprendiz.
Sou a favor da diversidade, da variação, do hibridismo cultural, da formação de 
leitores e do ensino do português padrão.
Aprendi que as culturas são híbridas, a linguagem é multifacetada e a educação 
é para todos.
Então, vamos combinar:
Ensinar não é cobrar,
Corrigir não é castigar,
Exercitar é praticar.
Um erro em língua nunca é grosseiro, crasso, bárbaro ou gritante.
Ninguém assassina, comete crime ou mata uma língua.
Ela é viva, dinâmica, mutante, social.
O que é hoje, amanhã será?

Anos mais tarde, foi a vez de o público do GPELL assistir a 
uma maravilhosa experiência amazônica inundar o auditório da 
Faculdade de Educação da UFMG: a apresentação do livro do pro-
fessor da UNIR Rubens Vaz Cavalcante, O menino e o Rio, livro que 
se abre e jorra como um rio! 

Quando assisti, virtualmente, numa promoção do GPELL 
– Grupo de Pesquisa do Letramento Literário – da Faculdade 
de Educação da UFMG, no Festival Literário Internacional de 
Belo Horizonte – FLI BH – em agosto de 2021, à fala da profes-
sora Elizabeth Serra, Secretária Geral da Fundação Nacional do 
Livro Infantil e Juvenil – FLNIJ – sobre o CLUBE DE LEITURA ODS 
EM LÍNGUA PORTUGUESA, a convite da Fundação Municipal de 
Cultura de Belo Horizonte, senti um impacto emocional forte e 
profundo, não somente pelos sentidos mobilizados, no momento, 
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pela palestrante, que sempre admirei muito, mas, sobretudo, por 
remeter a memórias fortes e expressivas de momentos que mar-
caram muito a minha vida, profissionalmente, ou não!

O primeiro momento lembrado foi quando realizamos, jun-
tas, encontros com professores de Português e de Literatura, pro-
movidos pela Secretaria Municipal de Belo Horizonte. Entretanto, a 
saudade que mais doeu foi de uma lembrança mais remota, ocor-
rida em Porto Velho, na Universidade Federal de Rondônia, nos 
idos dos anos de 1980, em   eventos promovidos pela Biblioteca 
Municipal Francisco Meireles, dirigida pela Bibliotecária Glória 
Valadares, também para docentes de Português e de Literatura 
das redes municipal e estadual de ensino.

Tanto em uma experiência como na outra, o que os/as 
docentes buscavam era um modo mais descontraído e solto de a 
criança e o jovem tirarem proveito da Literatura Infantil e Juvenil, 
tanto em Salas de Leitura como em outros espaços; quanto mais 
livres, melhor!!! Por isso, muitos de nós, formadores e educadores, 
nos dois momentos, nos tornamos Votantes, ou seja, seleciona-
mos livros para a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil 
– FNLIJ.

Por essas e outras razões, reportamo-nos à profa. Dra. Maria 
Zelia Versiani Machado, membro efetiva do GPELL, importante 
votante de livros para a FNLIJ, que foi convidada a participar, em 
2021, do grupo que faria a leitura, apreciação e escolha de livros 
infantis e juvenis para fazerem parte do acervo do CLUBE DE 
LEITURA ODS EM LÍNGUA PORTUGUESA, no interior do Projeto 
da ONU, Cátedra UNESCO, coordenado pela professora Elizabeth 
Serra, assegurando a agenda dos Anos 20-30. 
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As memórias recentes da professora Zelia Versiani têm a 
função de atualizar, para A UNIR QUE NOS UNIU, as falas da pro-
fessora Elizabeth Serra, agora já na década de 2020, a respeito do 
trabalho da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), 
em esfera mais alargada, em âmbito mundial, nas atividades da 
Cátedra UNESCO, da ONU – Organização das Nações Unidas.
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Um breve depoimento sobre laços entre a UNIR e a UFMG

 Maria Zelia Versiani Machado – UFMG/FNLIJ

A convite da colega Aracy Alves Martins, idealizadora do 
Grupo de Pesquisa da Literatura Infantil, hoje Grupo de Pesquisa 
do Letramento Literário – GPELL – do Centro de Alfabetização, 
Leitura e Escrita – Ceale – da Faculdade de Educação da UFMG, 
redijo este depoimento a respeito de trabalho recente realizado 
pelo GPELL e outros votantes da Fundação Nacional do Livro 
Infantil e Juvenil – FNLIJ – sob a coordenação de Elizabeth Serra. 
Antes, porém, volto à década de 1990, mais exatamente 1996, 
quando o nosso grupo de pesquisa passou a colaborar como 
votante institucional do processo de seleção de livros “Altamente 
Recomendáveis” junto à FNLIJ. 

Três pessoas foram fundamentais para o início desse tra-
balho contínuo com a FNLIJ: a professora Graça Paulino que, na 
época, era votante da Fundação e compartilhou com o grupo essa 
função, por reconhecer a sua importância para a formação de lei-
tores no Brasil; a professora Aracy, recém-chegada de Rondônia, 
que trouxe para o Ceale todo o entusiasmo da experiência acu-
mulada no Norte do país, inclusive aquela que surgiu na  aproxi-
mação com Elizabeth Serra no curso de mestrado realizado na 
UNIR; a professora Magda Soares, fundadora do Ceale, que esti-
mulou a criação do nosso grupo de pesquisa, sempre defendendo 
o importante lugar da literatura na alfabetização. A generosidade 
acadêmica dessas professoras tem sido o alicerce de um trabalho 
duradouro – são quase 30 anos de atividades ininterruptas – em 
torno da produção literária para crianças e jovens no Brasil. 
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No caso de Aracy Alves Martins, essa generosidade se expande 
para todos os ambientes, presentes e passados, de sua convivência; 
daí a UNIR nunca ter sido apenas uma passagem, mas um lugar de 
fortes vínculos de amizade e trabalho. Sabedora de que “as coisas 
mudam no devagar depressa dos tempos”, a sua obstinada dedica-
ção à formação de leitores, em todos os tempos e lugares por onde 
passou, é responsável pela longevidade desse trabalho, agora sob 
a batuta de professores engajados no processo de avaliação crítica 
das obras destinadas a crianças e jovens.

Nesse fluxo permanente de atividades no decorrer de quase 
30 anos, em 2021, em plena pandemia, fomos convidados a parti-
cipar de um processo de seleção de obras para o Clube de Leitura 
da ONU, junto à Câmara Brasileira do Livro (CBL), que teve como 
objetivo integrar obras de língua portuguesa que atendessem aos 
objetivos de desenvolvimento sustentável – ODS – das Nações 
Unidas. Esse trabalho foi desafiador, sobretudo por significar, para 
nós, uma mudança de critérios na avaliação de livros infantis e 
juvenis, antes predominantemente guiada por valores estéticos. 
Alguns versos do poeta mineiro Drummond ecoaram fortemente 
naquela busca de uma vinculação dos livros com um dos 17 ODS1 
da Agenda 2030 da ONU: “chegou um tempo em que a vida é uma 
ordem. A vida apenas, sem mistificação”, e ainda nem suspeitá-
vamos do que estava por vir no ano seguinte. Mas, naqueles três 
meses de trabalho intenso, a distância, por causa do necessário 
isolamento social, outro poema de Drummond nos mostrava um 
caminho: “o presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos 

1  https://brasil.un.org/pt-br/131791-clube-de-leitura-da-onu-seleciona-175-livros-
infantis-brasileiros

https://brasil.un.org/pt-br/131791-clube-de-leitura-da-onu-seleciona-175-livros-infantis-brasileiros
https://brasil.un.org/pt-br/131791-clube-de-leitura-da-onu-seleciona-175-livros-infantis-brasileiros
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afastemos muito, vamos de mãos dadas”. Assim, de mãos dadas 
num momento de extrema fragilidade mundial, representan-
tes de diferentes grupos de pesquisa do país, votantes da FNLIJ, 
seção brasileira da International Board on Books for Young People 
(IBBY), sob a coordenação de Elizabeth Serra, conseguiram realizar 
o trabalho em um período de três meses.

Foram selecionados para o Clube de Leitura da ONU 175 
obras de literatura para crianças de 06 a 12 anos, aproximada-
mente 10% dos livros inscritos2. Os objetivos da seleção, como 
já dito, eram de uma grandeza e pretensão inusitadas para os 
avaliadores, cujos olhares estavam acostumados a uma análise 
restrita à qualidade literária das obras. Entendemos, assim, que, 
sem renunciar a critérios de qualidade, deveríamos, na seleção, 
nos atentar para os aspectos temáticos, de modo a relacioná-los, 
em sua relevância, aos ODS, orientados para as grandes metas da 
Agenda 2030 de “erradicar todas as formas de pobreza, comba-
ter desigualdades e lidar com mudanças climáticas.” Para chegar 
perto desses objetivos grandiosos na leitura dos livros de literatura 
inscritos no processo seletivo, foram muitas reuniões com grupos 
variados, que leram e releram livros para consolidar a lista final 
que, hoje, se apresenta no site do Clube de Leitura da ONU. 

A nossa participação nesse importante processo de seleção 
de obras da literatura infantil amarra alguns fios da trajetória de 
Aracy Alves Martins e suas andanças acadêmicas por esse Brasil, 
em especial com a UNIR, onde plantou algumas das sementes 
que germinaram, muitos anos mais tarde, nas montanhas de 

2  Os livros selecionados podem ser encontrados no seguinte endereço: https://www.cbl-
servicos.org.br/clube-de-leitura-ods/obras-selecionadas/

https://www.cblservicos.org.br/clube-de-leitura-ods/obras-selecionadas/
https://www.cblservicos.org.br/clube-de-leitura-ods/obras-selecionadas/
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Minas, para a sorte do Ceale e do GPELL. Assim, a UNIR se une  
também a nós.

Finalizando esses relatos de memórias, todos nós convi-
damos cada leitor(a) a nos despedir, como os peixes, o boto e o 
Menino do Rio, do livro do prof. Rubens Cavalcante (Binho), pois, 
aqui vamos nós, professores da área da Linguagem e da Literatura, 
como

O menino avoado
inventando a vida 
ensinando o canto.





UNIR, UNIR ESFORÇOS EM TEMPOS DIFÍCEIS: 
NASCE UMA INSTITUIÇÃO

Laércio Nora Bacelar1

Eram tempos de redemocratização do país e de hiperinfla-
ção: o salário-mínimo de Cr$ 5.788,90 (Decreto 85310, nov./1980) 
chegou a Cr$ 600.000,00 (Decreto nº 91861, nov./1985). Nessa 
época, em Rondônia, o salário bruto de um professor de Ensino 
Fundamental ou Médio chegava a Cr$ 12.000.000,00, em números 
arredondados.  Todos ilusoriamente milionários: o aluguel de uma 
casa simples, de partido arquitetônico em madeira, era algo variável 
entre 1 e 2 milhões, conforme o bairro de Porto Velho, em rua de 
terra batida e poeirão. As de alvenaria, quando disponíveis, aluguel 
ainda mais caro.  Dada a migração intensa, a procura era maior que 
a oferta. Tentar alugar um telefone fixo era quase impossível. Uma 
passagem aérea (de ida) de Belo Horizonte a Porto Velho custava 
Cr$ 1,8 milhões, pela Varig-Cruzeiro. Mesmo com a inauguração do 
asfaltamento da BR-364 – Cuiabá-Porto Velho – os legumes, as fru-
tas e uma infinidade de produtos essenciais chegavam à Rondônia 
a preços exorbitantes. A produção de ouro pelo garimpo no Rio 
Madeira também contribuía muito para a inflação de preços local-
mente. Lembro-me de que, quando precisei de um atendimento 

1 Professor aposentado, em atenção ao convite de Miguel Nenevê.

7
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odontológico na cidade, o dentista se recusou a me atender: só 
atendia garimpeiros (e cobrava em ouro!). 

Uma Universidade em implantação em anos economica-
mente muito difíceis.  Numa única sala, no piso térreo, com duas 
escrivaninhas e alguns arquivos de aço, funcionavam simultanea-
mente a Direção e a Coordenação de três cursos, de acordo com 
o turno.  De manhã, era ocupada pelo curso de Educação Física; à 
tarde, pelo curso de Letras; à noite, pelo curso de Administração. 
Um único ramal de telefone. Computadores? Naquela época, ine-
xistentes. Tudo era datilografado nas velhas máquinas de escrever, 
Remington ou Olivetti, com direito ao uso de corretores líquidos. 
Não sei quantas Olivetti Lettera 32 portáteis comprei e me foram 
úteis para a preparação de aulas, mas não duraram muito tempo.  
Muito material didático era ainda reproduzido à base de estêncil, 
em mimeógrafo a álcool. No piso superior, numa sala pequena à 
direita da escada, uma copiadora; mas nem sempre a máquina 
para fotocópias estava em funcionamento, ora por falta de ener-
gia elétrica, ora por problemas de assistência técnica. Outra copia-
dora funcionava no Edifício Rio Madeira, então o prédio mais alto da 
cidade. Planejar uma aula com o uso de um retroprojetor (havia dois 
ou três) nem sempre era viável: as transparências elaboradas à mão 
com canetas apropriadas geravam frustração: na hora “h”, quando 
não havia falta de energia elétrica, ora era a lâmpada queimada no 
aparelho, ora a tomada que não funcionava. O transporte público 
na cidade era ainda muito ruim: os ônibus eram muito velhos, sujos, 
andavam lotadíssimos nos horários de pico e demoravam demais, 
sobretudo à noite. Quem não tinha carro sofria com o calorão e a 
poeira, ou com o barro no período de chuvas.
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A Biblioteca funcionava em apenas duas salas conjugadas 
– também no piso térreo – com uma cancela na porta princi-
pal. O espaço é o atual Auditório da UNIR Centro. Não era possí-
vel entrar e circular entre o acervo. Era preciso dizer o nome do 
livro para a Bibliotecária verificar se havia pelo menos um volume 
do título, caso houvesse, se estava disponível para consulta ou 
empréstimo. Havia livros empilhados, recém-adquiridos, mas 
ainda não catalogados, por falta de espaço nas estantes. Todavia, 
a cidade contava com a excelente Livraria da Rose, que teve 
muita importância, direta e indireta, para a qualidade de ensino 
da UNIR. A livreira Rosemary Gannon, ex-comissária de bordo da 
Braniff International Airways, sempre simpática, atendia não só às 
encomendas dos professores, para si mesmos e para seus alunos, 
mas também cedia espaço para trabalharem, numa sala anexa, 
quando necessário. Foi nessa sala que nós, o prof. Vítor, a profa. 
Aracy e eu fizemos a avaliação dos textos poéticos, apresenta-
dos sob pseudônimo, no 1º Concurso de Poemas, para alunos do 
Curso de Letras, num fim de semana. A Livraria da Rose era tam-
bém um ponto de encontro cultural, regado a cafezinho ou vinho, 
de pessoas que cultivavam o hábito de leitura, não necessaria-
mente ligadas à Universidade. Eu sempre afirmei e reafirmo que a 
Livraria era uma universidade informal fora da Universidade.

Rosemary Gannon, luso-americana e brasileira (de tripla 
nacionalidade!), antes de tudo era e é uma mulher muito culta, via-
jada, poliglota (Inglês, Francês, Espanhol, Italiano e Alemão básico) 
e amante de livros. Sua livraria sui generis, sem balcão, mas com 
uma “sala de estar”, atraía e atendia a professoras e professores, 
alunas e alunos da UNIR, muitos dos quais se fizeram seus amigos. 
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Para a Livraria também convergiam ocasionalmente pesquisado-
res estrangeiros em trânsito por Porto Velho, aos quais Rose ofe-
recia hospedagem generosamente. Para citar apenas um exemplo 
de sua boa-vontade e presteza, lembro-me de ter encomen-
dado 35 exemplares de “Os Lusíadas”, quando ministrei Literatura 
Portuguesa I, e fui prontamente atendido. Embora tivesse que 
pagar à vista para a Editora, Rose atendeu com muita atenção ao 
meu pedido. Todos os exemplares foram posteriormente vendi-
dos a meus alunos em tempo hábil, assim que os conscientizei da 
importância de ter a obra em mãos, para um trabalho em dinâ-
mica de grupos em sala de aula. Do mesmo modo, a Livraria da 
Rose também me atendia muito bem quando eu solicitava algum 
livro, especialmente para as monografias finais das disciplinas do 
curso de Especialização Lato sensu do PREPS, na PUC Minas, com 
realização de dois módulos anuais, nos meses de janeiro e julho, 
de 1986 a 1988. 

Na UNIR, todos os cursos eram ainda no regime de currículo 
anual, embora a maioria dos professores que ministrava as dis-
ciplinas fosse semestral, salvo exceções muito específicas, con-
forme o curso. Por exemplo, um desses casos, no curso de Letras, 
foi o saudoso Padre Grimaldi, que lecionava Língua Latina: era o 
único e insubstituível naquela época. Mas, nas demais disciplinas, 
o rodízio de docentes era quase sempre inevitável. Isso quer dizer 
que, ao longo do ano, uma professora ou um professor lecionava 
uma disciplina no primeiro semestre e outra ou outro no segundo, 
para uma mesma turma. Não raro, durante o ano letivo, ocorriam 
três ou mais substituições de professores, por razões diversas 
(saúde, por exemplo). 
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O sistema de avaliação, também anual, exigia a média muito 
alta para aprovação: oito (8,00). Essa média dava pouca mar-
gem para uma avaliação mais justa e gerava certa pressão dis-
cente sobre os professores. As reprovações eram raríssimas.  Essa 
herança do antigo núcleo da UFPA precisava mudar e isso se fazia 
urgente. De fato, depois de algumas discussões, o sistema de ava-
liação mudou, para bem melhor, já no início de 1986, embora sob 
os protestos do DCE. O Diretório Central dos Estudantes não era 
contra o novo sistema, mas criticava e protestava contra a forma 
como foi implementado pelo Reitor Antonino, uma vez que não 
teve representantes do corpo discente nos debates para a defi-
nição das avaliações, já que isso aconteceu nos primeiros dias de 
janeiro daquele ano, período de férias escolares.  

Lecionar, sobretudo à tarde, não era fácil: além do calor quase 
insuportável para os recém-chegados, inerente à temperatura 
média anual de Porto Velho, o ruído dos aparelhos de ar-condi-
cionado era meio torturante. As salas precisavam ficar de janelas 
e portas fechadas. Com isso, o pó de giz era inevitavelmente ins-
pirado pelos professores e pelos alunos das primeiras carteiras. As 
obras da Hidrelétrica de Samuel estavam em fase de conclusão. 
Entretanto, com o inchamento urbano da cidade, decorrente do 
fluxo de migrantes para Rondônia, o consumo de energia elétrica 
era cada vez mais alto. Como a energia local era gerada por uma 
termelétrica, eram comuns os blecautes por horas seguidas em 
toda a área urbana, por problemas técnicos, acidentes de trânsito, 
chuva forte, demanda excessiva e problemas diversos na distribui-
ção. Quando ocorria um desses blecautes por falta de energia, par-
cial ou em toda a cidade, o gerador da UNIR precisava ser ligado: 
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o barulhão incomodava. A única cantina, que funcionava no térreo, 
externa, na saída para Av. Rogério Weber, nem sempre dava conta 
de atender à demanda, no intervalo entre as aulas. Muitas alunas e 
alunos preferiam as lanchonetes nas imediações da Universidade. 

Em 1985, houve a campanha eleitoral para eleger o primeiro 
Prefeito pelo voto direto, ou seja, por sufrágio universal. Antes, os 
prefeitos eram nomeados pelo Governador do Território Federal. 
Na década de 80, os trios elétricos eram permitidos nas campa-
nhas eleitorais.  Caminhões equipados circulavam pela cidade 
com seus alto-falantes e caixas de som em alto volume, alar-
deando os nomes e jingles dos candidatos. A campanha eleito-
ral para eleição municipal foi polarizada por Chiquilito Erse, pelo 
PFL (ex-PDS), e Jerônimo Santana, pelo PMDB. Quando um des-
ses “trios elétricos” passava na Av. Rogério Weber, atrás do prédio 
da UNIR, era preciso interromper a aula. Se um passava tocando 
“É Chiquilito / Chegando bonito / Na Prefeitura Municipal”, logo 
depois vinha o outro com “Bengala nele, Jerônimo! / Bengala nele, 
Jerônimo!”, uma espécie de diálogo cantado a não sei quantos 
decibéis. A par disso, automóveis com publicidade auditiva do 
comércio local circulavam pela cidade, nem sempre respeitando 
o silêncio diante de escolas e hospitais.  

Embora as condições materiais fossem adversas e o espaço 
físico muito limitado, é inegável que havia uma vontade de mudar 
para melhor, não só a fim de que a Instituição se estruturasse e 
crescesse, mas também que o ensino fosse gradual e qualita-
tivamente cada vez melhor. Isso ficava claro nas longas reuniões 
acaloradas nos Departamentos ou nas reuniões coletivas da 
ADUNIR. Duas setas em sentido contrário, formando uma estrela, 
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signo de um norte, uma direção:  Luz! Como sempre sugeriu a 
logomarca da Instituição, ainda que houvesse opiniões divergen-
tes, era preciso unir esforços, unir competências, compartilhar 
experiências, unir para chegar a um consenso. 

Ninguém pode negar que, ano a ano, as melhorias ficavam 
evidentes, mesmo que houvesse uma sobrecarga de trabalho para 
boa parte dos professores e funcionários técnico-administrativos. 
Por exemplo, mudar o curso de Letras do sistema anual para o 
semestral exigiu pedir autorização ao Ministério da Educação, dis-
cutir e definir as grades curriculares semestrais adaptáveis para 
as turmas de 2º  e 3º anos,  definir as disciplinas obrigatórias e as 
disciplinas optativas e suas respectivas cargas horárias, projetar as 
consequências de tais mudanças para cada uma das turmas com 
o curso em andamento, a fim de rever possíveis problemas futu-
ros em termos de demanda de professores, salas de aula, pen-
dências etc. Mais que isso:  prever e arrolar a bibliografia mínima 
indispensável para cada conteúdo, a fim de que fosse adquirida 
pela Biblioteca Central. Tudo foi cuidadosamente pensado, antes 
de ser posto em prática. 

Em 1986, após o Vestibular, os novos alunos do 1º período do 
curso de Letras já tinham a grade curricular semestral implantada. 
Que prazer lecionar para essa turma motivada! Tão logo o período 
letivo foi iniciado, no primeiro dia de aula, realizamos um Seminário 
para saudá-los, motivá-los e explicar, para essa e as demais tur-
mas, todas as mudanças pelas quais o curso de Letras e a UNIR 
passavam. No ano seguinte (1987), realizamos novamente o evento. 
Nesse Seminário, diante dos alunos, entregamos ao Pró-Reitor de 
Ensino a relação de toda a bibliografia fundamental para o curso, 
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disciplina por disciplina, a ser adquirida pela Biblioteca. Eram apro-
ximadamente 3,5 mil títulos previamente selecionados, a maioria 
com a indicação da edição desejada, quantidades para emprés-
timo, consulta local e reserva técnica. Unimos nossos esforços: o 
curso de Letras passou a funcionar de maneira mais fluída, mais 
dinâmica e mais qualitativa a partir daquele ano. Cada professor fez 
a lista mínima de títulos de sua área mais específica e áreas afins. 
Entre outras, disciplinas específicas como “Elementos de Mitologia 
Greco-Romana, I e II”, “Teoria do Conto”, “Noções de Estética”, até 
então inexistentes, foram oferecidas, de acordo com a demanda 
e a oferta pelos docentes, como optativas, complementares para 
o enriquecimento curricular no curso de Letras. Mais uma vez, a 
livreira Rosemary Gannon gentilmente nos emprestou todos os 
catálogos das editoras, disponíveis na Livraria, a fim de elaboramos 
a relação bibliográfica, selecionarmos a melhor edição e as respec-
tivas quantidades com o melhor custo/benefício, em relação aos 
preços. Se bem me lembro, a Livraria da Rose não participou da lici-
tação. A vencedora do processo licitatório foi a Casa do Livro, uma 
distribuidora com sede em Uberlândia, MG, cidade já famosa como 
centro atacadista, conforme nos informaram. 

Enquanto isso, as obras do campus avançavam muito e, no 
primeiro semestre letivo de 1988, as aulas já eram ministradas nos 
novos prédios construídos, assim como a Biblioteca Central, já em 
pleno funcionamento. Uma linha de ônibus urbano já atendia ao 
campus, ainda que inicialmente restrita aos horários de início e de 
saída das aulas, em cada turno. Quando a Bibliotecária me con-
vidou para ver in loco o acervo adquirido para o curso de Letras, 
emocionei-me muito ao ver que todas as obras indicadas naquela 
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relação tinham sido adquiridas, catalogadas, organizadas nas estan-
tes e já estavam disponíveis para nossos alunos, para empréstimo 
ou consulta local. Que alegria! Nossos esforços tinham mais um 
resultado concreto!  

Ainda que as condições materiais de trabalho fossem bas-
tante adversas, a UNIR, uma Universidade recém-criada, como tal, 
precisava se estruturar e traçar seu próprio destino com autono-
mia. Em 1986, o corpo docente era composto de professores e 
funcionários efetivados e estáveis, herdados do Núcleo da UFPA, 
professores recém-concursados, mas ainda com contratos anuais 
provisórios, professores contratados pela SEDUC do Governo de 
Rondônia, colocados à disposição da UNIR, em regime de 20 ou 
40 horas semanais.  Os demais professores, recrutados em Porto 
Velho, em processos seletivos simplificados, com contratos qua-
drimestrais. Logo, havia uma sobrecarga de trabalho: para além 
das aulas, muitas reuniões para discutir as mudanças necessárias 
e urgentes, do sistema de avaliação às grades curriculares. É bom 
lembrar que, durante o Governo Sarney, os concursos públicos e 
as contratações de docentes e funcionários foram suspensos. A 
UNIR era uma exceção, por estar em fase de implantação, mas o 
número de vagas liberado, apenas doze, não era suficiente para as 
demandas dos cursos da Instituição. 

Adiado por um semestre, o primeiro concurso público para 
a contratação efetiva de docentes para o curso de Letras foi  
realizado apenas em julho de 1986, para o preenchimento de três 
vagas, sendo uma das quais para contratação imediata; as demais, 
tão logo o MEC as autorizasse.  O conteúdo programático era vas-
tíssimo: Língua Portuguesa, Linguística Geral, Teoria da Literatura, 
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Literatura Brasileira, Literatura Portuguesa, Prática de Ensino de 
Língua Portuguesa e respectivas Literaturas. Isso significava que os 
docentes selecionados deveriam ser capazes de ministrar quais-
quer disciplinas das grades curriculares de Letras (exceto Latim, 
as Línguas e Literaturas estrangeiras e as disciplinas pedagógicas). 

Aprovados os três, foi necessário racionalizar o trabalho 
numa área de concentração. Assim, um passou a responder pelas 
Literaturas Brasileira e Portuguesa; outro, por Linguística e Teoria da 
Literatura; outra, por Prática de Ensino. Porém, todos ministravam 
também Língua Portuguesa no curso de Letras e/ou em outros cur-
sos, tais como Administração, Economia e Direito, recém-implan-
tado e funcionando à tarde na sede do Colégio e Pré-Vestibular 
Anglo, na Rua José de Alencar, próximo à Av. Pinheiro Machado (se 
bem me lembro). A convicção pessoal é a de que formávamos uma 
equipe unida, coesa, dedicada e disposta a oferecer o melhor de 
nós para a Instituição e a nossos alunos, sem falsa modéstia, sob 
a Direção do prof. Benedito de Jesus Lisboa (in memoriam) e a 
Coordenação muito eficiente da profa. Neide Iohoko Miakawa. 

Como a migração para Porto Velho foi intensa no início da 
década de 1980, as turmas eram um pouco heterogêneas: a maio-
ria era de jovens e adultos locais, alguns dos quais ficaram muito 
tempo sem estudar formalmente; uma minoria era de jovens 
migrantes de outros estados, boa parte dos quais egressos de 
outras universidades públicas ou privadas em suas cidades de ori-
gem, mediante transferência ou ingresso por Concurso Vestibular 
na UNIR. Todavia, essa heterogeneidade, não raro, implicava parâ-
metros para o ensino. Em alguns casos, foi preciso conscientizá-
-los de que não poderiam cobrar de uma Universidade Federal 
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recém-fundada a mesma estrutura de uma grande Universidade 
com algumas décadas de história, como a UFMG, por exemplo, na 
qual a profa. Aracy e eu nos graduamos em Letras. Não havia ter-
mos de comparação.

Pelo menos no âmbito do curso de Letras, ficou claro para 
nossos alunos que, embora a UNIR fosse uma IFES em fase de 
estruturação, seríamos nós, corpo docente e corpo discente, os 
responsáveis diretos pelo crescimento da Instituição. Certamente 
alguns seriam os futuros professores, mestres e doutores que 
contribuiriam, a médio prazo, para o engrandecimento da 
Universidade.  Nesse sentido, cito a inesquecível turma de 3º ano 
de Letras em 1985, então a mais exigente e “problemática”.  Com 
bons e excelentes alunos, a turma de 3º ano foi a que mais formou, 
a curto prazo, novos docentes, alguns ainda em atividade, para 
suprir as demandas do curso de Letras na UNIR, na capital ou no 
interior, e/ou para a educação em Rondônia: Carla Martins, Sônia 
Sampaio, Nair Amaral, Cassilda Duran. Dessa turma, dois ex-alunos 
dedicados, depois ex-professores concursados, merecem ser aqui 
lembrados, in memoriam: professora Heva Catarina e professor 
Roberto Carlos Farias. Do mesmo modo, in memoriam, merecem 
ser lembradas aqui as queridas profa. Genira Figueiredo (vítima da 
Covid-19), profa. Isaura Gomes de Souza, de Língua Inglesa, viti-
mada em um acidente automobilístico fatal, e o Prof. Vítor Hugo 
Fernandes Martins. 

Hoje a UNIR já se impõe como uma Universidade Federal 
respeitada no âmbito regional e nacional, não só como Instituição 
de Ensino Superior, mas também como produtora de conheci-
mento por meio da pesquisa e da atuação social nas atividades 
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de extensão universitária. Some-se a isso que a implantação dos 
campi avançados aos poucos foi suprindo, ainda que parcial-
mente, as demandas das cidades do interior, democratizando 
o acesso inclusivo à formação de nível superior gratuita numa 
Instituição pública.  Nós, os docentes do curso de Letras, pionei-
ros na década de 1980, nos orgulhamos de termos contribuído 
proporcionalmente para isso e de fazer parte da história da UNIR. 

De minha primeira passagem pela Instituição (1984 a 1988), 
guardo memórias, boas lembranças e saudades de muitos alu-
nos e alunas, dos colegas de trabalho, além de muita gratidão e 
admiração, especialmente pelos que tive uma relação pessoal 
de amizade mais próxima, gratificante e duradoura, até hoje: 
Miguel Nenevê, Aracy A. M. Evangelista, Maria Cristina F. Marchi, 
Mariza Gama, Carla Martins, Sônia G. Sampaio,  Celso Ferrarezzi 
Jr., Stanislau Brito e a inesquecível ex-livreira Rosemary Gannon, 
atuando presentemente como tradutora para a CBF, residindo no 
Rio de Janeiro. Se porventura omiti algum nome por um lapso de 
memória, desde já peço um perdão antecipado. Ao longo des-
sas quatro décadas, quando eventualmente reencontrei alguns de 
minhas ex-alunas ou ex-alunos, do curso de Letras ou de outros 
cursos, as demonstrações de reconhecimento, afeto e conside-
ração sempre me foram muito gratificantes: “Aqueles que pas-
sam por nós, não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouco 
de si, levam um pouco de nós” (Antoine de Saint-Exupéry, em O 
Pequeno Príncipe); “A grandeza de uma profissão é talvez, antes 
de tudo, unir os homens: não há senão um verdadeiro luxo e esse 
é o das relações humanas” (Antoine de Saint-Exupéry, em Terra 
dos Homens).



UNIR – 40 ANOS
MEMÓRIAS DEDICADAS  

ÀS FOLHAS QUE JÁ CAÍRAM...

 Miguel Nenevé1

Tenho pisado em folhas o dia todo até ficar cansado do 
outono. / Deus sabe de todas as cores e formas de folhas 
que pisei e atolei. / Talvez eu tenha colocado muita força 
e fui muito pesado por causa do medo. / Pisei firme nas 
folhas secas de mais um ano que se vai (Robert Frost, tra-
dução minha).

Este não é um texto de história. É um texto baseado em minhas 
memórias, memórias que podem ser imprecisas, que o tempo 
seleciona, apaga um pouco, amplia em certos casos. Há memórias 
que acariciamos, outras memórias queremos deletar, embora nem 
sempre consigamos. As Memórias, aqui, são aquelas que gosto de 
acariciar, de revitalizar, de deixá-las vivas. De fato, cada pessoa que 
está viva hoje deve a vida, em parte, à memória. São suas memórias 
que alimentam histórias que, por sua vez, energizam a existência.

É assim que revisito e acaricio as memórias da UNIR, de meu 
início nesta Universidade Federal. Para mim significa algo precioso, 
afável, agradável de ser cultivado, pois, sem memória, não há for-
mação, mesmo que nem sempre as memórias sejam prazerosas. 

1  Professor Titular aposentado da UNIR, Doutor em Inglês e Literaturas. Atuou no Depar-
tamento de Letras Estrangeiras e continua colaborando com o Mestrado em Estudos 
Literários.

8
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Concordo que a memória nos faz conectar mais profundamente 
com nossas origens, com nosso crescimento e sabedoria. Para 
deixar alguém com baixa autoestima basta apagar sua memória. 
Como os colonizadores faziam com os colonizados, “Les damnés 
da la terre”, como diria Frantz Fanon. É conveniente lembrar o que 
afirma Casey Tygrett, no livro As I recall (2019)2: “algumas memórias 
vêm quebradas, rompidas, descarrilhadas do caminho e precisam 
ser redimidas”.  E eu acrescento: algumas memórias são bonitas 
e podem dar-nos energia para os desafios presentes. Creio que 
isso cabe bem para o momento, quando falamos de memórias da 
UNIR, no alto dos seus 40 anos.

Por isso, para mim, é impossível tecer algo sobre Memórias 
da UNIR sem mencionar minha chegada a esta Universidade, os 
primeiros dias, os primeiros passos na Amazônia, as primeiras pes-
soas que encontrei, a primeira vista de Porto Velho, do aeroporto 
(ainda pequeno, mas já com voos internacionais).

Pisei nesta terra, pela primeira vez, em agosto, bem na época 
da poeira e da queimada, que a Rosemary Gannon chamava de 
Dusty Season. O ano era 1986. Como não sentir um grande impacto 
ao sair do inverno de Santa Catarina para estas terras do “Eldorado”, 
num “constante verão”? Minha primeira viagem de avião! Lembro 
que no avião vinham dois suíços e um professor da UNESP que 
daria palestra em alguma instituição. Havia um vendedor paulista 
que dizia que aqui, sim, era o Eldorado. Tudo isso me enchia de 
imaginações sobre a cidade e sobre o estado. Muita gente do exte-
rior vindo para cá.

2  As I Recall: Discovering the Place of Memories in Our Spiritual Life. N York:  IVP Books,2019. 
p. 12.
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No aeroporto estavam me esperando o professor Benedito 
Lisboa, Chefe do Departamento de Letras (Português e Inglês, na 
época), o professor Laércio Nora Bacelar e a professora Genira 
Figueiredo, que foi junto, justamente por já me conhecer do 
Mestrado na UFPB, em João Pessoa. Cheguei num domingo e, na 
segunda-feira, já estava em sala de aula. Não havia tempo para 
uma adaptação ao lugar, à cultura, aos alunos. Os alunos eram 
do terceiro ano de Letras, aos quais ensinava Literatura Inglesa e 
Norte-americana, e o quarto ano de Letras, já no último semes-
tre, para o qual eu comecei a ministrar aulas de Prática de Ensino 
de Inglês. Essas foram as primeiras pessoas que encontrei e com 
quem interagi na UNIR. Tudo isso no prédio da UNIR Centro, na 
Avenida Presidente Dutra, no Centro de Porto Velho. A coordena-
ção ficava na sala que hoje funciona o DCCL, e o Departamento, 
numa salinha minúscula ao lado, que hoje abriga o CCC.  Junto 
com a Coordenação de Letras funcionavam mais duas coordena-
ções, a de Educação Física, de manhã, e a de Geografia, à tarde. 

A Coordenadora do curso de Letras era a Neyde Miyakava, 
que tinha vindo transferida da UFMT. O coordenador de Geografia, 
o professor Fulgencio (que se transferiu para outra instituição), 
e de Educação, o Bernardino Neto. Assim, além dos professo-
res de Letras, como Laércio Bacelar, Vitor Hugo Martins, Aracy 
Alves Martins, Genira Figueiredo, Angélica, ainda tínhamos intera-
ção com professores de Educação Física e de Geografia, como 
Luisinho Bola Cheia, Celio Borges, Bernardino, entre outros.

Após as aulas, normalmente, nós, de Letras, descíamos até 
a Livraria da Rose, que ficava localizada à Avenida Rogerio Weber, 
esquina com Sete de Setembro. A Rose acolhia todos com boa 
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conversa e com vinho. A nós, juntavam-se alguns alunos que tam-
bém gostavam de partilhar conversas sobre literatura, cinema etc. 
Ali tínhamos oportunidade de encontrar com pesquisadores de 
outras áreas, turistas estrangeiros e brasileiros.

São estas memórias dos meus primeiros passos na UNIR, 
memórias que, quando remexo, podem virar nostalgia ou saudade. 
Neste contexto, porém, queria escrever sobre pessoas da UNIR que 
certamente têm um lugar de destaque na minha memória dos pri-
meiros dias no prédio do centro da cidade, mas que já partiram. Há 
uma fileira de nomes na parede de minha memória. São as folhas 
mortas, as folhas caídas que ainda adubam a existência, cujos fan-
tasmas bons perambulam pela Universidade. Que melhor maneira 
de honrar sua memória se não os mencionar, ao menos, como 
folhas secas que ainda sussurram alguma inspiração para nós?

As folhas que caíram

Na epígrafe deste texto, utilizo a primeira estrofe de um 
poema de Robert Frost, intitulado “Leaf Treader” (o pisador de 
folhas). Fala de folhas que caíram e sobre as quais nós pisamos. 
Sugere que as folhas, ao caírem, tocam no rosto do poeta, como 
convidando-o para ir também: “Elas roçaram minhas pálpebras e 
tocaram meus lábios, como se fosse um convite para a dor. Mas 
não havia motivo para eu ir, só porque elas foram” (“They tapped 
at my eyelids and touched my lips with an invitation to grief. But it 
was no reason I had to go because they had to go.”). Todas as pes-
soas de nossa convivência que vão, de certa forma, nos convidam 
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para ir, mas nossa missão ainda continua aqui e não temos moti-
vos para deixar nosso compromisso.

É com este espírito que gostaria de lembrar destes primei-
ros tempos. Parece que estou pisando em folhas secas, parece 
que sinto que há folhas que caíram, que já cumpriram sua mis-
são embelezando um verão e tocaram nossos rostos, ao caí-
rem. Foram-se para outra dimensão, mas continuam adubando 
memórias, sonhos, desejos de caminhos e de realizações. 

Vejo aqui uma oportunidade para reverenciar esses seres 
que foram traduzidos para uma nova linguagem, vivendo em 
outras dimensões. Pessoas que me receberam bem, bem no 
início de minha caminhada e que, de alguma forma,  merecem 
uma homenagem(,) quando se fala da UNIR. O rol de pessoas que 
ajudaram a universidade a crescer e que se foram, é grande, em 
minha memória e todos merecem ser homenageados. Porém, 
vou limitar, neste texto, a pessoas que  deixaram um “print” na(s) 
memórias dos primeiros dias, ou nos meus primeiros meses nesta 
universidade e que não passaram “para outro lado”. 

Assim, as folhas caídas, como  Benedito de Jesus Lisboa, o 
chefe de Departamento de Letras, a secretária Domingas, as alu-
na(s) Mariza Maldonado, Eva Catarina Bieger (também professora) 
(,)  o aluno (e depois professor) Roberto Carlos Farias, as profes-
soras Angélica, Genira Figueiredo, Ana Maria Souza Lima, Isaura 
Gomes de Souza, os professores Padre Canio Grimaldi, Professor 
Vitor Hugo Martins. Estavam nos meus primeiros dias da UNIR e 
por isso deixaram marcas e se foram como folhas de uma árvore.

Algumas dessas pessoas, como é o caso da secretária 
Domingas e da Professora Angélica  nem me lembro do sobre-
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nome(?) mas estavam ali bem no início. A Professora Angélica, 
professora de Português, participando das reuniões do departa-
mento e levantando questões sobre o ensino da língua materna 
para turmas de outros cursos que não o de Letras. Tinha sido pro-
fessora desde o início da UNIR. 

Domingas, a secretária da coordenação quando cheguei, 
também tinha sido secretária desde o inicio do curso de Letras. A 
sala da coordenação às vezes ficava cheia de pessoas, entre alu-
nos de três cursos, professores, coordenadores. Domingas ser-
via, portanto, a mais de uma coordenação. Era ela  que datilogra-
fava materiais, que atendia meus (nossos) pedidos de professores 
recém-chegados, que nem sabíamos como funcionava a coorde-
nação, o curso de Letras etc. Logicamente acompanhada da boa 
coordenação da professora Neide Miyakava, que acabava sendo 
uma mãe para nós nos primeiros dias.

Benedito Jesus Lisboa, fluente também em inglês e espa-
nhol, atuava como chefe de departamento de Letras, mas não dava 
aulas. Era professor T-20, na UNIR, uma vez que tinha participa-
ção no Colégio Objetivo. Foi ele que foi me receber no aeroporto 
quando pisei pela primeira vez em Porto Velho. Também foi ele que 
, na primeira semana de UNIR, me levou para as diversas escolas 
de Porto Velho, onde os alunos do último período de Letras fariam 
estágio. O primeiro colégio que visitamos foi o Colégio Guapindaia, 
nome que soava estranho para mim. 

Nas minhas recordações de alunos que estiveram logo no iní-
cio e que partiram, aparece a Mariza Maldonado. Mariza estava na 
turma do terceiro ano de Letras quando cheguei. Graduou-se em 
1987 e faleceu em 1988, de malária. Sempre ativa e participativa nos 
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eventos de práticas de leitura e escrita. Após sua morte, batizamos 
nossa sala de leitura de “Casa da Madriza”, uma combinação do livro 
Casa da Madrinha, de Lygia Bojunga e Mariza, a aluna. A “Casa da 
Madriza” foi um espaço importante para oficinas sobre ensino de 
Letras, literaturas e práticas voltadas para leitura(.) 

Outra aluna desta turma, que já habita em outra dimensão e 
que foi muito participativa, foi a Eva Catarina Bieger, conhecida na 
turma por “Dona Eva”, por já estar com certa idade quando cursava 
Letras. Era muito aplicada, participativa, boa leitora e muito ques-
tionadora. Depois de graduar-se, fez pós-graduação e chegou a 
ser professora substituta na UNIR, no curso de Letras Português, e 
professora de uma instituição particular. 

Padre Grimaldi foi quem substitui o Benedito de Jesus Lisboa 
na chefia do departamento. Também já partiu para um lugar mais 
elevado, no reino da “mente divina”, mas ainda vive muito presente 
em nossas memórias. Era professor de Latim, homem solidário e 
prestativo, chegou a ser pró-reitor acadêmico, em certo momento. 
Aposentou-se e, por ordem da diocese, mudou-se para Manaus, 
onde faleceu mais tarde.

Isaura Gomes de Souza ingressou na UNIR em 1987. Fomos 
aprovados pelo mesmo concurso em 1987. Ela ficou responsável 
pelas disciplinas de língua inglesa e eu de Literaturas de Língua 
inglesa. Pessoa muito divertida, gostava de comemorar aniversá-
rios e promover festas por qualquer motivo. Em 1989, fez o mesmo 
curso na Universidade de Lancaster, Inglaterra, que eu tinha feito 
em 1988. Faleceu em julho de 1990, em um acidente de carro, na 
Br 364, quando viajávamos  para o interior, onde faríamos uma 
entrevista com dirigentes da Mineração Jacundá, para enviarmos 
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ao escritor americano Bob Reiss, que estava escrevendo sobre o 
Brasil. O livro, com o titulo The Road to Extrema, seria publicado 
1992, pela Summit Books. O nome do nosso centro de recursos 
para o ensino de inglês, “Centro de Recursos Isaura Gomes de 
Souza” foi uma homenagem a sua pessoa.

Ceará, cujo nome no documento era Francisco José Pereira 
Lima, foi um servidor técnico da UNIR, que encontrei, no segundo 
dia de aula na UNIR. Precisei de sua ajuda, por falta de eletrici-
dade, um black-out na UNIR, que os alunos chamavam de “brown 
out”, por ser de dia.  Alguém falou: “fale com o Ceará para ligar 
o gerador”. E eu me perguntei  “quem será o Ceará?”. E lá estava 
ele, disposto a me ajudar. Em poucos dias, percebi que era uma 
figura muito popular entre professores e técnicos da univer-
sidade. Sempre pronto para auxiliar no que fosse preciso, tam-
bém tinha uma piada pronta para tudo. Dizia ele que era vice-
-presidente da “ASCRON – Associação dos cornos de Rondonia”. 
Prometia carteirinha para professores da UNIR e de outras ins-
tituições, merecedores do documento, mas ficava somente na  
promessa. Creio que o pessoal do céu deu uma gargalhada com 
a sua chegada por lá.

Roberto Carlos Farias -  Era aluno da mesma turma da Dona 
Eva, terceiro ano de Letras, quando cheguei(,) em agosto de 
1986.  Uma turma promissora que tinha(,) entre outros, as agora 
professoras da UNIR, Carla Martins, Nair Gurgel e Sonia Sampaio. 
Roberto, tinha vindo de Ceará(,) como a Carla Martins, sua colega(,) 
e sempre foi aluno engajado em movimentos políticos e culturais. 
Foi um dos criadores e organizadores do “CCCP – Concurso de 
Crônicas, Contos e Poesia”. 
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Roberto Farias sempre exerceu liderança na turma e quando 
conclui a graduação fez especialização e logo se inscreveu para 
concurso público na UNIR. Depois de um tempo, já era colega 
do departamento de Letras, assumindo inclusive a chefia do 
Departamento e outros cargos. Esteve um tempo afastado para 
doutorado na Espanha, mas voltou para a UNIR, colaborando com 
o departamento e colaborando com a pró-reitora de graduação 
e com a Assessoria internacional. Colaborou muito com o depar-
tamento de Letras e tinha o sonho de criar um centro de idiomas. 
A contribuição de Roberto Farias é imensa em várias áreas. Em 
algum momento e espaço, merece um texto só para ele. 

 Professora Genira Figueiredo tinha sido minha colega de 
Mestrado, em João Pessoa, e quando cheguei à UNIR, já era pro-
fessora de inglês e Literaturas no curso de Letras. Foi junto com o 
Professor Benedito Lisboa e Professor Laércio me pegar no aero-
porto, por ser a pessoa que já me conhecia. Trabalhou o ano de 
1986 e inicio de 1987 na UNIR. Depois voltou ao nordeste e veio a 
falecer de COVID, em 2021. 

Sebastião Luiz Santos, embora não tenha sido de Letras, nem 
compartilhado a sala de coordenação como alguns outros profes-
sores, também o encontrei logo na primeira semana da UNIR. Um 
dia estava lendo um pequeno artigo escrito e publicado por ele 
no jornal “O Estadão do Norte”,que ele tinha   espalhado por várias 
paredes do prédio da UNIR. Luiz Santos  me viu e logo foi pergun-
tando se conhecia o autor. Eu disse que não conhecia, mas que 
eu não gostava muito do texto. Logo se exaltou e me disse que ele 
era autor. Foi se apresentando e defendendo seus argumentos. 
Dizia que , embora fosse Sebastião Luiz Santos, por força da,  lei 
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assinava S.L. Santos. Na semana seguinte havia um outro pequeno 
texto seu espalhado pelas paredes da UNIR. Para mim ele foi se 
tornando uma figura que chamava atenção, engraçada, folclórica. 
Mais tarde várias vezes o encontraria no aeroporto e logo ele me 
informava que estava lá “para viajar e receber homenagem em 
alguma cidade” ou para “ receber uma celebridade” que estava 
chegando em Porto Velho. Aposentou-se e faleceu em Manaus. 
Talvez um dia alguém escreva somente sobre as historias engra-
çadas do S.L Santos. 

Professora Ana Maria Lima Souza também foi uma das pro-
fessoras que encontrei, logo de início. Como eu era professor de 
prática de ensino de inglês, tinha encontros com a Professora Aracy 
Alves Martins, responsável pela prática de Ensino de Português e 
com profissionais de Pedagogia, que me lembro, Ana Maria Lima e 
Lucia Siqueira, com quem discutíamos regulamentação do estágio, 
problemas de visitas às escolas entre outras questões. Ana Maria 
faria um grande trabalho na UNIR, que não dá para descrever aqui. 
Com certeza, bons exemplos e grandes lembranças de uma edu-
cadora atenta, competente e muito humana. Foi uma das primeiras 
vítimas do COVID-19, entre profissionais da UNIR, em 2020.

Também herdei fantasmas, inspirações e boas lembranças 
do Professor Mauro Carneiro embora não esteja nas  memórias 
dos primeiríssimos dias em que cheguei à UNIR. Acabou sendo 
designado ao Campus de Guajará-Mirim após o concurso para 
o cargo de Professor de Latim Após um tempo em Guajará, foi 
deslocado para o Campus de Porto Velho, onde continuou como 
professor de Latim. Mais tarde passou a ser T 20 na universidade, 
para poder trabalhar no Tribunal da Justiça como revisor de texto. 
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Cearense, gostava de cultivar a cultura de seu estado. Apreciava 
apostar sobre temas de literatura e depois de algumas cerve-
jas entrava em briga para defender suas ideias e pontos de vista. 
Merece ser lembrado e homenageado pela sua seriedade profis-
sional e compromisso. Desanimado e solitário planejou sua morte 
nos fins dos anos 1990s.

Professor Vitor Hugo Martins também estava aqui quando 
cheguei. Antes de eu alugar um apartamento na Nova Porto Velho, 
fiquei duas semanas morando com ele, na casa da Rosemary 
Gannon, a proprietária da Livraria da Rose, na Vila Tupi.  Ali come-
çamos nossa amizade e nossas longas discussões sobre literatura. 
Vitor, como o professor Laércio Bacelar e a professora Aracy , tinha 
ingressado no concurso anterior ao meu, portanto, já conhecia um 
pouco mais da UNIR. Os ônibus eram difíceis e quando não que-
ríamos pagar taxi, voltávamos do centro até a Vila Tupi, a pé, pela 
empoeirada Campos Sales. 

Amante da literatura, poeta e cronista, Vitor Hugo promovia 
oficinas de escrita criativa. Como o Mauro Carneiro, gostava de 
fazer aposta  sobre temas literários. Uma vez entrou numa briga(,) 
em um bar, por uma discussão sobre Guimaraes Rosa e o número 
de vezes em que aparecia referência ao “coiso” , ou o “tinhoso” 
, ou o “demônio.” Flamenguista no Rio, gostava muito de assistir 
ao futebol local e íamos ao estádio Aluísio Ferreira para, naquele 
tempo, assistir a jogos do Ferroviário e Moto Clube. Tempo em 
que o Luisinho Bola-Cheia, professor de educação física da UNIR, 
era o técnico de um dos times locais. Para provocar, cumprimen-
tava-o como “Luisinho Bola Murcha.”
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Quando alguém falava ao Vitor que teria aula ou palestra, ela 
perguntava “contra quem ?” Quando queria saber se a audiência 
nos eventos estava boa, a pergunta era(:) “estádio lotado?”.  Em 
1987, promovemos o primeiro encontro de escritores da Amazonia, 
evento em que estiveram presentes Matias Mendes, Cleo Marion, 
Eunice Bueno, Marcos Frederico Krüger (AM) , entre outros que no 
momento me fogem da memória. Os palestrantes que vinham de 
outras cidades eram hospedados no Hotel Floresta, na Almirante 
Barroso, que hoje não existe mais.

Vitor gostava de  colaborar com os jornais locais, enviando 
textos em forma de crônica. Criticava quem, na época, vindo 
de outros estados, só se interessava por coisas “de fora”, “do 
centro Rio e São Paulo. “  Publicou uma crônica num dos jornais 
locais com o titulo “A ilha da fantasia” referino-se a algumas  
pessoas que moravam na Vila da Eletronorte, na época habi-
tada exclusivamente por engenheiros e dirigentes da constru-
ção da usina de Samuel, e que não queriam nenhuma relação 
com a cidade de Porto Velho. Chamava “Ilha da fantasia”, por-
que ele sugeria que esse pessoal, a exemplo dos colonizado-
res retratados por Albert Memmi, queriam somente “lucro e 
mais lucro”, vivendo ilhados, sem contato com o pessoal da 
cidade, em Porto Velho.

Quando tive um infeliz acidente de carro na BR, em que 
faleceu a professora Isaura Gomes de Souza, Vitor Hugo escre-
veu uma crônica, “Quando nossos mortos vivem” , que publicou 
no jornal “O Guaporé” e, mais tarde no livro Cronicalia (2015)3. 

3  “Quando nossos motos vivem.” In CRONICALIA, de Vitor Hugo Martins (p. 147).
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Vou transcrever um parágrafo da crônica porque explora exata-
mente o tema sobre qual escrevo:

Nos Finados, não carece de comprarmos flores e velas: nossos 
mortos são belos e iluminados. Não carece de vestirmos luto: 
para nossos mortos dor não é cor. Não carece de silenciarmos, 
nossos mortos são ruidosos. Não carece também de carpirmos 
tristezas, nossos mortos vivem em nossos corações.

É sobre isso que escrevo aqui. Nossos mortos continuam 
muito vivos, adubando, dando vida  ao ambiente em que trabalhá-
vamos, a nossos passos e nossas crenças na construção de uma 
universidade.   Faleceu na Bahia, como professor da Universidade 
Estadual da Bahia. Entre os  livros que publicou, está Cronicalia, 
que enviou para mim, uns dois anos antes de falecer. Nesse livro 
ele reuniu várias de suas crônicas, algumas escritas enquanto 
estava em Porto Velho.

Poderia encher páginas e páginas, se o espaço aqui permi-
tisse, com memórias de Vitor Hugo e tantos outros que partiram e 
que merecem ser homenageados nessa comemoração dos qua-
renta anos da UNIR. Eles são as folhas mortas, caídas, que já estão 
no outro lado, mas que continuam adubando sonhos, ideias e nos 
enviando boas energias. 

   
Referências
FROST, Robert. “A Leaf Treader”. In Selected poems. Ed. Ian Hamilton. 
London: Penguin books, 1981. 
MARTINS, Vito Hugo. Cronicalia.  Ibicarapi – Bahia: Via Literaturm, 
2015.
TYGRET, Casey. As I Recall: Discovering the Place of Memories in Our 
Spiritual Life. Nova York: IVP Books, 2019.





A UNIR NOS MEUS LABIRINTOS  
DE MEMÓRIAS1

  Marisa Martins Gama-Khalil

A chegada à cidade às margens do Madeira

Para chegar em minhas lembranças à UNIR, faço um recuo no 
tempo que me leva a mais ou menos um ano antes da morte do 
meu pai. Meu irmão havia ido morar em Porto Velho, no ano de 1982, 
e no ano seguinte meu pai foi visitá-lo. Voltou maravilhado com a 
Amazônia. Logo após a sua chegada, sentou-se ao meu lado e disse: 
“Vamos para Porto Velho. Você vai amar o Rio Madeira! Termine sua 
graduação e depois vamos morar lá. Há uma universidade com um 
prédio tão bonito no centro da cidade!”. Contudo, ele se foi para 
outro espaço muito mais cedo do que deveria ir. Um grande vazio 
ficou e por um tempo deixei aquele projeto da Amazônia num dos 
cantos de silêncio dentro de mim. O tempo passou, formei-me, dei 
aula de Teoria Literária na faculdade onde me graduei em Letras. Em 
um período de férias, decidi: “Vou ver o Rio Madeira de perto.”. Fui e 
de fato o amei. Majestoso rio. A cidade encravada naquele rio tam-
bém me encantou. E a Universidade... seu prédio antigo, que linda!

1  Esse texto memorialístico teve dois espaços anteriores de publicação: a Revista REUNIR/ 
Letras – UNIR - e o repositório UFU, onde se encontra alojado o Memorial que apresen-
tei com fins à progressão para professora titular.

9
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Dois anos depois, voltei a Porto Velho definitivamente. Decidi 
fazer minha história ali. Registro aqui um trecho do poema-can-
ção “Porto das esperanças”, do poeta Bado, porque ele representa 
muito do início de minha trajetória nos espaços de Porto Velho, 
nas paragens amazônidas:

Quem te vê assim Porto das Esperanças. O barranco onde os 
cabrais enfincam âncoras em busca de uma história. De alame-
das e vãos, parque das mangueiras e dos araçás aprendi na can-
ção, e colhi teus sinais sobre a dança das correntezas. 

Eu me sentia como um daqueles “cabrais”, em busca de uma 
história naqueles idos de 1987. 

(Parênteses sobre os “cabrais”: Essa imagem dos cabrais condu-
z-me com carinho à lembrança de Roberto Farias, meu grande 
amigo e irmão que a vida me deu. Parecia a mim e ao meu 
amigo Roberto que essa imagem dos cabrais, no poema-can-
ção de Bado, não remetia à imagem de sujeitos desumanizados, 
com gestos autoritários e colonizadores (que viam o outro como 
um ser inferior), porém a sujeitos humanizados, conscientes de 
sua inconclusão e por isso em busca de uma história naquela 
mágica e bela terra, percebendo os outros como seus irmãos. 
Era assim que nos víamos: cabrais humanizados. E se conversá-
vamos muito sobre essa imagem provocadora dos cabrais de 
Bado era porque havia um contexto que muito nos incomo-
dava. Porto Velho recebeu nas décadas de 1970 e 1980 muitos 
brasileiros e estrangeiros. A TV divulgava propagandas governa-
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mentais em que se veiculava a ideia de Rondônia como o novo 
eldorado brasileiro (A capa da Revista Veja de 11 de agosto de 
1971 trazia o enunciado “A Amazônia à espera dos conquistado-
res”, e a capa da mesma revista de 1982 apresenta a manchete 
“Rondônia, uma nova estrela do Oeste”). Muitos chegaram, mas 
chegaram como sujeitos que se declaravam superiores – con-
quistadores (conforme incitava a Veja) – à gente daquela terra. 
Sabemos que o mito de uma raça superior não é um caso iso-
lado do nefasto nazismo de Hitler, infelizmente ele se encon-
tra disseminado em muitas práticas em nossa sociedade, como 
essa, por exemplo, que dissemina uma ideia de conquista e 
indiretamente a de colonização. E assim eu e Roberto perce-
bíamos com tristeza que muitos daqueles sujeitos oriundos do 
Sul e Sudeste destratavam os irmãos portovelhenses que os 
recebiam tão bem. Eles também pintavam aquela terra como 
sendo um inferno. Sim, ela só prestava para eles se beneficia-
rem economicamente. Repudiávamos essa postura e dizíamos 
que eles eram cabrais colonizadores, ao passo que nós éramos 
os cabrais de Bado.)

Uma boa parte de minha história se fez em Porto Velho. 
Iniciava uma vida nova, experimentava uma nova cidade – 
rodeada pela floresta amazônica. Assim que cheguei na capital 
de Rondônia vi que havia uma carência de professores de litera-
tura nas escolas. Havia muita gente dando aula de literatura for-
mada em outras áreas: Comunicação, Educação Artística, Direito 
(havia vários dessa área!!!). Logo consegui emprego em três esco-
las: no salesiano Dom Bosco, pela manhã, no Granjeiro, à tarde, e 
no Einstein (posterior Objetivo), à noite. Mas um mês depois surgiu 
uma vaga para professor substituto na UNIR. Fui aprovada e come-
cei a dar aulas na UNIR naquele ano de 1987. 

Dois anos depois, em 1989, houve um concurso para pro-
fessor efetivo na área de Literatura, fui aprovada e atuei, atrelando 
saberes e sabores, ao longo de dezenove anos na UNIR. 

Um episódio importante nessa jornada: a mudança para o 
campus... no limiar da mata. No ano seguinte ao meu ingresso 
como professora substituta, a UNIR mudou para o campus. Os cur-
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sos aumentaram a oferta de vagas e outros cursos foram implan-
tados. Assim, aquele espaço do prédio da UNIR no centro da 
cidade ficou muito pequeno para abarcar tantos novos docentes e  
discentes. O campus localiza-se na BR 364, sentido Rio Branco, 
e, no início, houve grande resistência por parte da comunidade 
acadêmica em realizar a mudança, pois estávamos acostuma-
dos com aquela UNIR aconchegante, encravada bem no meio da 
cidade, pertinho da praça das Três Marias. Entretanto, aos poucos, 
fomos nos acostumando com aquele novo espaço: à sua frente, 
a BR, e em todos os outros lados, a mata – misteriosa e sedutora.

Em minha trajetória de ensino na UNIR, trabalhei com as 
seguintes disciplinas: Teoria Literária I (princípios e noções gerais 
e narratologia), Literatura Infantil, Literaturas Portuguesas (espe-
cialmente aquelas referentes ao Trovadorismo e ao Classi cismo, 
Romantismo e Realismo, Modernismo e Literatura Contem-
porânea), Literaturas Brasileiras (especialmente aquelas referen-
tes ao Realismo e à Literatura Contemporânea), Mito e Narrativa e 
Prática de Ensino de Literatura.

A disciplina Literatura Infantil, na UNIR, desde que foi estabe-
lecida como cadeira obrigatória, tinha um componente prático e 
extensionista, na medida em que realizávamos toda a parte teórica 
em sala de aula e conduzíamos um projeto em algum espaço na 
comunidade externa. Ao longo de todo o tempo em que ministrei a 
disciplina, levamos experiências com a literatura infantil para esco-
las – estaduais e municipais – alas pediátricas de hospitais, asilos, 
associações de bairro. Uma experiência muito produtiva foi com a 
Associação dos Moradores do Bairro Triângulo, localizada bem perto 
do rio Madeira, nos espaços beiradeiros. Foi uma das alunas que nos 
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sugeriu o trabalho naquela Associação, porque ela era moradora 
do referido bairro. De acordo com o relato de alguns moradores, 
aquele espaço “vivia às moscas”, sendo usado raramente. Levamos 
uma oficina para crianças e outra para jovens. Os moradores oti-
mizaram, a partir de algumas ações, como rifas, a compra de livros, 
a confecção de almofadas, e foi montada uma aconchegante sala 
de leitura. Ficamos atuando ali por algum tempo. Os professores e 
as professoras que moravam no bairro, como a nossa aluna, come-
çaram a se encarregar de desenvolver atividades de leitura ali. Os 
moradores adultos também gostavam de ir lá para ler, fazer tricô, 
trocar ideias. Enfim, o espaço passou a ser emplazado e a agregar 
pessoas leitoras de palavras e leitoras do mundo! 

Roberto Farias, CCPC & outros acontecimentos 

Na UNIR, o curso de Letras organizava anualmente o CCPC 
(Concurso de Contos, Poesias e Crônicas), que mobilizava a comu-
nidade interna e externa. Participei algumas vezes da comissão 
julgadora dos trabalhos, mas, em um ano, o professor Roberto 
Farias, meu grande amigo, chamou-me para atuar com ele na 
organização. Tínhamos que eleger um tema e ele veio quase que 
ao mesmo tempo de nossas bocas: a Estrada de Ferro Madeira 
Mamoré, a Ferrovia do Diabo. 

Conversamos com alguns historiadores de Porto Velho, 
fomos a arquivos de jornais e a livros que relatavam a história da 
Ferrovia do Diabo. Aquela ferrovia serviria para o escoamento da 
borracha produzida na Amazônia, mas a selva e os seus mistérios 
venceram quase que totalmente as empreitadas para a constru-
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ção. Ela era emblemática, um monumento envolto em mistério. 
As tentativas, as mortes, as histórias dos sujeitos daqueles tem-
pos e do nosso tempo, tudo se entrelaça no som ardido do apito 
que ainda soa mesmo sem os trens na memória daqueles que se 
encantam pela ferrovia.

O tema já estava devidamente escolhido; faltava decidir o 
local da entrega dos prêmios. O CCPC acontecia todo ano nas 
escadarias da UNIR Centro, pois o patamar de cima funcionava 
como um amplo palco. Mas, naquele ano, queríamos algo dife-
rente. E se fizéssemos no espaço da Estrada de Ferro? Fomos 
até lá, pensamos na rotunda, espaço redondo, como um amplo 
palco do teatro romano. Chegamos à rotunda. No meio dela, um 
diante do outro, ficamos emocionados. Depois que conversamos, 
soubemos que, ao mesmo tempo, tínhamos sentido um arrepio 
intenso e uma vontade de chorar, primeiro miudinha e depois 
alongada. O choro era um misto de alegria e de saudade (sau-
dade de quê?) Uma epifania... bliss... iluminação sem luz externa. 
Nesse dia conversamos sobre o fato de sermos “cabrais”, como na 
música de Bado, em busca de uma história, talvez uma história 
que havia ficado perdida na trama daqueles trilhos. Se nos sen-
tíamos irmãos, daquele dia em diante esse sentimento tomou-
-nos por inteiro. Voltando ao CCPC, tivemos que ser realistas e 
perceber que daria muito trabalho e seria mais oneroso levar a 
premiação para aquele espaço, porque ele deveria ser preparado, 
em sua estrutura física, para receber um público, ao passo que a 
escadaria da UNIR já nos oferecia tudo, uma vez que lá já era um 
espaço destinado a abrigar shows e eventos com certa frequência 
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durante o ano. Foi lá que aconteceu e foi lindo, porém a rotunda 
estava em nossos olhos quando da entrega de cada prêmio.

Além do CCPC, eu e Roberto organizamos dois outros eventos, 
mas estes depois que voltamos de meu Doutorado em Araraquara. 
Chegando em Porto Velho, criamos o GEADUNIR, um grupo vol-
tado para os estudos sobre o discurso a partir das teorias de Michel 
Foucault. Fazíamos reuniões quinzenais sobre leituras elenca-
das com antecedência, reunindo alunos da Pós-graduação e da 
Graduação dos cursos da UFU e pessoas da comunidade externa. 
Com o GEADUNIR (Grupo de Estudos em Análise do Discurso da 
UNIR), eu e Roberto fizemos, em 2004, o evento “20 anos sem 
Foucault”, reunindo obras de um artista plástico local com moti-
vações foucaultianas, bem como cartazes com trechos da obra do 
autor francês. Outro evento foram os Saraus literários, que aconte-
ciam bimensalmente e homenageavam escritores, como Clarice 
Lispector, Fernando Pessoa, Guimarães Rosa, Carlos Drummond 
de Andrade. Havia cartazes com textos dos autores, projeção em 
vídeo de trechos de filmes e entrevistas, música, declamação e um 
espaço para conversa sobre a escrita dos autores homenageados e 
sobre a leitura que fazíamos deles.

Lembranças do PROHACAP

Ao longo de vários anos, a UNIR desenvolveu o PROHACAP, 
um amplo Programa de Habilitação e Capacitação de Professores 
Leigos. Eram cursos de licenciatura ministrados durante as férias 
e feriados. A missão era árdua, quase impossível, pois nós, profes-
sores, e eles, alunos, ficávamos sem férias, entretanto, os resul-
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tados eram valiosos. O curso de Letras tinha polos espalhados 
em todo o estado de Rondônia, inclusive na capital, Porto Velho. 
Atuei em vários polos, porém, mais intensamente, em dois: de 
Ouro Preto do Oeste e de Costa Marques. Em Ouro Preto do 
Oeste, o curso foi coordenado pela minha grande amiga e coma-
dre Sonia Sampaio, também docente da área de Literatura da 
UNIR. Íamos muitas vezes eu e Roberto juntos. Eu ministrava uma 
disciplina na parte da manhã e ele, uma disciplina na parte da 
tarde. Passávamos duas semanas para completar a carga-horá-
ria das disciplinas. Quero trazer aqui a lembrança de dois alunos: 
Cláudio e Israel. Israel tinha uma letra desenhada, como nunca vi 
igual, linda. Ele sempre trazia em pedacinhos de papel poemas 
que havia escrito. Não eram arremedos de poemas, eram poe-
mas, com toda força da semiosis (BARTHES, 1988) que uma poesia 
deve portar. Leitor de Drummond, Israel reinventava-o. Buscava 
na Biblioteca da escola onde trabalhava, em Ouro Preto do Oeste, 
livros de Drummond. Já havia lido todos. Emprestei outros a que 
ele não tivera acesso ainda. Muitos alunos mostraram-me poesias 
ao longo de minha vida de docência, contudo conheci apenas um 
grande aluno poeta, que foi ele. Israel ensinou-me a delicadeza. 
Embaraçado com a incompletude humana e com a pressa coti-
diana, ele se foi muito cedo.

Do Cláudio, para contar um episódio, tenho que recuperar 
um pouco de sua trajetória. Quando eu estava ministrando a dis-
ciplina Literatura Infantil e Juvenil na turma deles, ele relatou-me 
que até entrar no curso de Letras nunca havia lido um livro inteiro. 
Na escola em que estudou na cidadezinha onde morava, Tarilândia, 
não havia biblioteca e os textos literários que ele lera até então se 
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encontravam nos livros didáticos; assim, eram pedaços de histó-
rias que lia. E assim ele relatou a mim e à turma: havia lido apenas  
pedaços de histórias (Sim, ele havia entrado no curso muito 
modestamente, sabendo de suas limitações, e por isso decidiu ir 
“em busca do tempo perdido”, como ele dizia. Dedicou-se com 
afinco, seriedade e método em todas as disciplinas e tornou-se 
um dos melhores alunos de sua turma. Quando a turma estudou 
Latim, cansei de ver Claudio sentado à mesa da cantina ensinando 
aos seus colegas. Foi eleito por unanimidade como o orador da 
turma, mas isso eu conto em detalhes depois.). Em minha disci-
plina de Literatura Infantil e Juvenil, eles teriam que desenvolver 
um trabalho colocando em prática essa literatura, uma pesquisa-
-ação. Depois da aula em que falamos sobre essa atividade que 
eles teriam que desenvolver durante o semestre em suas esco-
las, ele me disse: “Eu poderia desenvolver um trabalho com lite-
ratura oral, contando histórias que a gente escuta e passa adiante, 
não é, professora? Na minha escola não tem livros, como já falei. 
Mas... eu queria desenvolver um trabalho com livros!”. Uma ideia 
surgiu-me e eu disse a ele: “Você pode vir a Porto Velho assim 
que o semestre começar? Você vai ter seus livros”. Eu conhecia 
os livreiros da cidade. Fui a eles junto com Heva Bieger, amiga e 
professora substituta do curso de Letras; contamos a história dele, 
conversamos com eles sobre a possibilidade de iniciarmos uma 
biblioteca na escola do Claudio, com exemplares dos livros desti-
nados aos professores que as editoras sempre enviavam e, talvez, 
com alguns que eles quisessem doar. Quando Claudio foi a Porto 
Velho, levei-o às livrarias e ele ficou muito feliz, porque consegui-
mos três caixas repletas de livros de literatura diversos. Ele levou 
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os livros à sua cidade. Lá os livros não tinham um espaço fixo, não 
havia uma biblioteca; os livros ficavam dentro das caixas, num 
cantinho da sala da diretora. Contudo, Cláudio venceu a dificul-
dade: na hora do recreio, ele pegava os livros, colocava-os em um 
carrinho de mão e levava-os para o meio do pátio. Alguns alunos o 
ajudavam a anotar em um caderno os livros emprestados para os 
alunos levarem para casa. Ele pedia que não lessem sozinhos, que 
lessem para/com a família. Foi uma completa revolução. A escola 
fez uma festa junina e decidiram que o dinheiro arrecadado era 
para o Cláudio voltar a Porto Velho e comprar mais livros. Em 
Porto Velho, eu o ajudei a comprar mais livros e ainda conseguir 
outros de brinde. Contou-me que um dos alunos que o ajudava 
a emprestar os livros, quando ele chegou de volta com os livros, 
disse a ele: “Professor, o senhor se lembra daquele dia em que 
disse que ia ler aquele livro Memórias Póstumas de Brás Cubas e 
o senhor disse que não era para minha idade (o aluno tinha doze 
anos)? Pois é, eu desobedeci e li... e gostei. O senhor trouxe mais 
livro desse Machado de Assis?”. Eu ri muito. Cláudio disse-me que, 
no fundo, não havia dado muita atenção quando, na disciplina 
Literatura Infantil e Juvenil, eu havia dito que a questão das fai-
xas etárias relacionadas à leitura da literatura não era tão simples, 
porque nesse contexto há que se considerar não somente a idade 
física – como acreditam o mercado editorial e muitos professores 
– porém e especialmente, a história de leituras do aluno. E então 
ele disse: “agora entendo como estão errados os livros que trazem 
na contracapa a indicação da faixa etária e mais ainda errados os 
professores que seguem essa indicação cegamente”. Cláudio fez 
sua monografia, orientada por mim, sobre a questão da faixa etá-
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ria no processo de formação de leitura. Como já contei anterior-
mente, ele foi eleito orador de sua turma na formatura; vestia um 
terno de linho que havia sido dado a ele por toda a comunidade 
de sua escola. Eu, a paraninfa da turma, entrei de braços dados 
com ele, chorando de emoção, obviamente. Em minhas aulas de 
Literatura Infantil, essa experiência do Cláudio sempre esteve pre-
sente em minha lembrança. 

Da turma de Costa Marques, da qual eu era a coordenadora, 
relato um episódio, mas antes devo informar que Costa Marques 
é uma cidade localizada no Vale do Guaporé, região belíssima da 
Amazônia, fazendo fronteira com a Bolívia. Essa minha história 
tem uma história dentro, em “enfiada”, dando um efeito em mise 
em abyme. Muitos anos depois narrei essa história em um ensaio 
intitulado “O boto e sua sogra: o mito e o real maravilhoso” (GAMA-
KHALIL, 2015), para tratar do real maravilhoso e das linhas abissais, 
no livro Literaturas e Amazônias: colonização e descolonização. 
Passo a registrar aqui o que narrei no ensaio:

Esta narrativa foi contada a mim por um dos graduandos da 
Licenciatura em Letras/ PROHACAP/ UNIR, polo de Costa 
Marques, durante a disciplina “Mito e narrativa”. O acadêmico ini-
ciou a sua narrativa explicando que, no Vale do Guaporé, acon-
tece tradicionalmente a Festa do Divino. A cada ano uma das 
cidades desse vale é a sede da Festa. Os barcos vêm pelo Rio 
Guaporé e afluentes em romaria e aportam na cidade sede para 
ali os festejos se desenvolverem. Os festejos do Divino na região 
do Vale do Guaporé fincam uma tradição de mais de cem anos. 
Durante quarenta dias a coroa do Divino Espírito Santo percorre 
aproximadamente onze cidades do Brasil e da Bolívia e, ao final, 
a festa é realizada na última cidade aportada pela romaria fluvial. 
O final da festa ocorre no dia de Pentecostes.
Em um desses anos, a comunidade sede da festa foi Costa 
Marques. E a cidade se encheu de católicos para festejarem 
o Divino Espírito Santo. Esses religiosos, durante a sua estadia 
na cidade, foram visitar alguns pontos turísticos, dentre eles, o 
principal, o Forte Príncipe da Beira, monumento antiquíssimo e 
enorme, hoje reduzido a ruínas, localizado às margens do Rio 
Guaporé. O acadêmico narrador da história era uma das pes-
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soas responsáveis por essa visita dos católicos ao Forte. Lá no 
Forte, os católicos visitantes souberam da existência de uma 
senhora que morava bem perto dali e que criava um boto nos 
fundos de sua casa, pois no quintal localizado atrás da casa dela 
passava um igarapé, um afluente do rio Guaporé. Eles ficaram 
mais curiosos ainda quando um dos moradores informou que 
ela acreditava que o boto era o pai do seu neto. Prontamente 
eles foram suscitados pela curiosidade e decidiram ir ao local 
para que pudessem verificar de perto a história, que, no ponto 
de vista deles, avultava-se tão fantástica e despropositada. 
Chegando lá, os católicos viram logo o boto. Lá estava ele de 
fato. Ficou por ali, deu meia volta, como a se exibir no balanço 
das águas, depois sumiu pelo beiradão do rio. Os católicos visi-
tantes viram também o menino, de uns cinco a seis anos aproxi-
madamente, que estava ali na beira do rio a brincar com borbo-
letas amarelas. A senhora apontou o menino orgulhosa e disse 
que era seu neto, filho de sua filha, a qual falecera no parto. Ela, 
a avó, criava o menino, que não lhe dava trabalho, pois passava 
o dia a brincar com as borboletas, com os peixinhos do rio e 
com o seu pai, o boto. Depois os visitantes, entre risos e ironias, 
perguntaram àquela humilde senhora ribeirinha se ela acredi-
tava de fato que aquele boto era o pai daquele menino. Ela logo 
percebeu a incredulidade e a zombaria dos visitantes e disse, 
com a sua sapiência amazônica, mais ou menos estas palavras: 
“Vocês são muito engraçados, porque acreditam que Jesus foi 
gerado na Virgem Maria por obra e anúncio do Divino Espírito 
Santo. Mas eu pergunto: quem já VIU o Espírito Santo? E vocês 
fazem festa todo ano para esse Divino Espírito Santo! Olha, pois 
eu digo: aquele ali é o meu neto e aquele outro (o boto naquela 
hora aparecera de novo)... aquele outro, o boto, é o pai dele, 
o que fez, concebeu ele com minha filha. Ou seja, eu digo e 
mostro!”
[...]
Da perspectiva da estruturação narrativa, há nas duas histórias – 
a do boto e a de Virgem Maria – uma perfeita similaridade, por-
que o tema da concepção é tratado de maneira sobrenatural, 
mas a recepção dos sujeitos em relação às duas histórias não 
considera tal similaridade. A razão dessa recepção diferente em 
se tratando de um mesmo motivo narrativo (concepção sobre-
natural) nas duas histórias deve-se certamente às práticas dis-
cursivas e às vontades de verdade por elas geradas.
[...]
Assim, é mister questionar ininterruptamente: se para o estabe-
lecimento e a credibilidade de minha linha eu tenho que real-
mente criar uma linha “do outro lado” e considerá-la invisível. 
Essas linhas imaginárias – porém sempre concretas na realidade 
social – conduzem o homem muitas vezes a um pensamento 
abissal que se traduz na impossibilidade da copresença dos dois 
lados da linha. 
Por último, é importante ressaltar a ironia da sogra do boto, no 
final da narrativa, ao constatar que a concepção da virgem Maria 
é também sobrenatural e ao demonstrar aos seus interlocuto-
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res que o sobrenatural de sua história está visível e evidente para 
todos: o boto e o seu filho. Uma ironia que põe em suspenso 
todas as linhas abissais e todas as vontades de verdade; uma iro-
nia que desvela a magia de um mundo povoado por muitas linhas, 
podendo estas aparecerem de forma paralela, bifurcada ou con-
traposta. São apenas linhas e possibilidades de desenhar a com-
plexa natureza do homem. (GAMA-KHALIL, 2015, p. 130-145).

Conforme se pode verificar, minhas experiências em sala 
de aula funcionam como uma base rica para minha experiência 
como pesquisadora; as duas atividades que, para alguns, se reali-
zam de modo disjunto, para mim, conectam-se, comprazem-se 
– dois fios que formam uma trama.

Um pouco da história do CEL (Centro de Estudos da Linguagem)

O CEL (Centro de Estudos da Linguagem), um centro de 
pesquisas da área de Letras da UNIR, tem uma história que per-
passa mais de duas décadas e muitos caminhos. Tudo começou 
na antiga sala da Coordenação do curso de Letras, situada perto 
do portão de entrada do campus, em um espaço que inicial-
mente seria destinado a hospedar professores visitantes. A sala, 
que seria um dormitório, era dividida em três ambientes – sala 
para a secretária do curso, sala da coordenação e banheiro – um 
espaço amplo que os professores de Letras literalmente frequen-
tavam. Naquela época eu coordenava o curso de Letras. Alguns 
professores não saíam de lá e acabavam levando livros, que eram 
lidos não só pelos seus donos, mas pelos outros que por ali pas-
savam. Os donos dos livros deixados ali geralmente faziam um 
convite à leitura: “Hospitalidade do livro e disponibilidade dos lei-
tores. Mútua entrega: condição de um duplo devir”, como afirma 
Jorge Larrosa (2000, p. 139) em seu ensaio “Sobre a lição”. O que-
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rido e saudoso professor Mauro Carneiro dizia que aquele espaço 
já estava ficando com ares de biblioteca. Alguns livros foram per-
manecendo – em sua maioria de literatura – doados pelos seus 
donos àquele espaço e um locus de leitura foi se instalando para 
além da sala de aula. Eu e a professora Cassilda Duran ministrá-
vamos aulas de Literatura Portuguesa e, vendo crescer aquele 
espaço de leitura, pensamos em como seria bom e necessário 
ampliar aquela prática leitora tão produtiva também para os alu-
nos do curso. A frutuosidade de diálogos entre os professores 
sobre os livros lidos poderia estender-se aos alunos que por ali 
passavam. Como nossa área maior de atuação naquela época era 
a Literatura Portuguesa, decidimos inaugurar o Centro de Estudos 
Portugueses Florbela Espanca; para tanto, fizemos contato com a 
Embaixada Portuguesa e com a Fundação Calouste Gulbenkian. 
“Navegar era preciso!” e nossa navegação conseguiu seu porto. 
Prontamente recebemos um retorno e, mais que uma simples res-
posta formal de incentivo, conquistamos a parceria efetiva dessas 
instituições, as quais prontamente começaram a nos enviar publi-
cações diversas sobre a literatura e a cultura portuguesas. A cada 
remessa de livros e revistas, ficávamos entusiasmados. Abríamos 
as caixas, sedentos e curiosos, já esperando as belas publicações 
da Fundação Calouste Gulbenkian, que eram usadas nas aulas, 
bem como emprestadas aos alunos e professores. 

Nossa biblioteca informal já havia se transformado em um 
centro de estudos e os livros, revistas e periódicos que chega-
vam até nós continuamente foram exigindo um espaço maior. 
Começamos a pleitear esse espaço, esforços foram feitos, 
muitos diálogos com a Reitoria e a Pró-Reitoria de Pesquisa e 
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de Pós-graduação, até que conseguimos um espaço amplo,  
próximo à cantina do campus e às salas onde ocorriam as aulas 
de Letras. No início, revezávamos o trabalho no Centro: professo-
res e alunos envolvidos com aquele gesto tão importante não só à 
Universidade, mas também à comunidade de uma forma geral, o 
gesto de formação de práticas leitoras. Conseguimos depois um 
secretário para assessorar nosso trabalho no Centro: catalogação 
de livros, ordenação nas estantes, empréstimos, assessoramento 
dos grupos de estudo e de leitura. O espaço congregava não só os 
leitores e interessados pela Literatura Portuguesa, mas também 
toda a comunidade de Letras e de cursos afins da UNIR. Doações 
de livros de várias áreas foram acontecendo e o nosso Centro 
continuava a crescer. Alunos e professores encontravam-se ali 
para pesquisar, conversar sobre as leituras e a vida acadêmica, 
planejar atividades diversas, como cursos de extensão e eventos 
(como o CCPC – Concurso de Crônicas, Poesias e Contos – e as 
Semanas de Letras). Ali foi gerada boa parte da história/memória 
do curso de Letras da UNIR. E “navegar era sempre preciso”, por 
isso pensamos em fundar um Centro que abarcasse as literaturas 
de uma forma geral e os outros campos de conhecimento rela-
cionados às Letras. Foi então que criamos o CEL, um espaço agre-
gador de formação leitora relacionado aos estudos de literatura, 
de linguística, de línguas estrangeiras, de latim e de outros estu-
dos do campo das Letras. Construímos juntos o Estatuto do CEL, 
criando normas específicas de seu funcionamento. Contudo, mais 
importante que as normas era o nosso desejo de sempre aliar, à 
maneira de Roland Barthes (1988), “saberes e sabores”. O Centro 
desenvolveu-se e “existe” até hoje. Poderíamos dizer “resiste”, por-
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que, mesmo enfrentando as crises pelas quais a universidade  
brasileira passou, ele continua oferecendo-se como espaço agre-
gador para o contínuo e necessário fortalecimento do curso de 
Letras da UNIR. É importante ressaltar o quanto fomos pionei-
ros, pois, naquele tempo, nas universidades brasileiras, não era 
tão comum a ideia de centros de pesquisa, como é atualmente. 
E, naquele tempo, já pensávamos em letrar a nós mesmos e a 
nossos alunos. O letramento corria solto entre nós em um tempo 
no qual essa palavra ainda não era moda! O letramento, como 
evidencia Graça Paulino (2017, p. 33), constitui-se como uma nar-
rativa de identidade, como uma apropriação pessoal de práticas 
sociais de leitura e de escrita que se revelam sempre imperfei-
tas em função de seu não acabamento, de um constante devir, 
desvelando descobertas, perguntas e indícios a novos gestos de 
leitura e de formação de subjetividades. E reconheço que tudo 
começou em decorrência de termos naquele momento profes-
sores que entendiam que o espaço acadêmico ia muito além da 
sala de aula. Eram os encontros sobre leituras diversas, as rodas 
de discussão de textos teóricos e literários, e um grupo de tea-
tro que eu coordenava com a professora Wany Sampaio, com os 
nossos alunos-atores, que garantiu até um espaço de apresenta-
ção das peças no SESC de Porto Velho. Tudo gerado nos espaços 
do nosso Centro, desde a sala-dormitório-biblioteca da coorde-
nação a outros espaços que ocupamos. Essa rede de memórias 
faz-me pensar na importância de atuarmos como docentes que 
se propõem à tarefa de humanização dos sujeitos e dos saberes, 
ou seja, como docentes que compreendem que a leitura deve 
estar entranhada em nossas práticas cotidianas, constituindo nos-
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sos processos de subjetivação. Assim, tudo começou meio que  
despretensiosamente: de uma biblioteca improvisada em um 
canto da coordenação a um Centro que hoje é referência no curso 
de Letras da nossa Universidade. Nessa despretensão, consegui-
mos alcançar espaços outros – acima e além – ou, como afirma 
poeticamente Manoel de Barros (2015, s/p.): “No achamento do 
chão também foram descobertas as origens do voo”. 
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DA JUVENTUDE À MATURIDADE:  
UMA HISTÓRIA FEMININA DE 33 ANOS  
NA DOCÊNCIA JUNTO À UNIVERSIDADE  

FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR

 Rosely Valéria Rodrigues1 

Há 33 anos, tive a felicida-
de de ingressar na Universidade 
Federal de Rondônia; neste mo-
mento em que a UNIR completa 
40 anos, tenho o privilégio de fa-
zer parte dessa grandiosa jornada 
e contar histórias que pertencem 
a esse universo. O universo do 
conhecimento, do aprender, do 
ensinar, do fazer, do descobrir, do 
compartilhar. 

Aqui ingressei menina, aos 
24 anos, em 1988; hoje, na matu-
ridade, 2022, vejo o quanto trilhei 
e vislumbro a dimensão que o 
saber nos proporciona: um mundo sem fim.

1 “Profa. Valéria” - DEPMED - Farmacologia e Bioquímica. Siape 396888 - http://lattes.cnpq.
br/4906885238111741. valrodrigues@unir.br.
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O começo de tudo

Nasci em Votuporanga, no interior do estado de São Paulo, 
mas fui registrada numa pequena cidade chamada Cardoso, por-
que lá não havia hospital e era onde meu pai, militar, e minha mãe, 
doméstica, residiam.

Fui a primeira filha do casal que, posteriormente teve mais 
dois filhos, meu irmão, 5 anos mais novo que eu, e minha irmã, 8 
anos mais nova. Assim, logo de cara, herdei a responsabilidade, 
por ser a filha mais velha.

Trago muitas lembranças e alegrias dessa fase; papai era 
militar e inúmeras vezes nos levava para conhecer o quartel onde 
trabalhava. Presenciei uma vida de muita disciplina por parte dele. 

Por outro lado, minha mãe era do lar, mas não menos criativa 
e responsável. Zelosa, criou-nos com muita sabedoria, ensinando 
desde cedo a usarmos os materiais que tínhamos a nossa dispo-
sição. Quantas lembranças das árvores de Natal que ela mesma 
criava e produzia com galhos, algodão e bolas coloridas. Sempre 
foi uma festa, todas as singelas comemorações de aniversários, 
onde não faltava um bolinho e salgadinhos. Quitutes que ela fazia 
– e hoje amo a gastronomia também. De pouco estudo, sempre 
me induziu e me estimulou a estudar, dizendo que este, sim, era a 
grande herança que eles poderiam deixar para mim. 

Passados todos esses anos, como professora doutora, vejo 
o quanto aquele casal teve a grandeza em ver na educação o 
nosso maior patrimônio. Tive uma família grande, por parte de 
meu pai; minha avó era imigrante italiana e teve 16 filhos; minha 
avó materna teve apenas 4, pois o marido falecera vítima de uma 
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úlcera. Da família de meu pai, herdei o dom da música, que amo 
por demais. Aos 4 anos, quando o “Homem foi a lua pela primeira 
vez”, mudamos para a cidade de Votuporanga, onde estudei na 
Escola Estadual Profa. Uzenir Coelho Zeitune até o 4º ano pri-
mário. Na primeira série, inscrevi-me num concurso de música 
em que cantei “A Montanha”, do Rei Roberto Carlos. E não é que 
ganhei o primeiro lugar! Meus pais nem souberam direito. Depois 
fui transferida para a Escola Municipal Deputado Narciso Pieroni, 
onde fiz até a 8 série. 

Lembro-me claramente dos primeiros livros que li para fazer 
as fichas de leitura, a incansável série de Monteiro Lobato, e até 
interpretei a personagem Emília em teatrinhos na classe da profes-
sora Mercedes. Nessa época, já frequentava a pequena Biblioteca 
Municipal, fazendo pesquisa na Enciclopédia Trópicos. Tenho 
desse período um caderno cheio de poesias autorais, sendo que 
ganhei um concurso transmitido pela rádio local, tanto de poesia 
quanto de canto, novamente. Talvez devesse ter seguido a carreira 
artística! 

Em São José do Rio Preto, SP, na Escola Estadual Monsenhor 
Gonçalves, fiz os 3 anos colegiais. Por ser uma cidade grande e um 
polo regional, existiram inúmeras oportunidades, tanto de lazer 
quanto de estudo. Assim, pude fazer escola de música, curso de 
inglês e um pouco de escola de teatro. A cidade tinha uma exce-
lente Biblioteca e foi onde mais gostei das leituras, tantos roman-
ces, poemas e pesquisas, onde os trabalhos escritos à mão eram 
constantes. Não tínhamos muito recursos, mas eu aproveitava 
cada oportunidade, e elas sempre “apareceram”.
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Sempre gostei da área da saúde, então, ao terminar o 
ensino médio, prestei vestibular  para Farmácia e Bioquímica 
na Universidade de São Paulo, onde me formei Farmacêutica 
Bioquímica. 

A vida universitária foi fantástica; todas as experiências 
novas, colegas de todas as regiões de São Paulo, laboratórios bem 
montados, professores renomados, grandes anfiteatros e muita 
organização. Então nasceu o gosto pela Academia, primeiro na 
monitoria, logo no primeiro ano, com o professor José Carlos 
Nazi, momento em que produzi meu primeiro artigo “Eletroforese 
de Vasodilatadores Coronarianos”, publicado pela Revista da 
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, v. 23, n. 2, p. 151-4, 
jul./dez. 1986. Aos meus mestres, minha eterna gratidão.   

Obtive o grau de Farmacêutica-Bioquímica pela Universi-
dade de São Paulo – Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto – no ano de 1987, com diploma registrado na 
mesma Universidade sob o nº 743997, no Livro FFO-10, folha 249, 
em 28 de janeiro de 1988. Minha colação de grau foi realizada em 
11 de dezembro de 1987, com muita comemoração. Fui a primeira 
da família a obter um diploma universitário, tendo sido a oradora 
da mensagem aos pais e familiares. Lembro da minha avó, tão 
comovida, e de meus pais orgulhosos. O investimento em educa-
ção, tão falado e confiado quando criança, se mostrara real. Eles 
haviam vencido. Mais uma vez tive “sorte”.

Colei grau em dezembro de 1987 e vim para Rondônia em 
fevereiro de 1988, pois, daqui, falava-se em muitas oportunida-
des de trabalho e emprego. Recém-formada e jovem, não tive 
medo de encarar tal desafio a 3000 Km de casa. Em 1989, prestei  
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concurso para a polícia civil e para docente da Universidade 
Federal de Rondônia. Fui aprovada em ambos e optei pela car-
reira universitária.

Em Rondônia, tive um filho e uma filha, ambos vivenciaram a 
vida universitária  e aprenderam o valor do saber.

A vida acadêmica

Meu contato inicial com a UNIR foi por meio do primeiro 
edital de concurso público para docente, quando fui aprovada em 
primeiro lugar para iniciar minha trajetória como professora atra-
vés da Portaria nº 445/GR, de 28/09/1989, publicada no DOU nº 
5710, de 01/11/1989: “Admitir Rosely Valéria Rodrigues, habilitada 
em concurso público de provas e títulos, no emprego de profes-
sor do grupo do magistério superior, nos termos da CLT, na classe 
de professor Auxiliar I/DE.”. A Fundação Universidade Federal de 
Rondônia (UNIR) é a única Universidade pública de Rondônia e foi 
criada em 1982, pela Lei nº 7011, de 08 de julho, após a criação 
do estado, pela Lei Complementar nº 47, de 22 de dezembro de 
1981. Foi o primeiro concurso público para admissão exclusiva de 
docentes da área da saúde.

Assim constitui-se o Departamento de Ciências Biomédicas, 
tendo 1 farmacêutica (profa. Rosely Valéria Rodrigues), 1 médica 
(profa. Marinês Cesar), 1 enfermeira (profa. Kátia Fernanda), 1 bió-
loga (profa. Elizabeth Martinez) e 1 psicóloga (profa. Lígia), admitidas 
nesse certame. Mulheres guerreiras que chegavam ao ambiente 
universitário da UNIR. Éramos o que tínhamos para começar os 
cursos de Enfermagem e de Psicologia, que havia sido instituído. 
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Dessa forma, fomos todas polivalentes, ministrando inúmeras dis-
ciplinas, além de realizar atividades administrativas, como mem-
bro dos colegiados, chefe e vice-chefe do departamento ou o que 
tivesse que ser, na época. Juntamo-nos a alguns professores que 
já estavam no quadro da UNIR, Prof. Ari Ott, Prof. José Rosa, Prof. 
Otino, Prof. Luiz Carlos Cavalcante, Prof. Totti, e, assim, criou-se o 
Departamento. 

O curso de Enfermagem foi implantado em setembro de 
1988 e comecei com a 1ª turma de Enfermagem, com as disci-
plinas de Bioquímica e Enfermagem, curso este em que, até hoje, 
continuo ministrando a disciplina de Farmacologia. Com o curso 
de Enfermagem, criei uma relação de muita proximidade, visto 
participar desde a primeira turma. Além de docente, participei do 
Núcleo Estruturante Docente e, atualmente, da Pós-graduação, 
no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família.

Nessa feita, também iniciei, em 1989, a disciplina de 
Bioquímica no curso de Educação Física, já existente na UNIR, no 
qual também continuo até hoje.

Posteriormente, foi criado o curso de Ciências Biológicas, 
em 23/08/1995, por meio  da Resolução  nº  111/CONSUN, com 
início em agosto de 1996, sob a responsabilidade dos professo-
res  do  Departamento  de  Ciências  Biomédicas, do qual eu fazia 
parte.  A primeira turma do curso de Ciências Biológicas iniciou as 
atividades acadêmicas em 1996, com início em agosto do mesmo 
ano, cuja disciplina de Bioquímica eu ministrei por alguns anos. 

A criação do Departamento Acadêmico de Medicina ocor-
reu com a reestruturação organizacional da Universidade Federal 
de Rondônia (UNIR) no ano de 2000, quando o Departamento 
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de Ciências Biomédicas foi substituído pelo Departamento de 
Medicina, em cuja implantação, na UNIR, contou com a minha 
participação. O curso de Medicina foi aprovado em reunião do 
Conselho Universitário de 31 de julho de 1997 e, por muito tra-
balho da profa. Dra. Ana Escobar, foi autorizado pelo Conselho 
Nacional de Educação em maio de 2001. Assim, em julho de 
2002, realizou-se o primeiro vestibular para o curso de Medicina, 
com aula inaugural no dia 16 de setembro de 2002. Passei, então, 
a ministrar aulas de Bioquímica e de Farmacologia, disciplina esta 
na qual continuo até hoje, agora com a nova grade curricular, tra-
balhando várias faces da Farmacologia. A primeira turma do curso 
de Medicina colou grau no dia 9 de dezembro de 2008, formatura 
na qual fui professora homenageada.

Também participei como representante institucional do 
Conselho Municipal Saúde, o que possibilitou uma nova visão da 
carreira acadêmica, a partir da visão do SUS e da Saúde Pública, 
melhorando a minha capacitação profissional e vivenciando expe-
riências que anteriormente não havia vivido. 

Dessa feita, iniciei uma Pós-graduação em Saúde Pública; 
depois, fiz outras especializações, em Homeopatia Clínica e em 
Farmacologia Clínica. Como éramos poucos professores e o custo 
de deixar o estado era caro, consegui fazer o mestrado através 
do primeiro convênio interinstitucional na área da saúde entre a 
UNIR e a Universidade Federal do Pará, em 2000, obtendo o título 
de mestre em 2002. Esse curso em parceria possibilitou que um 
número maior de docentes da UNIR pudesse participar. Éramos 
12 docentes que se revezavam entre aulas do mestrado e a vida 
acadêmica normal nas salas de aula.
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Mestrado em Doenças Tropicais

Área: Doenças Tropicais
Universidade Federal do Pará (UFPA)  

e Universidade Federal de Rondônia (UNIR)
Título: Soroprevalência da infecção por H. pylori em crianças de 
diferentes níveis sócio-econômicos em Porto Velho – Rondônia.

Ano de obtenção: 2002
Orientadora: Profa. Dra. Tereza Cristina Curvello

Em 2005, através do PGBIOEXP (Programa de Pós-graduação 
em Biologia Experimental), de um esforço hercúleo da profa. Dra. 
Vera Engrácia (in memorian), que trouxe o primeiro doutorado na 
área de saúde para a UNIR, fui da primeira turma, obtendo o título 
de doutora em 2009. Também tive a oportunidade de ser orien-
tada pelo prof. Dr. Valdir Alves Facundo na área de Farmacologia de 
Produtos Naturais da UNIR, do Departamento de Química, e de ter 
tido, através dele, a oportunidade de conhecer e de poder estu-
dar nas dependências da Universidade Federal de Santa Catarina, 
sob coorientação do  professor Adair Roberto Soares Santos (in 
memorian), que muito me orientou em todos os experimentos 
necessários para minha comprovação da tese doutoral. Sou imen-
samente grata. Nas duas pós-graduações stricto sensu, continuei 
dando aula na graduação. 
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Doutorado em Biologia Experimental

Área: Farmacologia de Produtos Naturais
PGBIOEX Programa de Pós-Graduação  

em Biologia Experimental da UNIR, Brasil.
Título: Estudo Fitoquímico dos Frutos de Piper tuberculatum (JACQ.) 

e Avaliação da Atividade Antinociceptiva  
dos Extratos e Constituintes Isolados.

Ano da Obtenção: 2009
Orientadora: Prof. Dr. Valdir Alves Facundo (UNIR)

Coorientador: Prof. Dr. Adair Roberto Soares Santos (UFSC)

Acompanhei de perto a evolução dos cursos implantados na 
UNIR (Enfermagem, Biologia, Medicina) e do já existente Educação 
Física. Além da proximidade com a Psicologia. É muito reconfor-
tante ter participado da formação de tantos alunos, sendo que 
muitos deles, hoje, retornaram à Instituição na qualidade de alu-
nos da pós-graduação, preceptores e colegas que prestaram con-
curso público. 

Aos poucos e com a qualificação do quadro docente da 
UNIR, iniciaram os cursos de pós- graduação, dentre os quais 
fui membro do Conselho do curso de Pós-graduação em Saúde 
Pública, além de vice-chefe. Atualmente, faço parte do Programa 
da Residência REMUSF, do Departamento de Enfermagem, onde 
sou membro do NDAE, docente e tutora na Residência. Dessa 
parceria, novamente, voltei-me para a Saúde Pública e para o SUS, 
onde, curiosamente, iniciei a minha primeira Pós-graduação lato 
sensu, em 1990.
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Essa trajetória faz parte da minha vida pessoal e profissio-
nal; a história possibilitada por esta grande Instituição pública de 
ensino que é a Universidade Federal de Rondônia.

Quando ingressei na Instituição, estavam sendo implantados 
os cursos de Enfermagem e de Psicologia. Logo em seguida foi 
implantado o curso de Biologia. Naqueles tempos, a prioridade 
era dar conta das disciplinas dos cursos de graduação. E os pro-
fessores, na sua maioria, tinham de atuar em diversos campos do 
conhecimento, independentemente de suas formações, aptidões 
ou desejos. E foi o meu caso. Comecei atuando na graduação, nos 
cursos de Enfermagem e de Educação Física. Logo em seguida, 
também na Biologia. 

Naqueles tempos existia apenas o Departamento de Ciências 
Biomédicas, no qual todos os professores da área de saúde eram 
lotados. Isso acabou facilitando a distribuição das responsabili-
dades, entre todos. As principais disciplinas que ministrei na gra-
duação ainda guardam semelhanças: Farmacologia, Bioquímica, 
Fisiologia, Higiene. Concentrei minhas atividades nas disciplinas 
Bioquímica e Farmacologia. Aos poucos, fui restringindo minha 
atuação no curso de Enfermagem, Educação Física e Medicina. 

A minha grande paixão e história na orientação acadêmica 
aconteceu por meio da Iniciação Cientifica. O Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) iniciou-se na UNIR no ano 
de 1989, com a primeira apresentação dos trabalhos em 1990. Tive 
o privilégio de fazer parte desse momento na Universidade Federal 
de Rondônia  e de orientar o primeiro acadêmico do curso de 
Educação Física, Olakson Pinto Pedrosa, que, em 2018, doutorou-
-se nesta mesma Instituição. Um marco histórico no Programa e os 
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êxitos de sua presença e importância. Daí por diante, orientei cerca 
de 34 alunos até a presente data.

Vejo nesse Programa a melhor forma de iniciar o aluno no 
campo da pesquisa, momento em que começa a dar os primei-
ros passos rumo a esse universo que proporciona o crescimento 
particular e o aprimoramento técnico-científico da comunidade 
acadêmica. Considero-o como o “Oscar da Graduação”, benefi-
ciando diretamente centenas de alunos, todo ano, com bolsas de 
Iniciação Científica providas pelo CNPq e pela UNIR, além de inú-
meros voluntários, com muito esforço da Instituição em mantê-lo 
por 30 anos, ininterruptamente. 

Vi nascer e participei do nascimento da Atlética Predadora, 
do curso de Medicina, e de sua bateria, a Locomotiva, e da Atlética 
Esmagadora, do curso de Educação Física. Sempre fui incentiva-
dora em vários níveis nessa atividade extrassala de aula.

Também fui responsável por várias atividades de Extensão 
universitária, na zona rural, no município de São Carlos, nas ruas e 
praças de Porto Velho.

Com a Pandemia COVID-19, reinventamo-nos na arte de 
ensinar, novas metodologias para serem utilizadas remotamente. 
Novo aprender.

Enfim, neste breve relato, evidencio o quanto o saber trans-
forma nossas vidas; nesse contexto a Universidade Federal de 
Rondônia transformou minha vida e várias tantas que por aqui 
passaram.

Parabéns para esta grande e jovem Instituição!
Parabéns aos 40 anos da Universidade Federal de Rondônia, 

a nossa querida UNIR!
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“É sobre o caminho e não sobre a chegada......”

Profa. Dra. Rosely Valéria Rodrigues  

- campus UNIR 2012

Fonte: Acervo da autora

Alunos e professores do Curso de Medicina. 

Egressos da 1ª turma de Medicina,  

10 anos depois.

Fonte: Acervo da autora

Professores PIBIC, UNIR

Fonte: Acervo da autora

Alunas PIBIC, UNIR

Fonte: Acervo da autora
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Colação de Grau do curso de Medicina, em 2018 

(professores do curso)

Fonte: Acervo da autora

Formatura do Curso de Oficial  

do Exército em RO. Egressas do Curso  

de Medicina da UNIR

Fonte: Acervo da autora

Feira das Profissões (UNIR, 2018). Alunos do 

curso de Educação Física

Fonte: Acervo da autora
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Projeto de Extensão “Dia das Crianças com Esporte fica mais feliz”.  

Rotary Club e alunos do curso de Educação Física da UNIR 2018

Fonte: Acervo da autora

Alunos da graduação em Medicina (UNIR, 2019)

Fonte: Acervo da autora



157

Aula online do Programa de Residência Multiprofissional  

em Saúde da Família (UNIR, 2021)

Fonte: Acervo da autora 

Aula online da disciplina de Farmacologia  

do Curso de Medicina da UNIR (2022)

Fonte: Acervo da autora





MEMÓRIAS DE UMA DOCENTE FORMADORA  
DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO  

EM CIÊNCIAS NA UNIR

 Elizabeth Antônia Leonel de Moraes Martines

Introdução

Os fatos documentados de minha história de vida compa-
recem neste texto mesclados de significados e sentidos registra-
dos em minhas memórias, permeados de emoções e sentimen-
tos que ajudaram em sua fixação, mas vistos retrospectivamente 
pelas lentes da maturidade. A ênfase é a carreira acadêmica na 
perspectiva de formação permanente, que inclui os conceitos 
de (auto)formação e de processo de formação permanente, nos 
quais se cruzam as histórias de vida pessoal e a história de forma-
ção. Entretanto, sou consciente do papel crucial que inúmeras 
pessoas (familiares, professores, amigos, alunos e até meus opo-
sitores) e instituições tiveram na minha formação, contribuindo 
em maior ou menor grau para que eu me tornasse a pessoa e 
a professora que tenho sido. Entre essas instituições, a UNIR se 
destaca e minha relação com esta Universidade começa quando 
decidimos mudar do interior de São Paulo para Rondônia.

11
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A migração para a Amazônia

Na década de 1980, havia grande incentivo do Governo 
Federal para a migração para a Amazônia; com o asfaltamento 
da BR 364 (que liga Rondônia ao resto do país, via Cuiabá), resol-
vemos arriscar a sorte. Vendemos nossas propriedades em São 
Paulo e, em meados de 1984, migramos para Ariquemes, uma 
cidade recém-criada que tinha muita perspectiva de desenvolvi-
mento. Foi lá que iniciei minha experiência de formação de pro-
fessores: para ajudar os docentes a usarem os três laboratórios da 
escola nas aulas de Ciências, desenvolvi várias ações de estudo 
de textos das revistas da Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência (SBPC) e de livros que adquiria pelos Correios. Nos encon-
tros, compartilhávamos experiências e planejávamos ações nos 
laboratórios e na escola, nos quatro anos em que atuei ali, apren-
dendo muito com a participação e a diversidade de formação do 
grupo. Também pude atuar no ensino de 2º grau e no Curso de 
Magistério da escola, ajudando a formar professores para o 1º grau.

Morei quatro anos e meio em Ariquemes, período em que 
minha vida passou por mudanças profundas, pois, de dona de casa, 
eu virei líder da categoria docente e militei tanto junto ao Partido 
dos Trabalhadores (PT), bem como junto a padres e freiras liga-
dos à Teologia da Libertação da Igreja Católica. Acabei assumindo 
a vice-presidência da Associação de Professores de Ariquemes 
(na época, funcionários públicos não podiam se sindicalizar). No 
período de 1987-1990, os professores do estado de Rondônia sofre-
ram grande desvalorização salarial, devido às altas taxas de inflação 
e a não reposição salarial correspondente. As greves seguidas que a 
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gente travou com o estado acabaram levando à demissão de muita 
gente, e outros tantos professores retornaram para seus estados de 
origem, abandonando o magistério em Rondônia, até então bem-
-organizado, municipalizado e bem remunerado. 

Associada com a luta por melhores condições de trabalho 
no magistério, havia grande insatisfação e preocupação com a 
alta taxa de destruição da floresta amazônica, de sua rica fauna e 
flora; grande degradação ambiental provocada pela mineração e 
pelo desmatamento para agropecuária, com pouco retorno eco-
nômico desses recursos naturais para a população local; amea-
ças à integridade das populações tradicionais (índios, seringuei-
ros, ribeirinhos), com o avanço crescente da migração, em larga 
escala, de outras regiões do país para Rondônia, entre outros pro-
blemas sociais. 

A crise econômica da década de 80 agravou esses proble-
mas e as injustiças sociais. Minha docência no Ensino Médio e a 
atuação como formadora de professores, bem como a luta junto 
a vários movimentos sociais, refletiam essas preocupações, pois 
elas repercutiam na (in)justiça social, na qualidade de vida de mui-
tos brasileiros e no desenvolvimento sustentável da região.

Nesse contexto, Rondônia foi o primeiro estado brasileiro 
a aprovar uma Lei de Zoneamento Socioeconômico-Ecológico, 
sob a influência de organizações internacionais, como o Fundo 
Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial, na qual se pre-
viu a ocupação de áreas de solo fértil do centro do estado para 
a agricultura e a pecuária, com a preservação da floresta e dos 
cerrados em áreas de solo mais pobre, criação de reservas flores-
tais, reservas indígenas e de ribeirinhos e florestas nacionais (que  
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permitem a exploração sustentável de produtos florestais e mine-
rais). Mas, infelizmente, essa Lei ainda é pouco conhecida e insufi-
cientemente implementada até hoje, com muitos conflitos ocor-
rendo nas áreas de preservação permanente, devido à extração 
ilegal de madeiras, à ocupação de terras e à mineração, como 
noticiado frequentemente pela mídia.

O retorno à docência no Ensino Superior

Em decorrência de tudo isso, fiquei muito decepcionada 
com Rondônia; desenvolvi uma tireoidite crônica (Tireoidite de 
Hashimoto - doença autoimune) e queria ir embora, como muita 
gente fez naquela época, inclusive nossos familiares e amigos que 
foram conosco para o Norte. Mas, em janeiro de 1989, surgiu a 
oportunidade de fazer o primeiro concurso na área de Biologia na 
Universidade Federal de Rondônia (UNIR), que havia sido criada há 
pouco tempo e estava em fase de consolidação, o que mudaria 
radicalmente a minha vida daí para a frente. 

Fiz o concurso com muita dificuldade, por causa da doença, 
e fiquei alguns meses de licença médica, aguardando o MEC 
liberar a vaga para a contratação. Eu havia sido demitida de meu 
cargo estadual, em decorrência da liderança da categoria, mas 
o governo do estado foi obrigado a nos reintegrar alguns meses 
depois, graças à determinação da justiça, em uma ação movida 
pelo Sindicato da categoria. Comecei a lecionar na UNIR como 
professora colaboradora no início de 1989, quando fui demitida; 
em setembro, quando o Governo Federal liberou as vagas para a 
contratação dos aprovados na UNIR, eu pedi demissão do estado 
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e fui contratada como docente do Ensino Superior, o que me deu 
novo ânimo para continuar. Mudamos, assim, para Porto Velho, a 
capital do estado. 

Na UNIR, eu comecei a trabalhar com formação de professo-
res no curso de Licenciatura Curta em Ciências (o mesmo de minha 
formação na graduação), que também oferecia complementação 
em Matemática, no campus de Porto Velho. Depois surgiu aula de 
Biologia Educacional, no curso de Pedagogia, e, na medida em que 
foram sendo criados os cursos na área da saúde, eu também come-
cei a dar aulas de Genética e Evolução, Parasitologia, Microbiologia 
e Imunologia nos cursos de Enfermagem e de Psicologia. 

Eu já havia lecionado em uma faculdade como assistente de 
um patologista, antes de me mudar para Rondônia, mas o ingresso 
no Ensino Superior como docente efetiva da UNIR foi uma expe-
riência muito gratificante, pois vivi várias situações que impulsiona-
ram meu desenvolvimento profissional e pessoal. Uma delas foi a 
de Secretária Regional da SBPC por dois mandatos (4 anos), o que 
me permitiu participar da Reunião Anual em diferentes regiões do 
país e impulsionar a filiação de novos sócios no estado, bem como 
lutar pela criação de uma fundação de apoio à pesquisa e desen-
volver atividades de extensão, como o Ciência às Seis e Meia, que a 
SBPC incentivava e era desenvolvido em várias partes do país. 

Outra experiência que foi novidade para mim foi a partici-
pação na gestão universitária: pouco tempo após minha contra-
tação, fui desafiada a assumir a chefia de nosso Departamento 
(função que exerci por vários anos, em diferentes mandatos) sem 
ter, inicialmente, nenhuma vivência nessa área. Ao adquirir expe-
riência na função e compreender a dinâmica e a organização 
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da Universidade, pude contribuir com a gestão universitária em 
outras funções (Representação da UNIR em conselhos da comu-
nidade, Pró-Reitoria Acadêmica, Conselhos Superiores etc.).

Entre essas, pouco tempo depois de ingressar na UNIR, 
foi muito enriquecedora a experiência que desenvolvi junto ao 
Conselho Estadual de Saúde do Estado de Rondônia, como repre-
sentante da UNIR, tendo sido a primeira Secretária do Conselho, 
formado para a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) no 
estado. Pude contribuir para a elaboração do Estatuto e Regimento 
do Conselho e zelar por seu cumprimento, em meio a tantos con-
flitos de interesses pela disputa de poder e de recursos no recém-
-criado SUS (Lei 8080 / 1990), para a regulamentação dos avanços 
constitucionais na área da saúde, garantidos com a promulgação 
da Constituição de 1988. Como decorrência dessa representação, 
participei das primeiras conferências municipais e estaduais de 
saúde de Porto Velho e de Rondônia; participei de treinamentos 
de profissionais de saúde do estado e desenvolvi vários projetos 
didáticos com alunos da UNIR sobre a Lei 8080, desmistificando 
preconceitos contra o SUS. 

Em 1994, participei de uma comissão para elaborar um pro-
jeto de criação do curso de Biologia, que acabou não sendo apro-
vado, por estar no bojo de um programa maior, que resultou em 
conflito de interesses com os campi do interior. Em 1995, tive-
mos novas contratações de professores de Biologia e de um pes-
quisador visitante, que ajudaram a reformular o projeto do curso, 
criando uma característica mais voltada para pesquisas ambien-
tais na Amazônia. Assim, manteve-se o curso de formação de  
professores junto ao curso de bacharelado. 
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Em 1996, o curso de Ciências Biológicas, nas modalidades 
de licenciatura e de bacharelado, começou a funcionar na UNIR. 
Nesse ano, também participei, com alguns colegas da Instituição, 
como discente de um curso de especialização em avaliação, na 
modalidade de EaD, desenvolvido pela Universidade de Brasília 
(UnB). Com isso, fiz parte da Comissão que elaborou o primeiro 
projeto de Avaliação Institucional da UNIR e voltei minha atenção 
para as pesquisas de avaliação e para o desenvolvimento de cur-
rículos, o que me permitiu atuar diretamente nas modificações 
do currículo do curso de Ciências Biológicas da UNIR e de outras 
Instituições de Ensino Superior (IES) na região. 

A pós-graduação stricto sensu e a pesquisa

Após oito anos de exercício da docência na UNIR e de uma 
rica experiência de gestão e extensão, finalmente o projeto de fazer 
um mestrado e de desenvolver pesquisas se concretizou, em 1997, 
graças a um convênio da UNIR com a USP, para a oferta de um 
Mestrado Interinstitucional (MINTER), aprovado pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES). Naquela 
época, éramos pressionados pela Administração Superior a cursar 
pós-graduação stricto sensu, uma vez que a maioria dos docen-
tes da UNIR não possuía doutorado; mas, para isso, os professores 
tinham que pedir afastamento (por três anos, no caso de mestrado, 
e por até cinco anos, no caso de doutorado) e se deslocarem para 
os grandes centros do Sul, Sudeste e Nordeste (ou para o exte-
rior) para complementar sua formação, devido aos poucos cursos 
de doutorado na região Norte. Isso acarretava muitos transtornos 
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familiares para os professores e era alta a taxa daqueles que não 
retornavam para Rondônia ao final dos cursos.

Com a abertura da CAPES para a oferta de MINTER e, mais 
tarde, dos Doutorados Interinstitucionais (DINTER), a fixação de dou-
tores na UNIR passou a ser bem mais alta. Eu ingressei no MINTER 
de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano do Instituto 
de Psicologia (IP) da USP, no qual cursamos (dezenove docentes e 
ex-alunos da UNIR, aprovados no processo seletivo), em serviço, as 
disciplinas em Porto Velho (os professores do doutorado bem qua-
lificado do Sudeste iam até a IES parceira) e passamos apenas seis 
meses em São Paulo, para fazer a qualificação, voltando, ao final do 
processo, para o IP, para fazer a defesa da dissertação. Isso oportuni-
zou aos professores da USP conhecerem melhor a região Norte do 
país, desmistificando e desconstruindo preconceitos de moradores 
do Sudeste; já aos docentes da UNIR, cursar um mestrado bem qua-
lificado sem se afastar por longo tempo de suas funções docentes.

Com o ingresso no MINTER, voltei a minha área de pesquisa 
para a formação de professores de Ciências / Biologia e para a de 
avaliação e desenvolvimento de currículos, já que era a neces-
sidade institucional na qual eu vinha atuando após a criação do 
curso de Ciências Biológicas. Os estudos desenvolvidos durante 
sua realização me permitiram coordenar um projeto integrado de 
ensino, pesquisa e extensão no estágio da Licenciatura de Ciências 
Biológicas, intitulado PCN e o currículo em ação em escolas de 
Porto Velho / RO, no qual os estagiários desenvolviam projetos 
em escolas públicas, tendo como referencial os PCN e a forma-
ção do professor-pesquisador, culminando com a elaboração de 
relatório de estágio e o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 
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em parceria com professores supervisores das escolas. Com essa 
integração do ensino, da pesquisa e da extensão, pude orientar 12 
licenciandos da primeira turma em um semestre letivo.

A experiência do MINTER com a USP foi tão bem-suce-
dida (tivemos 100% de aproveitamento, qualificando, em serviço, 
19 mestres em dois anos e meio) que, em 2001, apresentamos à 
CAPES um projeto de continuidade da formação através de um 
DINTER, que foi aprovado com 13 vagas, preenchidas através de um 
processo seletivo entre docentes e ex-alunos das graduações. Com 
o apoio da agência de fomento federal, completamos nossa forma-
ção e contribuímos para a fixação de vários doutores na Amazônia, 
através da experiência pioneira de parceria com a USP.

Assim que terminei o mestrado, comecei a organizar um 
grupo de pesquisa e criamos, em 2002, o Laboratório de Ensino 
de Ciências (EDUCIÊNCIA), composto por pesquisadores de vários 
departamentos, com a preocupação de contribuir para a diminui-
ção da grande discrepância na produção científica entre a região 
Norte do Brasil com as regiões Sul e Sudeste (desequilíbrio exó-
geno), mas também preocupada com um desequilíbrio endógeno 
quanto ao desenvolvimento regional e de formação de recursos huma-
nos nas áreas de Ciência e Tecnologia (C&T), uma vez que o estado 
do Pará se destacava dos demais estados da região nesse aspecto. 

Assim, com a criação do Laboratório EDUCIÊNCIA, preten-
dia-se formar uma rede cooperativa de pesquisadores e institui-
ções de ensino e de pesquisa de diversas regiões do país, para 
o desenvolvimento de ações que concorreriam para diminuir os 
desequilíbrios exógenos e endógenos, visando contribuir para a 
superação de desigualdades regionais geradas historicamente. 
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O grupo vem desenvolvendo trabalhos de relevância social 
e científica na formação de professores da área de ensino de 
Ciências e Matemática no estado de Rondônia há 20 anos, numa 
perspectiva inter / transdisciplinar, com o propósito de produ-
zir avanço científico e melhorias no ensino da área na educação 
básica. Conta com cerca de 15 pesquisadores de vários depar-
tamentos da UNIR, atuando principalmente nas licenciaturas da 
área e no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID) e Residência Pedagógica, desde a criação desses progra-
mas pela CAPES (MARTINES et al., 2019).

A partir do mestrado, passei a desenvolver e a orientar pes-
quisas, bem como a contribuir com a criação e a consolidação de 
mestrados e doutorados em nossa região, atuando nas linhas de 
pesquisa: Psicologia e prática educativa: cotidiano escolar, ensino 
e aprendizagem de ciências; Avaliação e desenvolvimento de 
Currículos da área de Matemática, Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias; Políticas públicas e Formação permanente de pro-
fessores; Novas Tecnologias na Educação. 

Tive o privilégio de ser orientada, tanto no mestrado como 
no doutorado, pela Dra. Maria Isabel da Silva Leme, que sempre 
me tratou com muito respeito e com quem aprendi a orientar 
respeitando os interesses e os saberes dos meus orientandos, de 
forma ética e flexível. Devido a minha formação bem eclética e as 
experiências na educação básica, sempre tive boa inserção nas 
escolas da rede pública de Porto Velho e um bom relacionamento 
com os professores dessas escolas, o que facilitou a inserção de 
nossos estagiários em ambientes formativos privilegiados, a par-
tir da integração e da colaboração entre Universidade e escolas. 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4704870U0&tokenCaptchar=03AGdBq27oE7tVllUA1obofa0_UiRUUa6XYnUkbkTYnE9V2OzE3ESm29YXxvTxinTg_gjkuYvlvzA5hSBacapYwi8_AFHu5FZuNbVG5gIv-6-X4vgzBjTzX5dmiqTSN5tGdFPpWGc891pGOHsilTGM1S_jBOyriawHmgBGo3cJMotwu_g1R08bAYKnWY3s7E0cK8IpdOTukwbkcUcXDzWK0OYol3gb5o2OdJkMe98KfFoasChZkNRI_LqLY-UVsuBG99nxyObGdQFT3uj5vJj4xcbGjKZ6zqnOhccCyyx3UynpSrE-eUbbPnWn04PJufACBP1Ia6J2LuUwTSIpPrAtOT1C1YCvVu6vACibf8YybEBsJ-grhIuBGyiOUc9EKXkGXaXHbXlIMkyGgRfN0KX56skTmnJ2grcM_DXGPn7VC_KMK0ScQdoFfGvKii45Z4fiK_7DAbgoEMR8tpAtN9n-yceI6-HdiolAqw#LP_Psicologia e pr%C3%A1tica educativa: cotidiano escolar, ensino e aprendizagem de ci%C3%AAncias
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4704870U0&tokenCaptchar=03AGdBq27oE7tVllUA1obofa0_UiRUUa6XYnUkbkTYnE9V2OzE3ESm29YXxvTxinTg_gjkuYvlvzA5hSBacapYwi8_AFHu5FZuNbVG5gIv-6-X4vgzBjTzX5dmiqTSN5tGdFPpWGc891pGOHsilTGM1S_jBOyriawHmgBGo3cJMotwu_g1R08bAYKnWY3s7E0cK8IpdOTukwbkcUcXDzWK0OYol3gb5o2OdJkMe98KfFoasChZkNRI_LqLY-UVsuBG99nxyObGdQFT3uj5vJj4xcbGjKZ6zqnOhccCyyx3UynpSrE-eUbbPnWn04PJufACBP1Ia6J2LuUwTSIpPrAtOT1C1YCvVu6vACibf8YybEBsJ-grhIuBGyiOUc9EKXkGXaXHbXlIMkyGgRfN0KX56skTmnJ2grcM_DXGPn7VC_KMK0ScQdoFfGvKii45Z4fiK_7DAbgoEMR8tpAtN9n-yceI6-HdiolAqw#LP_Psicologia e pr%C3%A1tica educativa: cotidiano escolar, ensino e aprendizagem de ci%C3%AAncias
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4704870U0&tokenCaptchar=03AGdBq27oE7tVllUA1obofa0_UiRUUa6XYnUkbkTYnE9V2OzE3ESm29YXxvTxinTg_gjkuYvlvzA5hSBacapYwi8_AFHu5FZuNbVG5gIv-6-X4vgzBjTzX5dmiqTSN5tGdFPpWGc891pGOHsilTGM1S_jBOyriawHmgBGo3cJMotwu_g1R08bAYKnWY3s7E0cK8IpdOTukwbkcUcXDzWK0OYol3gb5o2OdJkMe98KfFoasChZkNRI_LqLY-UVsuBG99nxyObGdQFT3uj5vJj4xcbGjKZ6zqnOhccCyyx3UynpSrE-eUbbPnWn04PJufACBP1Ia6J2LuUwTSIpPrAtOT1C1YCvVu6vACibf8YybEBsJ-grhIuBGyiOUc9EKXkGXaXHbXlIMkyGgRfN0KX56skTmnJ2grcM_DXGPn7VC_KMK0ScQdoFfGvKii45Z4fiK_7DAbgoEMR8tpAtN9n-yceI6-HdiolAqw#LP_Avalia%C3%A7%C3%A3o e desenvolvimento de Curr%C3%ADculos da %C3%A1rea de Matem%C3%A1tica, Ci%C3%AAncias da Natureza e suas Tecnologias
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4704870U0&tokenCaptchar=03AGdBq27oE7tVllUA1obofa0_UiRUUa6XYnUkbkTYnE9V2OzE3ESm29YXxvTxinTg_gjkuYvlvzA5hSBacapYwi8_AFHu5FZuNbVG5gIv-6-X4vgzBjTzX5dmiqTSN5tGdFPpWGc891pGOHsilTGM1S_jBOyriawHmgBGo3cJMotwu_g1R08bAYKnWY3s7E0cK8IpdOTukwbkcUcXDzWK0OYol3gb5o2OdJkMe98KfFoasChZkNRI_LqLY-UVsuBG99nxyObGdQFT3uj5vJj4xcbGjKZ6zqnOhccCyyx3UynpSrE-eUbbPnWn04PJufACBP1Ia6J2LuUwTSIpPrAtOT1C1YCvVu6vACibf8YybEBsJ-grhIuBGyiOUc9EKXkGXaXHbXlIMkyGgRfN0KX56skTmnJ2grcM_DXGPn7VC_KMK0ScQdoFfGvKii45Z4fiK_7DAbgoEMR8tpAtN9n-yceI6-HdiolAqw#LP_Avalia%C3%A7%C3%A3o e desenvolvimento de Curr%C3%ADculos da %C3%A1rea de Matem%C3%A1tica, Ci%C3%AAncias da Natureza e suas Tecnologias
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4704870U0&tokenCaptchar=03AGdBq27oE7tVllUA1obofa0_UiRUUa6XYnUkbkTYnE9V2OzE3ESm29YXxvTxinTg_gjkuYvlvzA5hSBacapYwi8_AFHu5FZuNbVG5gIv-6-X4vgzBjTzX5dmiqTSN5tGdFPpWGc891pGOHsilTGM1S_jBOyriawHmgBGo3cJMotwu_g1R08bAYKnWY3s7E0cK8IpdOTukwbkcUcXDzWK0OYol3gb5o2OdJkMe98KfFoasChZkNRI_LqLY-UVsuBG99nxyObGdQFT3uj5vJj4xcbGjKZ6zqnOhccCyyx3UynpSrE-eUbbPnWn04PJufACBP1Ia6J2LuUwTSIpPrAtOT1C1YCvVu6vACibf8YybEBsJ-grhIuBGyiOUc9EKXkGXaXHbXlIMkyGgRfN0KX56skTmnJ2grcM_DXGPn7VC_KMK0ScQdoFfGvKii45Z4fiK_7DAbgoEMR8tpAtN9n-yceI6-HdiolAqw#LP_Avalia%C3%A7%C3%A3o e desenvolvimento de Curr%C3%ADculos da %C3%A1rea de Matem%C3%A1tica, Ci%C3%AAncias da Natureza e suas Tecnologias
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Tenho mantido várias colaborações posteriores ao doutorado com 
minha orientadora, como participação em bancas de mestrado 
e de doutorado e publicações conjuntas (MARTINES; AZEVEDO; 
LEME, 2002 foi a última), entre outras. 

Realizei a pesquisa para a defesa de tese no curso de 
Ciências Biológicas da UNIR, que ajudei a criar, no qual trabalhei 
desde a sua criação e que necessitava de uma reformulação cur-
ricular, por exigência da política educacional de formação de pro-
fessores da educação básica, desenvolvida a partir do ano 2000. 
Foi uma pesquisa desafiadora, devido ao meu forte envolvimento 
vivencial com o curso e com as pessoas que participaram como 
sujeitos colaboradores da pesquisa, mas ela contribuiu tanto para 
meu autoconhecimento como para uma melhor compreensão 
das pessoas, das suas histórias de vida e de formação, bem como 
do currículo de nosso curso. 

Projetos inovadores e a docência na pós-graduação

Após a conclusão do doutorado, passei a coordenar proje-
tos inovadores em nossa Instituição, em parceria com outras IES, 
como a UnB, UFPA, UNICAMP e o próprio MEC, tais como: 1) LICBIO 
– Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas á Distância (na ver-
dade, foi um curso híbrido, utilizando tecnologias digitais e ativi-
dades presenciais), desenvolvido por um consórcio formado por 
universidades do Norte e Centro-Oeste. Nesse projeto, além da 
coordenação atuei como representante da UNIR no Consórcio 
Setentrional, e como docente, na produção de material instrucio-
nal e como orientadora; 2) Projeto “Um computador por Aluno” 
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(UCA), desenvolvido pelo MEC e coordenado pela UNICAMP, o qual 
beneficiou oito escolas públicas em Rondônia (MARTINES; SOUSA; 
SOUZA, 2021); 3) PIBID; 4) Pacto Nacional pelo Fortalecimento do 
Ensino Médio. Nesses projetos, pudemos exercitar e desenvolver 
intensamente a colaboração e a cooperação, interpessoal e inte-
rinstitucional, em redes colaborativas, o que era um dos objetivos 
do EDUCIÊNCIA.

Também fiz parte do grupo que criou o Mestrado de 
Psicologia da UNIR, com o apoio do IP da USP, e fui professora 
permanente do Programa até minha aposentadoria. Nesse mes-
trado, realizei as primeiras orientações na pós-graduação, sempre 
respeitando a temática do orientando e sua experiência de vida 
e profissional, como fez minha orientadora comigo. Outro mes-
trado que ajudei a criar e a consolidar foi o Mestrado Profissional 
de Educação Escolar na UNIR, tendo orientado três dissertações. 
Esse Programa já aprovou o Doutorado Profissional e vem se tor-
nando um importante programa de formação de docentes do 
Instituto Federal de Rondônia (IFRO) e de professores da educa-
ção básica na região noroeste do Brasil.

A REAMEC e o PPGECEM

Entretanto, a contribuição mais significativa que dei à pós-
-graduação da região Norte, representando a UNIR, no meu enten-
dimento, foi na elaboração e na implantação do projeto de pós-
-graduação na REDE AMAZÔNICA DE EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS 
E MATEMÁTICA (REAMEC). Devido ao trabalho desenvolvido no 
EDUCIÊNCIA, fui indicada por nossa IES, como representante,  
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no workshop de Manaus (agosto de 2007), promovido pelo Fórum 
de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação (FOPROP) da região 
Norte. Passei, então, a compor uma Comissão composta por 
representantes de várias IES da Amazônia Legal, com o objetivo 
de elaborar um programa de doutorado por Associação em Rede 
(AR), uma modalidade recém-criada pela CAPES. 

Desde a implantação do programa em 2010, até 2017, graças 
à UNIR, exerci a função de Representante do Estado de Rondônia 
na Rede, o que garantiu minha participação no Colegiado do Curso, 
acompanhando seu desenvolvimento e ajudando a resolver pro-
blemas que naturalmente surgem em um programa dessa natureza 
e que acabam passando pelo órgão colegiado. Neste momento, já 
concluí quatro orientações de doutorandos da REAMEC e tenho 
duas em andamento, as quais contribuem para uma avaliação 
interna do Programa, com acompanhamento de egressos.

Ao me aposentar em 2017, após quase 37 (trinta e sete) anos 
de docência, a REAMEC me proporcionou a oportunidade de me 
manter acadêmica e cognitivamente ativa através da orientação de 
doutorandos do PPGECEM, da escrita de artigos para publicação 
e da participação em bancas de avaliação de projetos (Seminários 
de Pesquisa 1 e 2), de qualificação e de defesa de teses.

A pesquisa-ação e a narrativa como método investigativo 
e como recurso educativo têm sido opções muito gratificantes 
na minha trajetória como docente-formadora e como pesqui-
sadora-orientadora, sendo que meu referencial teórico principal 
é o psicólogo estadunidense Jerome S. Bruner (1997; 2001), que 
conheci através de minha orientadora, que é uma das maiores 
conhecedoras, no Brasil, da Psicologia Cultural, proposta por 
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esse pesquisador e teórico-epistemólogo, na qual ele realiza 
uma síntese das psicologias piagetiana e vigotskiana, tão impor-
tantes para a área de ensino de Ciências e de Matemática.

Conclusões

Minha origem é humilde e a educação que recebi, tanto na 
família como ao longo de minha escolarização, foi crucial para o 
meu desenvolvimento cognitivo-emocional, pessoal, cultural e 
profissional; enfim, para me tornar quem eu sou. Entre as várias 
instituições que contribuíram para isso, a UNIR se destaca. Ao 
ingressar nesta Universidade, atuei na docência, na extensão e na 
gestão universitária durante oito anos sem oportunidade de fazer 
minha pós-graduação stricto sensu, até que a política da CAPES 
passasse por mudanças, oportunizando a criação de mestrados e, 
mais tarde, de doutorados interinstitucionais (MINTER e DINTER). 
Assim, fui beneficiada pelas mudanças no sistema educacional do 
país, quando nossa Universidade fez parceria com o Instituto de 
Psicologia da USP e levou, para a UNIR, em Rondônia, um MINTER 
e, em seguida, um DINTER na área de Psicologia Escolar e do 
Desenvolvimento Humano, que não era exclusivo para psicólogos, 
mas extensivo a educadores de várias áreas.

 Graças à feliz “coincidência”1 de ter a Dra. Maria Isabel da 
Silva Leme como orientadora, entrei em contato com uma teo-
ria da psicologia que me permitiu conciliar as contribuições tanto 

1  Existe uma frase frequentemente atribuída a Albert Einstein de que o “acaso” ou a 
“coincidência” é o jeito que Deus encontra de ficar no anonimato. Eu acredito nisso: 
nada na minha vida foi “por acaso” ou “uma coincidência”.
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de Vigotski como de Piaget para o ensino de Ciências, área em 
que sempre atuei como docente e como formadora de novos 
professores (as duas teorias são consideradas incompatíveis por 
muitos, por questões epistemológicas). Ambos os teóricos têm 
contribuições valiosas para o ensino dessa área, mas a academia 
não permitia misturar as duas teorias (ou se usa o construtivismo 
de Piaget, ou o materialismo histórico de Vigotski). Ao propor a 
Psicologia Cultural, Bruner (2002) celebra a genialidade dos dois 
teóricos e, parafraseando Isaac Newton, diz se apoiar nos ombros 
desses dois gigantes. Ao utilizá-la, eu me beneficiei das duas teo-
rias em minhas pesquisas e em minha prática, sem ferir os câno-
nes da academia.

Com a conclusão do doutorado, deixei de atuar diretamente 
na gestão acadêmica e passei a contribuir para a expansão da pós-
-graduação em nossa IES e na região Norte, função que continuo 
exercendo, mesmo após minha aposentadoria, ocorrida em 2017, 
graças à Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática 
(REAMEC), a qual tive a honra de ajudar a criar e que tem me pro-
porcionado oportunidades únicas e muito gratificantes, como 
orientar formadores de professores de Ciências e de Matemática 
da Amazônia Legal, participar de bancas com docentes da área de 
várias regiões do país e do exterior e continuar publicando nossas 
pesquisas e experiências. 

Enfim, ao participar como docente da UNIR por 28 anos, 
vejo que esta Instituição desempenhou um papel fundamental 
no meu desenvolvimento profissional, intelectual e pessoal, na 
qual eu pude me relacionar com uma diversidade enorme de 
pessoas, de instituições e de situações desafiadoras que foram 
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cruciais para me deslocar de meu egocentrismo e me impulsionar 
ao crescimento, à renovação, ao desenvolvimento, rumo a novos 
horizontes, contribuindo também, mesmo que modestamente, 
para o desenvolvimento da própria Instituição, de outras institui-
ções e de outras pessoas. 

Sou grata a Deus por todas as experiências vividas na UNIR e 
a partir da UNIR, pois elas também fortaleceram a minha fé. Com 
a celebração de seus 40 anos, temos a oportunidade de conhecer 
muitas das histórias de vida que ajudaram a construir nossa que-
rida Universidade e sua relevância para o desenvolvimento tanto 
de profissionais como da região. 
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ENSAIO SOBRE OS 36 ANOS DA CRIAÇÃO  
DO CURSO DE DIREITO EM PORTO VELHO. 
SUBSÍDIOS PARA A HISTÓRIA DO DIREITO  

EM RONDÔNIA

 Marcus Vinícius Xavier de Oliveira

 A história ensina, mas não tem alunos.
 (GRAMSCI, 2004, p. 48)

Com a criação dos primeiros cursos jurídicos, o apareci-
mento do bacharel em Direito acabou impondo-se como 
uma constante na vida política brasileira. Tratava-se não 
só da composição de cargos e serviço de uma adminis-
tração estatal em expansão, mas, sobretudo, represen-
tava um ideal de vida com reais possibilidades de segu-
rança profissional e ascensão a um status social superior.
 (WOLKMER, 2004, p. 98).

Introdução

No mesmo ano em que a Universidade Federal de Rondônia 
comemora os seus primeiros 40 Anos de existência, fato que gera 
em todos uma imensa alegria e grande orgulho, principalmente 
para aqueles que a ela pertencem em seus mais variados segmen-
tos, por saberem ser ela uma das instituições que têm sido impres-
cindíveis para o desenvolvimento pleno do estado de Rondônia, o 
curso de Direito de Porto Velho comemora 36 anos de sua criação, 
constituindo-se, assim, no mais antigo de Rondônia.

12
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Neste pequeno ensaio – em pelo dois sentidos que essa 
expressão comporta, vale dizer, como a expressão da subjetivi-
dade de seu autor, que tem como fonte primária o pensamento 
ocidental dos Essays de Michel de Montaigne, no qual ele “mieux 
forger mon âme que la meubler” (MONTAIGNE, 2013, s/p.), e 
como a forma livre das muitas amarras metodológicas que o fazer 
acadêmico exige, pois “[p]our me sentir engagé à une forme, je 
n’y oblige pas le monde, comme chacun fait; et crois et conçois 
mille contraires façons de vie” (MONTAIGNE, 2013, s/p.) – se bus-
cará relatar o acontecimento inaugural que deu origem ao curso 
de Direito de Porto Velho, bem como trazer à memória os nomes 
de seus primeiros professores.

Para o autor, esta oportunidade é dotada de colorações 
muito particulares, pois, sendo egresso do curso de Direito do 
quinquênio 1992-1996, retornou à sua alma mater, no ano de 
2006, como professor, após a aprovação, em primeiro lugar em 
disputadíssimo concurso público de provas e títulos. Nessa última 
condição, pode concluir seu Mestrado em Direito, que já havia ini-
ciado antes de seu ingresso na UNIR, bem como, posteriormente, 
seu Doutorado em Direito, etapas necessárias para a consolida-
ção de sua carreira acadêmica e para o desenvolvimento de suas 
atividades como pesquisador e líder do Jus Gentium – Grupo de 
Estudos e Pesquisas em Direito Internacional, UNIR/CNPq.

Assim, narrar a história da UNIR e do curso de Direito será 
narrar, no mesmo passo, uma parte importantíssima da vida do 
autor e de sua família1, bem como será a forma de expressar o 

1  O irmão mais velho do autor – Angelo de Oliveira (in memoriam) – foi egresso do curso 
de Matemática e professor do curso de Informática, ambos de Porto Velho; minha filha 



179

reconhecimento público e a demonstração de afeto pela Insti-
tuição e pelos professores que lhe propiciaram uma formação 
pública, gratuita, de qualidade e humana, indispensável para o seu 
posicionar-se atual como educador.

Esse ponto é essencial: o reconhecimento é tão importante 
que, conforme Hegel, ele não pode ser reduzido a uma mera 
dimensão cognitiva, mas como necessidade subjetiva pela qual se 
alcança autorrespeito e o respeito dos outros nas relações sociais; 
por isso mesmo, buscado e obtido por meio da luta. Luta por reco-
nhecimento, aliás, é o título de importante livro de Axel Honneth, 
para quem o reconhecimento é a forma fundamental pela qual 
o indivíduo obtém plena formação de sua identidade em termos 
de liberdade individual e de autonomia (HONNETH, 2013, p. 76 e 
ss). No mesmo passo, afirma Charles Taylor, para quem a luta por 
reconhecimento tem natureza intersubjetiva, pois é formada por 
meio do mútuo reconhecimento; sem ele, as identidades indivi-
duais e coletivas conduzem ao aprisionamento do indivíduo em 
formas inautênticas de existir (TAYLOR, 2018).

Faz-se, aqui, portanto, este gesto político par excellence em 
relação aos 40 anos da UNIR e aos 37 anos do curso de Direito de 
Porto Velho e seus primeiros professores.

primogênita – Deborah Christina Biet de Oliveira – é egressa da Licenciatura em Filosofia 
e mestranda no Programa de Pós-graduação em Filosofia; já seu pai – Angelo de Oliveira 
(in memoriam) – obteve segunda formação superior como rofessor do segundo grau, 
em curso ofertado em meados da década de 1990.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Liberdade_individual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autonomia
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O papel dos cursos de Direito no Brasil: viragens e transformações

Os primeiros cursos de Direito no Brasil foram criados por 
meio de Lei publicada em 11 de agosto de 1827, que, como é sabido, 
instituiu as faculdades de Direito de Olinda (atual Faculdade de 
Direito de Recife, pertencente à Universidade Federal de Pernam-
buco) e de São Paulo (atualmente, Faculdade de Direito da Univer-
sidade de São Paulo). A graduação, como hoje, se dava no período 
de 5 (cinco) anos, mas com disciplinas anuais. Na matriz curricular 
originária, provisoriamente reguladas pelos Estatutos do Visconde 
da Cachoeira, constavam as disciplinas tidas como indispensáveis 
para atender à razão da criação de tais cursos, como seja, a forma-
ção de mão de obra qualificada para atuar na burocracia do Estado 
brasileiro, que recentemente havia se tornado independente de 
Portugal. Com efeito, até então, a elite brasileira era formada nas 
faculdades de Direito portuguesas, em especial, em Coimbra. Os 
Estatutos do Visconde da Cachoeira regularam os cursos jurídicos 
até a publicação do Decreto de 07 de novembro de 1831, que deu 
nova regulação à metodologia e ao currículo.

Nesse sentido, desde sua origem, evidencia-se que os 
cursos de Direito no Brasil foram gizados por duas característi-
cas fundamentais: a regulamentação excessiva e minudente da 
matriz curricular, com pouca autonomia para a sua adequação 
às realidades regionais e/ou contemporâneas, e a formação de 
profissionais voltados para a atuação na estrutura do Estado, ou 
como profissionais liberais, dando origem àquilo que se denomi-
nou de bacharelismo. 
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Em que ele consistia? Para Sérgio Adorno,

[...] um tipo específico de intelectual: politicamente disciplinado 
conforme os fundamentos ideológicos do Estado; criteriosa-
mente profissionalizado para concretizar o funcionamento e o 
controle do aparato administrativo; e habilmente convencido 
senão da legitimidade, pelo menos da legalidade da forma de 
governo instaurada.  (ADORNO, 1998, p. 91).

Para Raymundo Faoro, essa formação tinha por escopo formar 
[...] o bacharel, o pré-juiz, o pré-promotor, o pré-empregado, 
a véspera do deputado, senador e ministro, [que] não criam a 
ordem social e política, mas são seu filho legítimo. O sistema pre-
para escolas para gerar letrados e bacharéis, necessários à buro-
cracia, regulando a educação de acordo com suas exigências 
sociais (FAORO, 2020, p. 160).

É importante considerar que, apesar das mais variadas trans-
formações políticas, sociais, econômicas e culturais pelas quais o 
Brasil passou desde 1827, que influíram de forma profunda na con-
formação dos cursos de Direito no Brasil, o ensino jurídico ainda 
pode ser caracterizado por dois grandes atributos: o classismo e o 
ensino bancário (DE OLIVEIRA, 2017, p. 155-172). 

Com efeito, o curso continua sendo excessivamente regulado 
em sua matriz curricular2 e, além disso, é um dos mais negativa-
mente impactados pela mercantilização do ensino superior que 
o Brasil tem experenciado desde meados da década de 1990. Se 
fizemos uma comparação por países, temos a seguinte distorção: 
hoje, existem, no Brasil, 1.718 cursos de Direito para uma popula-
ção de 214.000.000 de habitantes; na Alemanha, são 81 cursos para 
uma população de 83 milhões de habitantes; nos Estados Unidos 
da América, são 233 cursos para 335 milhões de habitantes; e na 
República Popular da China, são 985 cursos para uma população de 
1 bilhão e 500 milhos de habitantes. Uma pergunta que deveria ser 

2  A última alteração foi promovida pelo Parecer CNE/CES 635, de 4 de outubro de 2018.
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feita, mas nunca o é: onde e como são selecionados os professores 
em referidas circunstâncias? A pergunta é retórica, por obviedade.

A criação do curso de Direito de Porto Velho

Como visto, a criação dos cursos de Direito no Brasil teve por 
escopo primordial a formação de mão de obra qualificada para 
atuar na burocracia do Estado nacional e/ou na qualidade de pro-
fissional liberal, em particular, como Advogado.

Teria o curso de Direito de Porto Velho nascido em circuns-
tância idêntica ou diversa?

Diz-nos a sabedoria popular que uma “fruta não cai longe da 
árvore”... Com efeito, conforme se pode observar do documento 
abaixo reproduzido – Ata da Vigésima Terceira Sessão do Tribu-
nal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ocorrida 
em 7 de maio de 1984, presidida, na ocasião, pelo Desembarga-
dor Francisco César Soares Montenegro – em particular, no último 
item da pauta, registrou-se moção apresentada pelo Desembar-
gador Eurico Montenegro Júnior para que o Tribunal de Justiça 
solicitasse à então recém-criada Universidade Federal de Rondô-
nia a criação do curso de Direito em Porto Velho.

Este é o teor do documento, gentilmente fornecido pelo 
colega de Departamento Marcos Alaor Diniz Grangeira, que  
atualmente é Presidente da Corte: 
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Ata da Vigésima Terceira Sessão do Tribunal  

Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

Fonte: Acervo do autor

O seu conteúdo é o seguinte:

O Excelentíssimo Sr. Des. EURICO MONTENEGRO apresen-
tou nesta oportunidade uma moção, no sentido de que fosse 
criado em nossa Universidade o curso de Direito, moção esta 
aprovada pelos demais componentes da Côrte. O Exmo. Sr. 
Desembargador Presidente, aceitou a moção e determinou que 
os Exmo. Srs. Desembargadores DIMAS FONSECA e EURICO 
MONTENEGRO, fossem os Relatores do Pedido (sic).

Pois bem. Apresentada a proposta por referidos Desembar-
gadores, a moção foi discutida e deliberada pela Universidade 
em suas diversas instâncias, o que permitiu a criação do curso 
de Direito, com a seleção da primeira turma no ano de 1986 (cuja 
conclusão do curso foi em 19903, ocasião em que ele foi reco-
nhecido pelo Ministério da Educação). Nessa época, tinha-se uma 
realidade de mercado ainda fechado, com um grau de estatização 

3  Dessa primeira turma, Jorge Luiz do Santos Leal é hoje Desembargador do TJ/RO, após 
ter sido aprovado em concurso público, no ano de 1991.
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muito acentuado; por isso, diversas limitações para a atuação pro-
fissional, pelo que grande parte dos egressos optaram ou pelos 
concursos públicos, ou pelo exercício da advocacia privada.

Os primeiros professores, ou: um curso que se desenvolve sobre 
ombros de gigantes

Provavelmente a melhor metáfora para expressar a história 
do curso de Direito seja aquela cunhada por Bernardo de Char-
tres no século XII - nanos gigantum humeris incidentes - mas que 
ficou mais bem conhecida a partir dos escritos de Sir Isaac New-
ton: “Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes”4. 
Essa metáfora, o sabemos, refere-se a dois personagens da mito-
logia grega: o gigante Órion que, por ser cego, carrega sobre os 
seus ombros o seu servo Cedálion.

Contudo, seu significado é tanto uma verdade como uma 
exigência: chega-se à verdade a partir das descobertas anteriores, 
razão pela qual devemos reconhecer a todas e todos que per-
mitiram, por seus esforços, dedicação e desprendimento, chegar 
aonde chegamos.

No curso de Direito essas gigantes e esses gigantes têm 
nome, pelo que peço a licença para enunciar os professores que 
o inauguraram – sendo que muitos deles já colaboravam com os 
mais diversos cursos da UNIR, antes mesmo da criação do curso 
de Direito5 - e que, por motivos vários, não estão mais presentes 

4  Trecho de uma carta de Newton para Robert Hooke, de 5 de fevereiro de 1676.
5  É o caso do Professor Jackson Abílio de Souza. Segundo seu relato, ele começou a co-

laborar com a UNIR à época da FUNDACENTRO, responsabilizando-se por disciplinas 
jurídicas nos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas. Esses 
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nos quadros da UNIR: Leila Leão Bon Ltaif6, Eurico Montenegro 
Júnior7, Ivo Scherer8, Dimas Ribeiro da Fonseca9,  Gabriel Marques 
de Carvalho10, Pedro Origa Neto11, Tarcísio Luz12, Heitor Magalhães 
Lopes13, Osvaldo Mello14, Vulmar de Araújo Coelho Junior15, Jayme 
Ferreira16, Silvio Amorim17, dentre outros18.

Da época inaugural, encontram-se ainda em atividade: Sebas-
tião Araújo Nery19, Marcos Alaor Diniz Graneia20, Jackson Abílio de 
Souza21, Pedro Pereira de Oliveira22 e Roosevelt Queiroz Costa23.

Somente para justificar aquilo que talvez seja considerado 
como falta de cortesia, uma vez que não foram citados todos os 
professores da época inaugural. Alguns nomes escaparam, em 
razão do meu adiantado da idade, outros se desligaram da UNIR 
antes do ingresso do autor como aluno, não tendo sido possível 

cursos, junto ao de Direito, formariam posteriormente, na estrutura da UNIR, o Núcleo 
de Ciências Sociais, atualmente Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas.

6  Procuradora do estado de Rondônia.
7  Desembargador aposentado do TJ/RO. 
8  Procurador de Justiça do MP/RO.
9  Desembargador aposentado do TJ/RO.
10  Desembargador aposentado do TJ/RO.
11  Advogado. Ex-Presidente da OAB/RO.
12  Advogado e Defensor Público do estado de Rondônia.
13  Advogado. Ex-Presidente da OAB/RO. 
14  Advogado. 
15  Desembargador aposentado do TRT/RO-AC.
16  Promotor de Justiça do estado de Rondônia (in memoriam).
17  Procurador do INCRA.
18  Recordo-me de dois nomes, os quais, no entanto, não consegui identificar até o mo-

mento de conclusão deste ensaio: Leônidas, que foi professor das disciplinas de Direito 
Comercial e de Direito Agrário, foi Procurador do INCRA no estado de Rondônia. O outro 
foi a professora Elenice, da disciplina de Prática Civil.

19  Professor.
20  Desembargador do TJ/RO e seu atual Presidente.
21  Procurador do MP/RO.
22  Advogado. Desembargador aposentado do TRT/RO-AC. 
23  Desembargador do TJ/RO.
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obter informações fiáveis sobre eles a tempo de concluir este 
ensaio. Mas penso que essas faltas talvez motivem alguém a recu-
perar a memória do curso em um estudo de maior fôlego.

Considerações finais

Pôde-se vislumbrar do que acima discorreu que o curso de 
Direito de Porto Velho foi criado em condição muito semelhante 
à origem do curso no Brasil, como seja, para atender a demandas 
específicas da burocracia estatal, seja como servidores públicos, 
seja como profissionais liberais.

Além disso, o curso tem contribuído para o desenvolvimento 
efetivo de Rondônia, na disseminação de sua estrutura ao longo 
do território. Prova isso o fato de o curso de Direito do campus de 
Cacoal ter surgido como extensão do de Porto Velho, mas adqui-
rido, pela competência e dedicação de seus professores, a neces-
sária autonomização; já no primeiro decênio do presente século, 
foi oferecida uma turma especial na cidade de Guajará-Mirim – aka 
Pérola do Mamoré - e que formou 100 (cem) bacharéis em Direito. 

Encerro o ensaio solvendo uma dúvida relevante acerca do 
decanato no curso. Segundo informado pelo sistema de registro 
de pessoal da Universidade Federal de Rondônia, os cinco pro-
fessores mais antigos lotados no Departamento são os seguintes:

14/07/1989 Sebastião Araújo Nery
06/02/1990 Marcos Alaor Diniz Grangeia
13/03/1990 Jackson Abílio de Souza
28/03/1990 Pedro Pereira de Oliveira
28/03/1990 Roosevelt Queiroz Costa
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Não foram relacionados os professores que, tendo ingres-
sado anteriormente nos quadros da UNIR, pertenciam a outros 
departamentos acadêmicos e foram removidos para o curso de 
Direito, após obterem formação na área.

Assim, o professor Doutor Sebastião Araújo Nery é o decano 
do Departamento de Direito de Porto Velho.

Doutro giro, o Departamento teve o seu primeiro professor 
a ascender à carreira de Professor Titular na pessoa do professor 
David Alves Moreira, em solenidade pública ocorrida em 29 de 
abril de 202124.

Concluo este ensaio com a expressão de um desejo: que o 
curso de Direito continue sendo uma referência do melhor que o 
ensino jurídico pode oferecer na Amazônia Ocidental brasileira25 
e no Brasil, permitindo, com isso, que novos discentes obtenham 
uma formação pública, de qualidade e gratuita, mas sempre se 
lembrem das sábias palavras de Bernardo de Chartres, sob a pena 
de incidirmos na também sábia lição de Gramsci: a história ensina, 
mas não tem alunos; e o que de mais sábio a história nos tem 
legado é que, diversamente do que se espera, somos indivíduos 
profundamente ingratos por não reconhecermos todos os esfor-
ços daqueles que nos precederam.

24  A banca foi assim composta: Professora Titular Mariluce Paes de Souza (Departamen-
to de Administração de Porto Velho e Programa de Pós-graduação em Administração), 
Professora Titular Tania Nunes da Silva (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), 
Professor Titular Carlos Eduardo Adriano Japiassu (Faculdade de Direito e Programa de 
Pós-graduação em Direito da UERJ), Professor Titular Alamiro Velludo Salvador Netto 
(Faculdade de Direito e Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade de São 
Paulo) e Professor Titutar Manuel Antonio Valdes Borrero (Departamento de Economia, 
Universidade Federal de Rondônia, suplente).

25  Os cursos de Direito da UNIR (Porto Velho e Cacoal) foram contemplados em todas as 
sete edições do “Selo OAB Recomenda”, reconhecimento de órgão externo que atesta 
suas qualidades acadêmicas e a formação indispensável a um profissional do Direito no 
século XXI.
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A todos os professores que passaram pelo curso de Direito 
de Porto Velho e àqueles que hoje estão em exercício26, registro 
o indispensável agradecimento e o reconhecimento coletivo de 
todos os egressos e atuais alunos.
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UNIR: VIDAS, MUITAS HISTÓRIAS  
E SONHOS REALIZADOS 

 Adnilson de Almeida Silva

A tentativa de abordar memórias da Universidade Federal 
de Rondônia (UNIR) remete para além dos seus 40 anos como 
Instituição de Ensino Superior, público e gratuito. Assim, pode-
ríamos considerá-la como cinquentenária, visto que suas raízes 
foram plantadas em maio de 1971, como campus avançado da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) que, naquele 
momento, atendia aos objetivos do Projeto Rondon.

Decorridos cinco anos, a Universidade Federal do Pará 
(UFPA) e a Universidade Federal do Acre (UFAC) deram importante 
contribuição na formatação do que seria a UNIR, assim como, 
em 1975, a Fundação Centro de Ensino Superior de Rondônia 
(FUNDACENTRO), administrada pela Prefeitura Municipal de Porto 
Velho, alicerçou as bases para se chegar até os dias atuais e pros-
pectar novos desafios.

Com a elevação do Território Federal de Rondônia para o 
status político-administrativo de estado, em dezembro de 1981, 
nascia oficialmente, sete meses após, a primeira Instituição de 
Ensino Superior pública em Rondônia, com absorção de cursos de 
outras instituições propulsoras, como: Administração, Contábeis, 

13
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Economia e as Licenciaturas em Educação Física, Geografia, 
História, Letras (Português e Inglês), Matemática e Pedagogia.

Minha história de vida está, de certo modo, interligada à 
transformação do Território para estado e da própria criação da 
UNIR, vez que por aqui aportei no distante e chuvoso dezembro de 
1979, ocasião em que meus pais, agricultores, iletrados e migran-
tes, estavam em busca de oportunidades para melhorarem de 
vida e terem seu pedacinho de terra para produzir e criar seus dois 
filhos. Assim, plantaram em solo rondoniense suas esperanças. 

Nessa época, Rondônia efervescia devido à intensa migração 
e colonização promovida pelo estado brasileiro, por intermédio 
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 
de modo que se assemelhava a uma Babel humana, devido aos 
múltiplos sotaques que reconfiguravam o espaço geográfico 
rondoniense. 

Tudo era muito difícil; a malária reinava absoluta, as estradas 
eram abertas rapidamente em meio à densa floresta e incontá-
veis atoleiros surgiam a cada instante, as chuvas se estendiam por 
longos meses, em seguida, aconteciam os meses de seca e for-
mavam imensos e contínuos poeirais. A maioria das atuais cida-
des sequer existia, postos de saúde eram quase miragens, poucas 
escolas haviam sido construídas para atender a intensa demanda 
de estudantes provenientes da migração, o sistema telefônico era 
quase utopia e estava restrito a uns poucos aparelhos em cida-
des ao longo da BR 364 (também sem pavimentação). Era outro 
mundo! Distante, assustador, belo e desafiador, em que horas 
viravam dias e dias se transformavam em semanas para se resol-
ver algo aparentemente simples.



193

De igual modo, os impactos sociais e ambientais, como des-
matamento, queimadas, violência, dentre outros fatores, cresciam 
exponencialmente, mas aqui era a terra das oportunidades, dos 
sonhos, ainda que envoltos nesses pesadelos todos. 

Em meio a esse cenário desafiador, com nuances surrealis-
tas marcadas por perspectiva, êxtase, devaneios, utopias e realida-
des, várias pessoas enxergaram além e assentaram a construção 
da nossa Universidade, a qual nasceu grande, pois a ousadia fez 
com que, em poucos anos, se instalasse, em campi, nos municí-
pios de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho, 
Presidente Médici, Rolim de Moura e Vilhena.

O termo ousadia utilizado aqui não é por acaso, visto que 
outras universidades brasileiras, com maior tempo de existência, 
não atendem ao mesmo espaço geográfico que a UNIR, em razão 
de atuar descentralizada ou, em outras palavras, mediante gestão 
multicampi. 

Dos seus 10 cursos iniciais, em Porto Velho, em 2022, atinge 
uma marca superior a 60 cursos de graduação, quase 20 cur-
sos de Mestrado, cinco de Doutorado, mais de uma centena de 
Grupos de Pesquisas, o que demonstra seu crescimento contínuo 
e a inserção na sociedade rondoniense, amazônica e brasileira. A 
UNIR formou milhares de profissionais em seus 40 anos, a partir 
de sua criação com este nome. Um fato importante, é a única 
Instituição que possui um acrônimo que não leva a sigla da União 
da Federação, caso acompanhasse as demais, seria FUFRO, o que 
parece não ter ressoado muito bem quando de sua criação.

Como discente da UNIR, tomei o contato inicial em 1987, 
após o término do antigo colegial (Ensino Médio), quando, na  
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ocasião, prestei o primeiro vestibular, o qual era dividido em 
duas fases (a maioria das questões era discursiva). Para minha 
felicidade, fui aprovado e começava uma nova fase da vida de 
um jovem com 20 anos, cheio de sonhos e procedente do inte-
rior rondoniense. 

Então, em 1988, foi inaugurado o campus José Ribeiro Filho, 
distante da cidade e com inúmeros problemas, como falta de 
ônibus, falta d’água, salas sem ventilador, professores recém-for-
mados e sequer sem terem pós-graduação, administração inter-
ventora, falta de restaurantes, ser um espaço com foco de anofeli-
nos que transmitem malária (vários professores, alunos e técnicos 
faleceram nesse período, em decorrência da doença; hoje, não 
se ouve mais falar sobre essa doença no campus), dentre outras 
questões igualmente inquietantes.

Merece ser mencionado que, no dia da inauguração do 
campus, o primeiro governador eleito de Rondônia levou uma 
histórica vaia do conjunto de estudantes, devido ao seu posicio-
namento de alinhamento político com a administração superior 
da Universidade.

O lado bom nisso tudo era o fato de os cursos ainda serem 
poucos; havia grande congraçamento, principalmente na quinta-
-feira, após as aulas, até o sábado, ocasião em que vários dos pro-
fessores e alunos se reuniam em um campo de futebol para dis-
putar torneios e fazer churrascos, além de grupos de estudos para 
debater ideias que buscavam transformar o mundo.

Abro um parêntese, por um momento, na vida acadêmica, 
em 1988, tive o pensamento de abandonar os estudos, pois fiquei 
desempregado, não conhecia quase ninguém em Porto Velho, não 
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havia bolsa-estudante ou quaisquer outros auxílios que pudes-
sem garantir a permanência na cidade. Quantas e reiteradas vezes 
tive que ir ou vir do bairro Pedrinhas a pé, no trajeto até o campus? 
Não tenho nem ideia de ocasiões que isso aconteceu.

Até fome passei; porém, minha mãe, com seus parcos recur-
sos (o sonho da terra e a melhoria das condições de vida haviam 
se esvaído completamente) e suas palavras de incentivo, fize-
ram com que permanecesse nos estudos. No meio do caminho, 
encontrei outras mãos que se dispuseram em auxiliar. 

Sou eternamente grato a elas e à UNIR, por ter proporcionado 
o que alcancei, com garra, dedicação e até mesmo um pouco de 
teimosia, ao buscar atingir os objetivos. Todas me fizeram ser um 
cidadão melhor, um pai melhor, um profissional dedicado, fiz me 
encontrar na alteridade, o que explica minha preocupação em 
contribuir com os povos histórica e socialmente invisíveis, como 
os indígenas, por exemplo.

Penso que, em 1989, caso não esteja enganado, é que ocor-
reu a primeira consulta para escolha da Reitoria. Fiz parte, como 
representante discente (indicado pelo Diretório Central dos 
Estudantes, do qual era Secretário), da Comissão responsável pelo 
processo eleitoral. A chapa vencedora era composta pelos profes-
sores José Dettoni e Ari Miguel Teixeira Ott. 

O resultado foi motivo de intensas comemorações de 
professores, técnicos e estudantes nas escadarias do prédio da 
Universidade, na região central de Porto Velho. Lembro que um 
estudante de História e servidor do Poder Judiciário, chamado 
Carlos, gritava a plenos pulmões palavras mais ou menos com o 
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seguinte sentido: “agora a UNIR vive a glasnost 1 e a perestroika, 
agora temos liberdade de expressão”.

É oportuno dizer que até então os reitores interventores da 
UNIR, em sua maioria, não possuíam doutorado e eram escolhidos 
por afinidades políticas, de modo que enfrentaram resistências de 
professores, técnicos e alunos, com isso, as greves e paralisações 
eram constantes e duravam meses. Muitas das conquistas foram 
alcançadas em decorrência dessas importantes mobilizações ao 
longo da existência de nossa Universidade.

Após a licenciatura, iniciei na primeira turma de bachare-
lado em Geografia, em 1992; entretanto, por contingências finan-
ceiras, não segui em frente no curso. Todavia, em 1999, conclui 
a especialização em Análise Ambiental na Amazônia, promovida 
pelo Departamento de Geografia, sendo um dos primeiros cur-
sos nesse nível realizados pela UNIR. Em 2006, ingressei na pri-
meira turma de Mestrado em Geografia da UNIR; em 2008, fui 
fazer Doutorado na Universidade Federal do Paraná.

Fora da Universidade, como aluno, acompanhei alguns 
movimentos que causaram intensos e acalorados momentos de 
tensão política, isto é, o vice-reitor, candidato à Reitoria, professor 
Ari Ott, venceu o pleito, mas foi impossibilitada a sua posse. No 
final dos anos 2010, ele concorreu novamente e finalmente foi 
empossado.

Ao término do Doutorado em Geografia, surgiu, em 2010 
o concurso para docente na UNIR; com isso, passei a atuar no 

1  Glasnost e Perestroika são palavras russas e remetem às políticas de abertura promo-
vidas durante o governo de Mikhail Gorbachev na ex União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS), que resultou na queda do regime político e na sua consequente ade-
são ao capitalismo.
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Departamento e no Programa de Pós-graduação em Geografia 
(PPGG). Em 2011, fui escolhido como coordenador do Programa, 
sendo o primeiro egresso do PPGG a assumir tal função, depois, 
por mais alguns anos, atuei ainda na vice coordenação. Foi um 
grande aprendizado profissional e pessoal, visto que, em conjunto 
com os demais professores, foi submetida a primeira proposta de 
Doutorado junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES) que, por pouco, não foi aprovada, par-
ticularmente pelo fato de o quadro de docentes vinculados ao 
PPGG/UNIR não ter concluído as orientações de discentes em 
nível de Mestrado.

Ainda em 2011, o colegiado do PPGG/UNIR apresentou, em 
conjunto com a Universidade Federal do Paraná (UFPR), a pro-
posta de um Doutorado Interinstitucional (DINTER), também para 
a CAPES, o qual foi aprovado e executado com grande sucesso. 
Mais de 20 pessoas foram formadas e atuam em diversos depar-
tamentos da UNIR, no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Rondônia (IFRO) e em outras instituições, bem 
como também contribuem com o PPGG, seja em bancas avalia-
doras, em projetos de pesquisas, ou em outras atividades.

Em 2015, como vice coordenador na gestão da professora 
Dra. Maria Madalena de Aguiar Cavalcante, o colegiado do Programa 
entendeu que teria a condição necessária de realizar nova submis-
são do projeto à CAPES, devido ao amadurecimento e ao compro-
misso do corpo docente, assim como o empenho dos discentes 
para que se concretizasse o Doutorado. Com a junção de forças, 
dessa vez, atendidas todas as exigências, a UNIR ganhou seu pri-
meiro Doutorado disciplinar, o de Geografia, sendo o primeiro  
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implantado na região Norte, em 2016, e cujos ingressantes da turma 
inicial já defenderam suas teses. 

Para além do reconhecimento em âmbito regional e nacio-
nal, o próximo desafio é buscar e consolidar a internacionaliza-
ção do PPGG. Isso se dará pelo fortalecimento institucional, para 
o qual os grupos de pesquisas são fundamentais, visando ao cres-
cimento da Universidade e dos Programas de Pós. 

Ressalta-se que a criação dos grupos de pesquisas, aproxi-
madamente no início dos anos 2000, foi responsável direta para a 
concepção da pós-graduação, bem como para o fortalecimento 
da graduação e da iniciação científica. Outro papel fundamental 
dos grupos de pesquisas é que contribuem na publicação e na 
disseminação do conhecimento, tão importante para a sociedade. 
Nesse sentido, o ensino, a pesquisa e a extensão são fundamen-
tais para o desenvolvimento regional e a melhoria da qualidade de 
vida dos brasileiros.

Outro destaque importante é que a UNIR tem feito, a partir 
das ações afirmativas, a inserção de jovens estudantes capazes 
de dar respostas aos anseios da sociedade. Exemplo disso são os 
discentes indígenas, que estão presentes na graduação e na pós, 
alguns destacados nacionalmente, como é o caso de Alessandra 
Severino da Silva Manchinery (por mim orientada), que recebeu, 
em 2020, menção honrosa de melhor dissertação pela Associação 
Nacional de Pós-graduação em Geografia (ANPEGE). 

É necessário registrar que professores e pesquisadores da 
UNIR foram considerados entre os mais produtivos da América 
Latina, no World Scientist and University Rankings 2021, reali-
zado pela AD Scientific Index, com destaque para Adnilson de 
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Almeida Silva (DGEO e PPGG), Wanderlei Rodrigues Bastos, do 
Departamento de Biologia e Programa de Pós-graduação em 
Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente (PGDRA), Juliana Pavan 
Zuliane, do curso de Medicina e dos Programas de Pós-graduação 
em Biotecnologia (PPGBioNorte) e em Biologia Experimental 
(PPGBioExp) e Leonardo de Azevedo Calderon, do Departamento 
de Medicina e dos Programas de Pós-graduação em Conservação 
e Uso de Recursos Naturais (PPGReN) e PPGBioExp.

Destaco ainda como um momento muito importante, 
o ocorrido em 8 março de 2022, na Assembleia Legislativa do 
Estado de Rondônia, quando o Departamento de Geografia (que 
comemora também seus 40 anos, concomitantemente com a 
UNIR), o Programa de Pós-graduação em Geografia, o Centro de 
Estudos Geográficos e Socioambientais da Amazônia Aziz Ab’Saber 
(CEGEA), os laboratórios didáticos, os Grupos de Pesquisas, bem 
como seus professores e técnicos foram agraciados com votos de 
louvor e medalhas do mérito legislativo, em reconhecimento aos 
relevantes serviços prestados ao estado de Rondônia

Porém, existe um fato que não pode ser esquecido na his-
tória da UNIR e que diz respeito à sindemia relacionada à Covid19, 
desde 2020 e que ainda persiste em 2022, o que trouxe muita dor 
e perdas humanas em todo o Planeta, atingindo, igual e direta-
mente, toda a comunidade acadêmica da Instituição. 

Esse acontecimento fez com que se reinventasse o modo 
de trabalhar, visto que proporcionou o afastamento físico das 
pessoas e obrigou a realização de trabalhos virtuais. Seus efeitos 
serão sentidos por anos, ainda que a ciência tenha avançado na 
busca da cura dessa e de outras enfermidades, as quais não se  
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restringem apenas aos humanos, mas também à flora e à fauna. 
Por isso, o papel da Universidade e dos conhecimentos científicos 
são imprescindíveis para debelar inúmeros problemas e propor-
cionar dias melhores, para se fazer outras descobertas igualmente 
necessárias ao Planeta Terra.

Entendo que a UNIR, ao longo de sua existência, tem for-
mado milhares de pessoas que atuam em distintos setores da 
sociedade rondoniense, amazônica, brasileira e até mesmo 
em âmbito internacional. Desse modo, tem participação direta 
no processo de desenvolvimento, seja relacionada à gestão, à 
docência, à medicina, à política, ao direito, dentre outras áreas 
relevantes.

Assim, compreendo que cada êxito de seus egressos, de 
seus discentes, de seus professores e de seus técnicos seja uma 
conquista da sociedade e da UNIR, em que essas pessoas, em 
diferentes graus de atuação, com muito esforço e dedicação, pro-
movem um mundo melhor.

Cada profissional da Instituição é responsável por essa cons-
trução cotidiana, científica, educacional e cultural, a qual impacta 
na vida de outras pessoas, muitas delas, inclusive, que não tiveram 
acesso ao ensino superior.

Toda a trajetória da UNIR é marcada por muitas histórias, por 
muitos sonhos que foram realizados e por outros que ainda virão. 
Assim, é possível encontrar nas salas de aulas, nos trabalhos de 
campo, em outros ambientes, filhos e netos daqueles que, em 
algum momento, foram alunos da Instituição. 

Ao olhar seu passado como Instituição, percebe-se que 
muito foi realizado; porém, ainda existem outros caminhos para 
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percorrer. Serão outros desafios, outros sonhos, outras utopias; 
parte da atual geração ainda vivenciará e escreverá outras histórias.

Em diálogo com meus colegas do Departamento de Geografia, 
o sentimento dos 40 anos é que parece que a UNIR terminou de 
ser criada, pois o tempo fluiu com sua trajetória de crescimento 
institucional. Uma parte considerável desses professores era muito 
nova. Acreditaram na Universidade, enquanto outros ficaram por 
breve período. Constata-se ainda que um número significativo de 
seus docentes se graduou no próprio curso na UNIR; outros chega-
ram mais recentemente, com a formação completa, para integrar o 
quadro de pessoal. 

Certamente muitos dos que contribuíram na construção da 
UNIR, daqui a quatro décadas, não estarão mais presentes, mas, 
com certeza, deixarão suas marcas, portanto, ao abordar a exis-
tência da UNIR, fico satisfeito em saber o quanto a Instituição 
representa em minha vida, em ter oportunizado o conhecimento, 
a vivência, a experiência e os valores.

Sei que vários dos professores e técnicos, até mesmo egres-
sos, têm muito mais história (até mais relevante, devido as suas 
lutas e contribuições) e mais tempo do que tenho dentro da 
Universidade Federal de Rondônia e das que ainda viverei nela, 
mas não posso deixar de exaltá-la. Sei que tenho contribuído com 
uma parcela significativa, ainda que ínfima, para nossa Instituição 
de Ensino Superior, por isso, sinto-me honrado em ter sido dis-
cente no passado e mais ainda como professor. 

De algum modo, vejo o brilho nos olhos da minha mãe e 
do meu pai ao verem seus sonhos materializados em mim, pois 
entendem que, mesmo com as adversidades da vida, o fato de 
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terem um filho formado é muito importante, além de saberem 
que dará continuidade à formação intelectual e profissional de 
muitos, visto que me consideram como um exemplo a ser seguido 
pelos netos e outras pessoas.

Posso dizer que a UNIR é minha alma mater, sem medo de 
errar. À Universidade Federal de Rondônia, minha gratidão e defe-
rência, estendida a todas as pessoas que, direta e indiretamente, 
transformaram e transformam em realidade os muitos sonhos e 
histórias de superação. 

Outras histórias e sonhos serão vividos e contados nos pró-
ximos 40 anos, certamente com muito esforço e dedicação. Com 
isso, almejo a UNIR cada vez mais forte, solidária, inclusa, cidadã, 
democrática e com atuação para além das fronteiras nacionais. 
Esta é minha singela contribuição ao registro memorial de nossa 
Universidade. Vida perene e frutífera à nossa UNIR!!



O RIO QUE EU ESCOLHI NAVEGAR

 Hélio Rodrigues da Rocha1

[O rio em que eu navegava na floresta tropical se abriu 
em dois, mas eu; – escolhi remar pelo menos navegado; 
e isso fez toda a diferença em minha viagem]2

Inverno no Purus e, como uma procissão, passavam-se os 
dias e as noites de chuvas de fevereiro; dali a pouco estaríamos 
navegando nas correntezas de março. Transcorriam-se, pouco a 
pouco, os momentos aconchegantes do primeiro colo, cuidados 
e carinho familiar, atenção, ensinamento e ninho de amor mater-
nal, de amizades com pessoas, animais, plantas, astros e estre-
las, estudos e com o meu lugar de encantamento e de forma-
ção social – o mundo amazônico puruense – diante das histórias 
inquietantes de assombração, de animais que falavam e agiam 
como os seres humanos, relatos fascinantes sobre antigos viajan-
tes solitários que – contava a minha avó Júlia – viajavam do outro 
lado do mundo para a Amazônia, em grandes navios oceânicos, 
falavam uma língua diferente da nossa e tomavam notas de tudo 
que viam e ouviam durante suas viagens pelos rios amazônicos. 
Eram as águas energizantes do Purus, um desses rios navegados. 

1  Universidade Federal de Rondônia – Departamento de Línguas Estrangeiras.
2  Tradução livre de parte do poema The road not taken, do poeta norte-americano, Robert 

Frost (1874-1063). 
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“O que diziam esses viajantes, em suas narrativas pelas ter-
ras, rios, em meio à sua fauna e flora, às gentes do Purus, do Ituxi, 
do Paciá e do Mari, rios da minha infância, vivida ali naquela cida-
dezinha amazônica?” – Perguntava-me num contínuo monólogo 
interior. 

“A PRINCESINHA DO PURUS”, epíteto da minha hometown, 
era todo o meu mundo físico; meu lar coletivo, em que as ruas de 
pedras e de terra batida, de calçadas estreitas, do ir e vir de bici-
cleta, motos e de poucos carros, de padarias, lojas e mercados, 
transeuntes e toda a morosidade de uma cidadezinha do inte-
rior amazônico me faziam imaginar como seriam outras cidades, 
outras comunidades humanas, de fato, outros mundos, outras lín-
guas, outras gentes.

Minha experiência do lugar parecia o quadro pintado com 
palavras morosas por Carlos de Drummond. Disse parecia, porque, 
em meu ser, o poema ficou ‘tradufagizado’ da seguinte forma:

Calçadas e a praça central entre castanholeiras
Mulheres, homens, meninos e meninas entre melancieiras

Trabalho, banho, amor, sonhar.
Canoas e rio passavam com vagar.

Mulheres lavadeiras com anáguas.
Maçaricos e gaivotas do Purus em seus esvoaçar.
Devagarinho... seguiam a procissão das águas,”

As águas do Purus, meu Deus, levar-me-iam a outro lugar?

Recorria às histórias de minha avó Júlia, às noites em que 
contava que, pelo Purus, passavam gente estrangeira e brasileira de 
outros tantos Brasis. Alguns tinham navegado nos principais afluentes:  
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William Chandless, Paul Ehrenreich, Joseph Steere, Ermano Stradelli, 
Urbano da Encarnação, Euclides da Cunha e vários outros. Esses 
espectros de viajantes povoam o meu imaginário desde aquelas 
bocas de noites passadas, em que a vovó Júlia, com cachimbo de 
um lado da boca e a mão na cintura – ah, e aqueles cabelos longos, 
longos, longos – fazia as suas performances que nos enchiam os 
olhos, a mente e o coração. Esses espíritos – certamente em outros 
mundos – vinham me visitar nas noites iluminadas pela lua nova 
naqueles barrancos puruenses. 

A contadora de histórias de viagens não sabia, ao certo, o 
porquê de todas essas [an]danças rumo às cabeceiras de nossos 
rios e matas. Sequer sabia qual língua falava cada um desses via-
jantes. Sabia, todavia, que pouquíssimos, dentre eles, falavam a lín-
gua portuguesa, quiçá algumas poucas palavras e expressões da 
Língua Geral, ou seja, o Nheengatu. Embora suspeitasse que não. 
Contou-nos, certo dia, que o fundador da nossa cidadezinha era 
um brasileiro nascido no Maranhão que, de tão “sabido”, até falava 
a língua do estrangeiro, o tal do inglês. Antônio Rodrigues Pereira 
Labre navegou o Purus depois de ter lido alguns escritos do senhor 
Chandless e, quando passara pela cidade de Belém do Pará, tinha 
se encontrado com um dos filhos do maior explorador do Purus, 
Manoel da Encarnação. Mas essa é outra viagem. 

Essas histórias e outras de barcos a vapor, de chatas que con-
sumiam lenha e que traziam, de longe, esses estrangeiros, des-
pertaram, em mim, um grande desejo de aprender a língua dos  
viajantes. De preferência a língua inglesa, porque, no único cine da 
“princesinha do Purus”, todas as tardes, tocava uma música muito 
bonita e que alguém me dissera, algum dia, ser música inglesa. 
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“Como se diria rua de pedra ou de terra batida, calçada, bici-
cleta, moto, carro, loja, mercado etc. na língua desses viajantes 
ingleses?” 

“Meu filho das matas e dos rios, o buriti, o açaí, a bacaba, 
o beiju, o pé de moleque, a mixira, a mandioca, a macaxeira, o 
igapó, o igarapé, o varadouro e o furo, o remo, a canoa e o casco, 
o paneiro, e tantas outras palavras saborosas de nossa linguagem, 
de nossa cultura, de nosso mundo amazônico puruense, teriam 
sido entendidas e escritas pelos tais viajantes? Devem eles ter 
feito comparações de produtos de nossa alimentação, transporte, 
artes etc., com termos linguísticos de seus mundos bastante dis-
tantes do nosso. Por certo não há jabuti, tracajá, bicho-preguiça, 
piranha e sarapó por lá. Que coisa, não é?” – indagava, num soliló-
quio, vovó Júlia. 

Minha imaginação aquática bubuiava longe no espelho das 
águas, especialmente quando me sentava num daqueles bancos 
da Praça Coronel Labre, ao entardecer, sob a copa de alguma cas-
tanholeira, e mirava, ao longe, algum barco que vinha subindo o 
Purus. Era sempre a jusante que eu ficava a olhar, porque, daquela 
curva de águas reluzentes, os barcos surgiriam com seus apitos 
estridentes a assombrar os pássaros na mata vizinha. Canutama, 
Tapauá, Beruri, Manacapuru e a minha amada Manaus, onde eu 
sonhava estudar, trabalhar, viver nem que fosse por algum tempo, 
tinham ficado para trás. Afinal de contas, todos nós, meninos e 
meninas, brincávamos de viajar para conhecer o mundo e Manaus, 
como diziam todos os conhecidos que tinham condições de  
viajar, era uma cidade cheia de grandeza e movimento. Na ver-
dade, todos nós desejávamos escapar das limitações da vida da 
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cidadezinha. Manaus deveria ser um espaço sem horizontes defi-
nidos ao observador. 

Não que Lábrea fosse um lugar sem alma ou almas, porque, 
além dos Paumari, Catuquina, Apurinã e Suruahá, vários ‘homens 
brancos’, como o próprio Labre, tinham vivido ali durante anos. 
Stradelli vivera ali no verão de 1893, nessa mesma cidade. “Em que 
casarão teriam vivido? Como eram os seus dias?” Provavelmente 
acreditassem que os indígenas deviam agradecer por Labre 
ter fundado a ‘sua’ cidade naquele território de povos diversos. 
Maciary, “terra cercada de água”, na língua Paumari, fora ignorado 
por esses exploradores e fundadores de cidades. 

“Em Belém e Manaus havia colônia de muitos desses viajan-
tes estrangeiros” – pontuava vó Júlia em suas histórias. 

Manaus, a capital do estado do Amazonas, plantada na barra 
do Rio Negro, a terra do povo Manáos, devia ser aquele esplendor. 
Era isso que contava quem lá estivera. 

Naquela cidade encantada, a Manaus do Teatro Amazonas, 
eu veria grandes automóveis a transitar pelas ruas sinalizadas; pré-
dios de vários andares, lojas com vitrines enfeitadas e vigiadas por 
manequins bem vestidos; o fluir constante de pessoas indo ou 
vindo de seus trabalhos diários. Indígenas de várias etnias transi-
tariam por suas ruas e becos; morariam em suas periferias, com 
igarapés de águas contaminadas a correr sob assoalhos em que 
sonambulavam com dias melhores. Mesmo assim, eu queria visi-
tar Manaus, porque eu vivia imerso nessas narrativas colonialistas, 
nessa mesma narrativa-canoa, apesar de não me deixar bubuiar 
– [arrastado à jusante] “ao sabor do rio, como Ofélia” – no rio que 
eu decidi navegar. 
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Esse sonho, todavia, somente alguns anos depois seria reali-
zado; por enquanto, eu devia ingressar no ensino ginasial, porque 
no Grupo Escolar Maria Madalena, meu primeiro mundo mágico 
das letras mágicas, oferecia somente as quatro séries iniciais 
e dali, desejava eu, com todo o ardor de minha alma, ingressar 
no Ginásio Santo Agostinho. E usaria aquela calça jeans e camisa 
branca de botão com um bolso frontal; nele estampada a insígnia 
de Maristas. Que orgulho!

Como de costume, o Ginásio Santo Agos tinho, localizado na 
Avenida 14 de Maio, abria o portão, às 7h da manhã, para rece-
ber os adolescentes de doze a quinze anos – em média – em 
seu pátio sombreado de jambeiros, mangueiras e açaizeiros fron-
dosos, enquanto os raios dourados de um sol de início de verão 
cruzavam o Purus, beijavam docemente a torre imponente e o 
telhado avermelhado da Catedral Nossa Senhora de Nazaré e atin-
giam, por entre as plantas viçosas e floridas do jardim, os cabelos, 
ombros, braços e sorrisos de meninos e meninas que, como eu, 
sonhavam estudar naquela escola Marista. Minhas sonhadas aulas 
de língua estrangeira finalmente deveriam acontecer, conforme o 
nosso horário escolar.

Foi nesse ambiente de gritos e sorrisos de felicidade, bate-
-papo, abraços, entusiasmo e ansiedade que, aos 12 anos, ficaria, 
um filho do Purus, com o material escolar enfiado numa bolsa preta, 
em que reluzia a imagem de Marcelino José Bento Champagnat, 
fundador da Congregação dos Filhos de Maria, entusiasmadíssimo 
pelas palavras iniciais I, YOU, WE, LOVE, STUDY, SCHOOL, HOME ... 
escritas na lousa preta e pronunciadas pelo Irmão Zezinho, o pro-
fessor de inglês.



209

– O que vocês dizem quando alguém lhes dá um beliscão?
– Ai, Ai! – respondemos em uníssono.
– Muito bem! Vocês já estão falando inglês. I quer dizer EU.
A alegria e o entusiasmo tomaram conta de todos naquela 

sala sombreada pelas copas dos jambeiros, carregados de frutas 
vermelhas, adocicadas e macias como um chumaço de algodão. 
Estávamos, assim, envolvidos pelo mundo de conhecimentos lin-
guísticos completamente diferentes do nossos dizeres amazôni-
cos. Quanta emoção!

E na próxima aula, aguardada com muita expectativa, o Irmão 
Zezinho entrou na sala com um festivo “good morning” e uma 
bacia cheia de frutas maduras. Ganhava uma fruta quem fosse à 
lousa, escrevesse o nome de uma daquelas frutas e a pronun-
ciasse em voz alta. Era uma aula viva, feliz, em que aprendíamos 
não apenas o conteúdo, mas a desejar aprender cada vez mais 
uma língua e uma cultura diferentes da nossa. Foram essas aulas 
‘diferentes’ que semearam em mim a paixão pelos estudos de lín-
guas estrangeiras. E desde aqueles dias iluminados e chuvosos do 
Purus, naquela escola do meu coração, me pus a navegar num rio 
inexplorado. Foi ali, durante aquelas aulas vivas, que decidi que I 
should spend all my life navegando nesse rio das línguas estran-
geiras. 

Esse “caminho sem volta” tomou conta do meu espírito e 
da minha alma. Infelizmente, o Irmão Zezinho falecera ao final 
daquele ano letivo e, até a conclusão do Ensino Médio, jamais 
tivera, a turma, um substituto tão entusiasmado e comprometido 
com o ensino de línguas. No entanto, essa situação de ensino de 
línguas me fez pensar que tal língua, a inglesa, não era usada em 
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situação de comunicação do cotidiano. Desistir de aprender essa 
‘tal’ língua, porém, nunca povoou meus pensamentos. Tive que 
esperar, todavia, que a brisa do Purus me conduzisse a outro lugar, 
a outra cidade, onde eu pudesse realizar o meu sonho no ‘mundo 
das letras’. E foi assim que, no Natal de 1993, viajamos de Lábrea 
para Porto Velho, cidade em que eu prestaria o vestibular 1994, na 
única Universidade pública do estado de Rondônia. 

E as águas do rio em que decidi navegar me levaram até esse 
porto institucional. Eu tinha que ser aprovado no vestibular. E fui. 
As portas da Universidade Federal de Rondônia estavam abertas.

E comecei a remar nas águas do conhecimento.
_______________________________________________________________

– Dear students, I need to know what is your level of English  
languagecomprehension. Then I ask you to write a short letter to 
your family. After that, everybody is gonna read it in a loud voice” 
– falou a professora na primeira aula de Letras Inglês.
_______________________________________________________________

Meu coração, como um machado ao cortar a árvore inde-
fesa, bateu em descompasso. Pedi para ir ao banheiro. Não retor-
nei antes que a aula chegasse ao fim, para que pudesse pegar 
meu material escolar. 

Abandonaria o rio? Entraria em um de seus afluentes? As 
barrancas pareciam desmoronar, enquanto a canoa-ônibus corria 
na BR-364 rumo ao centro da cidade.

Entrei no campus UNIR e me sentei numa poltrona elevada, 
onde o vento daquela Cobra Norato, espichada em meio à flo-
resta, soprava em meu rosto de desânimo. As barrancas deixadas 
pelo arrastar da Norato pareciam desabar lado a lado, enquanto a 
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canoa-ônibus corria rumo ao centro da cidade do trem fantasma, 
símbolo da aclamada modernidade na selva.

“Você não pode desistir  tão fácil assim do seu sonho!”

Várias formas de balões de HQs começaram a pulular na 
mente. Carros, motos e pedestres cruzavam o meu navegar, 
quando desci do ônibus e me dirigi para o meu Ap. na Vila Tupi. No 
posto do Garimpeiro, as luzes e o frenesi intenso de pessoas que 
entravam e saíam da conveniência me tiraram daquele devaneio 
acordado e do caminho de casa. Uma cerveja gelada estava posta 
diante de mim. E o campus UNIR se foi. 

“No meio do caminho tinha uma pedra”. Drummond voltava 
em meus pensamentos. 

Não era uma pedra e sim uma colônia de pedras escuras 
a formar uma cachoeira maravilhosa, no meio do meu rio-vida. 
Revoltosas, as águas rodopiavam e formavam grandes redemoi-
nhos; como um monstro de pelos eriçados eram as águas do rabo 
da cachoeira. 

Amedrontei. Pensei em sair da canoa. Fazer a varação por 
terra. Meu coração, porém, bateu forte e os raios dourados da 
manhã iluminaram a minha mente. Acordei. 

Naquela semana encontrei a professora de inglês na Av.7 de 
setembro. E foi em meio ao barulho do trânsito que me aconse-
lhou a voltar para o curso de Letras Inglês. 

“Você mora na Vila Tupi? Que coisa! Eu também moro lá. Vá 
até a minha casa que vou emprestar material em língua inglesa 
para você”. 
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Passei três meses na leitura de Around the world em eighty 
days, do escritor francês Julio Verne; uma tradução interlingual 
(hoje eu sei) – realizada por algum mediador cultural. Foi o pri-
meiro livro que li, enquanto fazia consultas ao dicionário para 
entender diversas palavras e expressões; não recorri, entretanto, 
à sua tradução para o português do Brasil. Eu não estava em um 
curso de literaturas traduzidas. E isso fez toda a diferença. 

Além da leitura da obra de Verne, completei coleções de 
estudos de língua inglesa; Amadeu Marques foi um deles. Do 
quinto ano do primário ao terceiro ano do secundário. Meu apar-
tamento foi transformado num museu vivo de língua. Todos os 
poucos móveis, utensílios domésticos e objetos pessoais tinham 
o respectivo nome escrito em inglês pregado na parte frontal. Da 
mesma forma, as paredes, janelas, teto, parapeitos, portas etc. 
Eu não sabia a pronúncia, mas entendia o significado e como se 
escrevia. Significante e significados me faziam viajar. E isso fez 
toda a diferença.

No ano de 1998, depois de ter feito promessa, diante da pri-
meira cachoeira que transpus, a UNIR concedera-me o diploma de 
graduado em Letras Inglês. Aportava, assim, no porto final daquela 
rota traçada. Dali, eu continuaria a remar nas correntezas, nos 
remansos, nas varações de outras quedas d’água rumo às cabe-
ceiras do rio-vida. E a Universidade Federal de Rondônia, a única 
Instituição pública de ensino superior no estado, nunca deixaria de 
ser companheira da minha jornada rio acima. Sempre à montante, 
remando nas águas tranquilas, em alguns momentos, e revoltosas, 
em outros, o rio que escolhi navegar me levou ao porto em que me 
encontro no momento em que registro essas memórias. 
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– Olhem para mim, agora, deitado nessa rede, a bordo de 
um barco navegando no Madeira, Amazonas, Rio Negro, Japurá, 
Branco, Juruá, a escrever essa narrativa de viagem à montante nes-
ses rios pluriversos, enquanto a Universidade Federal de Rondônia 
continua no tripé Ensino, Pesquisa, Extensão.

– As águas do Purus, meu Deus, levar-me-iam a outro lugar?

O Purus me levou às águas desses universos líquidos de vida 
e à UNIR – roda propulsora da minha canoa-vida que, pelas mãos 
de tantos mestres, me conduziu a esses e a muitos outros rios, 
desaguadouros de culturas. 

Lembro que, no meu último ano como aluno do curso de 
Letras Inglês e suas respectivas literaturas – ah, e essa prosa viageira 
valeu a pena (sempre vai valer) – fomos apresentados a vários via-
jantes: Lawrence, Kipling, Verne, Rice, Mário de Andrade, Suassuna, 
Dickens, Brontës, Woolf, Poe, Dickinson, Walcott, Coetezee e a 
muitos outros escritores. 

E esse professor, que tinha acabado de se doutorar em uma 
Universidade do Sul do Brasil, fez toda a diferença, não simples-
mente por ser acessível a todos e a todas que o procuravam, mas 
por incentivar a leitura dos ditos clássicos com um olhar des-
colonizador. Ele mostrou a alunos e alunas a necessidade de se 
mergulhar mais fundo nas águas discursivas tenebrosas que se 
arremetem sobre os vários lugares do mundo submetidos ao  
processo de colonização, não apenas dos territórios de além-mar, 
mas também dos inúmeros povos e culturas. E entre esses povos 



214

e culturas estava o mundo que me viu nascer, crescer e viver, a 
Amazônia puruense. 

Foi a partir daquele porto-aula que não mais fiquei À espera 
dos bárbaros (fui alertado por J. M. Coetezee) para que me ensi-
nassem a viver “civilizadamente”, nem mais acreditei em sua genia-
lidade e supremacia racial, cultural, estética, política, econômica, 
religiosa etc. Passei a navegar, tendo a estrela cintilante das cos-
mologias indígenas como guia, cada vez mais para o interior do 
meu mundo amazônico, com seus modos de pensar e de viver. 
Deixei-me levar pelas águas dos sonhos de um devaneio criador 
bachelardiano – mas, ao contrário de Alice no País das Maravilhas, 
eu sabia muito bem onde queria chegar. E essa volição superlativa 
e a oportunidade para estudar na única – , que ora completa 40 
ANOS – Universidade pública de Rondônia – UNIR fizeram toda a 
diferença.



MEMÓRIAS DO ADVOGADO  
DE PORTA DE UNIVERSIDADE

 José Alves Pereira Filho

Afora o tom pejorativo que vários clichês sobre advogados 
carregam, recebo dos meus clientes da UNIR, com carinho, o epí-
teto: José, o advogado de porta de Universidade!

Tomo conhecimento que a UNIR completa este ano 40 anos 
de existência e, súbito, me dou conta que a Instituição transfor-
mou profundamente minha vida e a ela estou apegado por três 
décadas. Não fui aluno da Universidade, entretanto, nela traba-
lhei, como Procurador Institucional, por apenas dois meses, entre 
março e abril de 1993. 

A memória é um embaralho de acontecimentos desorde-
nados e somente quando arrumamos as cartas por naipe parece 
surgir alguma sequência lógica. A ordem nunca está nos aconteci-
dos e nem na sorte do baralho, mas sim na evocação artificial da 
linha do tempo. Exemplifico. Quando aqui cheguei, exatamente 
no dia 19 de outubro de 1990, a cidade estava em polvorosa, 
dado que três dias antes ocorrera o assassinato do Senador Olavo 
Pires. Ele tinha sido o candidato mais votado no primeiro turno 
para a eleição de Governador e imaginava-se que seria eleito no 
segundo turno; porém, uma rajada de balas embaralhou as cartas 
e modificou o resultado eleitoral. Osvaldo Piana, que terminou o 
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primeiro turno em terceiro lugar, enfim ganhou a eleição contra 
Valdir Raupp, tornando-se o primeiro Governador “minhoca”, por 
ser da terra.  

Essas maquinações políticas do faroeste caboclo pareciam 
não me afetar diretamente. Na verdade, estava em Porto Velho, 
com minha mui amada esposa Maria Regina, para iniciar uma nova 
vida. Nós, migrantes do século passado para Rondônia, partilha-
mos essa mesma característica: o oeste como janela de opor-
tunidade. Profissionalmente, estava aqui para assessorar a Juíza 
Eunice Botelho, de saudosa memória e a quem ainda externo 
gratidão pela confiança em meu trabalho, pois recém tinha con-
cluído o curso de Direito, em Brasília; confiou na indicação que 
a ela fizera o meu professor (atual Ministro do TST) Lélio Bentes. 
Auxiliei a Juíza no Tribunal do Trabalho até fevereiro de 1993.

Tomava conhecimento das coisas da UNIR por meio da 
“Confraria dos Paraibanos”, com reuniões festivas e políticas de 
tantos filhos e tantas filhas da Paraíba que ajudaram a colonizar 
Rondônia. A ausência das famílias extensas, com toda a paren-
tela reunida nos finais de semana, tão típicas do Nordeste, talvez 
explique porque nos ajuntávamos para comer, festar e conversar. E 
eram todos bem-vindos; para além dos paraibanos e nordestinos, 
juntavam-se gentes de todo o Brasil. Nós, os jovens, vislumbramos 
a construção de um novo país, uma sociedade mais justa e igualitá-
ria. Depois de estudar em Universidades amordaçadas pela censura 
militar,  ficamos livres para respirar, opinar e fazer política.

O vínculo mais forte com a UNIR surgiu do reencontro com 
Robson Oliveira, com quem, nos anos de 1979 a 1980, lá em Campina 
Grande, PB, na Universidade Regional do Nordeste (URNE), fiz um 
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forte movimento estudantil, com outros tantos colegas que vieram 
trabalhar por aqui (Flávio Simão, Jucélis Freitas, Péricles e Magno 
Guedes). Ele estava trabalhando como assessor de comunicação 
da UNIR desde 1989, quando o professor José Dettoni e o professor 
Ari Ott assumiram como Reitor e Vice-Reitor, respectivamente.

Por intermédio do jornalista, conheci o professor Ari Ott que, 
no início de 1993, estava eleito Reitor em uma chapa que con-
tava com a professora Ana Maria Lima e Souza como Vice-Reitora. 
Dolorosas são as memórias!  

Ari Ott começava a formar o seu gabinete, ante a iminente 
posse como Reitor. De pronto me convidou a ser Procurador da 
UNIR, de pronto aceitei. E, para sedimentar o convite, convenceu o 
ex-Reitor José Detoni, ainda em exercício, a me nomear Procurador, 
para responder no período de férias da então Procu radora.

Parecia uma questão de tempo a nomeação dele e dela, 
pois, eleitos pela comunidade para os cargos, em um regime 
democrático recém-conquistado, não deveria haver razão para 
obstrução. Até onde minha memória alcança, inexistiam razões 
objetivas para impedir a nomeação dos eleitos. 

Por conta do percalço do Processo Administrativo Disci plinar 
instaurado contra o futuro Reitor, a posse dos eleitos foi adiada. 
Fomos eu e ele conversar com dirigentes do MEC. O máximo 
que conseguimos foi o direito de indicar um Reitor Pro Tempore, 
até que a Comissão concluísse os trabalhos. O Professor Sinédei 
Pereira assumiu e o seu primeiro ato foi me exonerar; o segundo 
ato foi exonerar o jornalista Robson Oliveira. 

Então tinha eu deixado um trabalho satisfatório, com salá-
rio regular, para assumir um honroso cargo que se revelou uma 
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quimera. A UNIR viveu tempos sombrios; os eleitos jamais foram 
nomeados; o Reitor intempestivo tentou um suicídio e foi afas-
tado; o MEC nomeou um novo Reitor Pro Tempore; foram realiza-
das outras eleições e Osmar Siena, eleito e nomeado, finalmente 
pacificou a Universidade.

E eu com isso? Não permanecendo no cargo, tive de assumir 
o maior desafio de qualquer advogado: criar a minha carteira de 
clientes e, entre eles, adivinhem, os técnicos-administrativos, alu-
nos, professores, futuros professores e gestores da Universidade.

Creio que passados uns três meses 
do meu desligamento da Instituição, 
um volumoso número de técnicos-
-administrativos e professores me 
procurarou para defender os seus 
interesses e não terem, como se 
avizinhava, o corte nos salários.

Embora vencedores na 
Justiça do Trabalho, que lhes 
garantiu o pagamento dos famo-
sos Planos Econômicos, estavam 
sendo ameaçados de perderem 
os índices, os quais significavam 
uma melhora em seus parcos 
vencimentos. A missão foi árdua, 
porém exitosa. Mas, como dizem, 
tudo que é bom um dia acaba; 
recentemente, a Segunda Turma 
do STF, após quase trinta anos 
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de conquista pelos técnicos, determinou, injustamente, a desin-
corporação das rubricas.

A minha atuação no âmbito administrativo se estendeu com 
defesas em Sindicâncias e Processos Disciplinares, bem como 
enfrentando as condenações oriundas do TCU, englobando téc-
nicos, professores e gestores. Compreendi na prática a enorme 
complexidade da administração pública, pois se pode ser penali-
zado por fazer e também por não fazer. 

No campo judicial, além das reclamações trabalhistas, 
apresentei vários mandados de segurança, ora buscando que a 
Universidade emitisse certificado de conclusão de curso àque-
les alunos graduados para, assim, poderem desempenhar as suas 
profissões, ora que removessem professores para acompanha-
rem os seus pais ou filhos, lotando-os em outras Universidades 
ou órgãos federais Brasil afora, ora que a Instituição desse posse 
aos candidatos aprovados em concursos para professores, respei-
tando o currículo do vencedor, um pouco diferente do indicado 
no Edital, mas com qualificação superior.

Convivendo com tantas pessoas que trabalhavam e estu-
davam na UNIR, era inevitável que estivesse informado sobre os 
acontecimentos e preocupado com as crises que a Universidade 
atravessou e que provavelmente contribuíram para seu amadureci-
mento institucional. Todavia, por maiores que fossem os proble-
mas, ela sempre conseguia se reinventar e encontrar a solução. Na 
última década, desde que José Januário renunciou e a comunidade 
elegeu a primeira Reitora, Berenice Tourinho, as crises desaparece-
ram e a UNIR segue cumprindo o seu destino e missão de formar 
profissionais, atuando em ensino, pesquisa e extensão.
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Tantas demandas, tantos processos, tantos clientes para 
tão pouco tempo que estive como Procurador da UNIR. Sempre 
me pergunto por que ganhei a confiança das pessoas. Afasto 
eventuais qualidades pessoais ou profissionais e retomo a fugaz 
memória. Como Procurador, entre tantos desafios, fui tocado por 
uma manifestação da dona Eva Albuquerque, que durante dias 
fazia plantão, pressão e tricô na porta da Procuradoria, buscando 
resolução para um processo dela. Acho que em uma manhã a 
situação logo foi solucionada, apresentando à instância superior 
um parecer, o que me gerou elogios, por parte de dona Eva, além 
de amizade e confiança até recentemente ao seu falecimento. 
Dolorosas memórias!

Posso afirmar que esses contatos com os envolvidos na 
Academia UNIR me aproximaram de pessoas do mais alto gaba-
rito intelectual; também afirmo que foi por conta dessas deman-
das que passei a fazer as minhas primeiras petições em computa-
dores, o bicho papão da época, que seria, como é, a solução para 
quase todos os males e quase todo o bem.

Compartilho, com gratidão, estas lembranças de momentos 
e trabalhos que enlaçaram e ainda enlaçam a minha história de 
vida a vida das pessoas que deram e dão vida, compondo histórias 
de lutas da Universidade Federal de Rondônia, a Unir da Gente.



UNIR DA GENTE – 40 ANOS  
DE HISTÓRIAS E MEMÓRIAS

 Clodoaldo de Oliveira Freitas

Meu nome é Clodoaldo de Oliveira Freitas, nasci em 1971, 
em Porto Rico, PR, moro em Presidente Médici desde 1986. Minha 
história com a UNIR inicia-se em 1992, com a primeira turma de 
Matemática do campus de Ji-Paraná. A conclusão do curso se 
deu em 1997. Turma conhecida por ajudar a construir as primeiras 
salas de aulas de alvenaria do campus, a famosa “turma nota 6”. 

Após passar por um problema de saúde, retornei à UNIR, em 
2002, para o campus de Cacoal, para cursar Ciências Contábeis, 
concluindo em 2006. No primeiro dia de aula, um desejo e uma 
promessa: “concluo Contábeis em junho de 2006, em julho, esta-
rei aqui como docente”.  A partir de julho de 2006, tornei-me 
docente no campus de Cacoal, como professor municipal cedido 
para a UNIR, ministrando disciplinas nos cursos de Administração 
e de Ciências Contábeis.

Em 2008, fiz parte da comissão responsável pela doação das 
estruturas e instalações em que viria a ser implementado o curso 
de Engenharia de Pesca, numa grande festa com a comunidade 
local; essa área, em 2013, se tornaria o campus de Presidente 
Médici, junto com o curso de Zootecnia. 
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O campus de Médici nasceu do sonho de muita gente, 
da sociedade mediciense e dos políticos locais, que buscaram  
emendas, participaram de reunião nos conselhos superiores, 
organizaram a escrituração, a documentação, as viagens para 
Porto Velho, as rifas para levar alunos para congressos, entre outras 
ações, com a participação de todos.

No dia 17 de julho de 2009, tornei-me professor especia-
lista efetivo no campus de Cacoal, Departamento de Ciências 
Contábeis, e no curso de Engenharia de Pesca. Uma vez efetivo, fui 
impulsionado a cursar Mestrado em Administração, concluído em 
2012, na Faculdade de Estudos Administrativos – FEAD/MG. Nesse 
sentido, em 2015, conclui o Doutorado em Administração na 
Universidade Nacional de Missiones (UNAM), Argentina, validado, 
em 2016, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 

Nesses meus 25 anos de UNIR, conclui duas graduações, 
uma especialização, fui membro da comissão de criação de curso, 
da criação de campus, fui chefe de Departamento; atualmente 
estou Diretor do campus de Presidente Médici e conselheiro em 
câmaras superiores. 

O campus de Presidente Médici nasceu da esperança por 
dias melhores para muitas famílias e tem transformado muitas 
vidas. Com muita fé, a UNIR tem feito brilhantemente o seu papel 
de produzir conhecimento com sustentabilidade. Somos todos 
UNIR#.



DO ENSINO/APRENDIZAGEM À PESQUISA: UM 
CAMINHO PERCORRIDO NA UNIVERSIDADE 

 Klondy Lúcia de Oliveira Agra

Introdução

É com grande satisfação que apresento minha experiên-
cia acadêmica na Universidade Federal de Rondônia (UNIR), uma 
Instituição que, através de seus professores e de seus ensinamen-
tos, mudou minhas práticas e auxiliou-me na construção de uma 
pesquisadora. 

Minha jornada no ensino começou cedo. Iniciei no magisté-
rio em 1975, aos 18 anos, ao chegar em Porto Velho, RO. Em 1992, 
com duas licenciaturas curtas, Pedagogia, na área de Administração 
Escolar, e Letras Português/Inglês, pela Universidade Federal do 
Pará, com dezoito anos de magistério no Ensino Fundamental e 
Médio, senti necessidade de complementar minha graduação e 
interessou-me a graduação ofertada pela UNIR, Letras Inglês e 
suas Literaturas. 

No início, o interesse era complementar a aprendizagem que 
eu já tinha; no entanto, ao frequentar a Universidade e conhecer 
a prática de seus professores, resolvi cursar todas as disciplinas e 
fazer a graduação completa. Foram quatro anos de aprender a ser 
e a fazer que até hoje conduzem minhas experiências de vida.
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Nos primeiros períodos, tive professores como Júlio Rocha,  
Lusinilda  Martins, Wany Sampaio, entre tantos outros que me 
faziam querer aprender e ficar. Nos períodos específicos da Língua 
Inglesa, viajei por literaturas variadas, desde as mais infantis, como 
Alice Adventures Wonderland, de Lewis Carol, Animal Farm, de 
George Orwell, Old man and the Sea, de Ernest Hemingway, até 
obras mais densas, como Who’s Afraid Virginia Wolf?, de Edward 
Albee, a poesia de Bob Dylan e Robert Frost, os contos fantásti-
cos de Alan Poe, Orlando, de Virginia Woolf, entre tantos outros. 
Sempre acompanhados de um estudo profundo da biografia de 
cada autor. 

Ademais, também na Língua Inglesa, com o professor Miguel 
Nenevé, aprendi o que conduz meus estudos até hoje, as teo-
rias pós-coloniais, crítica pós imperial, o pós-colonial na África,  as 
escritas pós-coloniais de Frans Fanon, de Margaret Laurence, de 
Chinua Achebe e de W.J.Mitchell. Com a leitura e a compreen-
são de livros como The Empire Writes Back: theory and prac-
tice in post-colonial literatures (1989), de Bill Ashcroft, Gareth 
Griffiths e Helen Tiffin, e White Mythologies: writing history and 
the West (1990), de Robert Young. Orientalismo (1978) e Cultura 
e imperialismo (1993), de Edward Said, Worlds (1987) e The Post-
Colonial Critic (1990), de Gayatri Spivak, como também Nation 
and Narration (1990), de Homi Bhabha, entre outros.

Entre os professores que me introduziram à pesquisa, tenho 
sempre marcados em minha caminhada a professora Odete 
Burgeile e o professor Miguel Nenevé. A primeira, além de ter sido 
minha orientadora na monografia de final do curso, O livro didá-
tico: uma ferramenta ou substituto do professor?, escrevemos  
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juntas e publicamos artigos em revista cientifica e em livros por 
ela organizados. O segundo, incluiu-me no Núcleo de Estudos 
Canadenses, no qual fizemos trabalhos excelentes, como as 
minhas traduções do artigo da autora canadense Tara Goldstein, 
“Eu Não Sou Branco: prática de ensino antirracista a professores 
brancos que atuam na Educação Infantil”, e da poesia “As coi-
sas que eu amo em você”, de Patrícia Keeney.  Com os artigos 
“Hong Kong Canadá – Tara Goldstein: a consciência multicultural 
na escola”; “Tradução intercultural”,  “A integração da língua e da 
cultura no processo de tradução”, além de diversos estudos que 
resultaram em artigos, todos publicados. Uma trajetória riquíssima 
que me incluiu no mundo da pesquisa.

A construção do professor pela Universidade

Ao chegar em Porto Velho, em 1975, e constatar que não havia 
Universidade na cidade, dirigi-me à Escola Normal Carmela Dutra, 
para pedir uma vaga no terceiro ano do antigo segundo grau, pois 
não desejava ficar sem estudar.  Já com o terceiro ano do Ensino 
Médio, a professora Lígia Veiga, Diretora da escola, me atendeu e 
me informou que somente a Secretária de Educação, professora 
Marise Castiel, poderia atender ao meu pleito. Estranhei, no início, 
mas me dirigi à Secretaria de Educação e, para minha surpresa, 
fui atendida pela Secretária de Educação do Território Federal de 
Rondônia.

Assim  que entrei, identifiquei-me e relatei que tinha termi-
nado o curso de Análises Clínicas em Curitiba, casei e vim para 
Porto Velho. Como não havia cursos superiores na cidade, eu  
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gostaria de cursar um terceiro ano novamente, para não ficar sem 
estudar. 

Antes de a professora Marise atender a minha demanda, 
chamou por sua assessora, professora Ursula Malone, e perguntou 
em quais escolas estavam precisando de professores; no mesmo 
instante, perguntava-me: “Você já está trabalhando?”, eu respondi 
que estava à procura de emprego, e ela imediatamente pergun-
tou: “O que você pode ensinar?”. Respondi que não era professora, 
mas que em Curitiba eu havia completado o ensino na Cultura 
Inglesa e sempre dava aulas particulares de inglês para quem me 
procurasse. Aí ela bradou: “Ursula! Qual a escola que está sem 
professor de Inglês?”. Assim eu me tornei professora.

Além disso, fui autorizada a cursar, à noite, o terceiro ano de 
Administração no Colégio Presidente Vargas (funcionava, no turno 
da noite, no mesmo prédio da Escola Carmela Dutra). 

Ao me apresentar na Escola Estudo e Trabalho com a por-
taria para ensinar Língua Inglesa, o Diretor, César Nunes, pergun-
tou-me o que eu estava fazendo à tarde; eu respondi que à tarde 
estava livre. Ele imediatamente falou: “A senhora vai dar aulas à 
tarde de Língua Portuguesa para as quintas séries”. Fiquei nas séti-
mas e oitavas séries com a Língua Inglesa, pela manhã, e, à tarde, 
com as quintas séries, com Língua Portuguesa, cursando, à noite, 
o 3º ano de Administração.

No início de minha carreira de magistério, pouco ou nada 
sabia de metodologias, técnicas de ensino e da importância de 
ser um professor. Estudava, preparava aulas, mas sentia a falta de 
minhas aulas terem mais atrativo. Em 1976, o governo do então 
Território Federal trouxe um Núcleo de Educação da Universidade 
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Federal do Pará, com a oferta de 100 (cem) vagas no curso de 
Pedagogia, 50 (cinquenta) em Administração Escolar e 50 (cin-
quenta) em Supervisão Escolar. Prestei vestibular para Pedagogia 
– Administração Escolar e fui aprovada, cursei e me formei. No 
entanto, não queria assumir direção de escola e, por um ano, 
fiquei tentando driblar essa responsabilidade. Até que, em 1980, 
outros cursos vieram, Letras Português e Inglês e Ciências Naturais.  
Prestei o vestibular para Letras, fui aprovada e, ao me formar, pude 
escolher permanecer em sala de aula, com o ensino de Língua 
Inglesa e Língua Portuguesa. 

Embora tais cursos tivessem me habilitado, os professores 
vinham de Belém, trabalhavam aos sábados e domingos e sempre 
eram estafantes as aulas. Meu primeiro filho nasceu em 1977, e a 
segunda filha, em 1979. Então, além de dar aulas, cuidar de dois 
bebês e estudar, sentia o peso de minha bagagem diária.  

Trabalhei anos com essas habilitações, até que, em 1992, 
resolvi voltar a estudar e melhorar a minha prática. Já com filhos 
adolescentes, solicitei uma vaga para portadores de diploma 
na Universidade Federal de Rondônia e comecei a cursar Letras 
Inglês e suas Literaturas.

Foram nos quatro anos que passei na UNIR que meus hori-
zontes foram se abrindo e, através de exemplos de bons professo-
res, minha prática também melhorou. Nesta Instituição participei 
de eventos múltiplos. Entre os trabalhos relevantes apresentados 
em forma de comunicação estão: “O uso do livro didático em sala 
de aula”; “The african literature”; “The Black Cat: an innocent victm 
or the fire of the hell?”; “Um entrave no desenvolvimento susten-
tável de RO: a presença do discurso colonizador em projetos”;  
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“A visão colonizadora: um entrave ao desenvolvimento de 
Rondônia” e outros não menos importantes.  Foi também durante 
a graduação que recebi duas menções honrosas, uma, pela pes-
quisa; outra, com a poesia de minha autoria, “FOME”, declamada 
pela professora Lusinilda  Martins no auditório da UNIR Centro.

Na minha prática em sala de aula, mudei métodos e técni-
cas, dei  presença maior da leitura e produção de texto. Nas cinco 
aulas semanais, por turma, de Língua Portuguesa que eu minis-
trava, uma era dedicada a contar estórias, com o aluno partici-
pando e criando; uma aula, para redação livre; e outra aula, para 
leitura dessas redações - cada um lia a sua e compartilhava com 
seus colegas (criamos na escola a sala de leitura com tapetes e 
almofadas).

O ensino da gramática sempre era acompanhado de suas 
próprias redações, mostrando a importância do período sim-
ples, das orações coordenadas, das orações subordinadas, dos 
adjuntos adnominais e verbais etc. Grande relevância para minha 
docência de Língua Portuguesa e essa prática de sucesso tiveram  
o professor Mauro, de Latim, o professor Júlio Rocha, de Língua 
Portuguesa, e a professora Wany Sampaio, de Linguística.   

A professora Wany Sampaio foi além, dava ideias interessan-
tes a serem utilizadas em sala de aula, como a biblioteca ambu-
lante do professor, com o empréstimo de livros semanais aos 
alunos e discussão das obras. O diário do aluno como avaliação, 
bastava escrever uma página por dia, datada, poderia ser cópia 
de música, de poesia ou suas próprias inquietações adolescentes, 
com a promessa da professora de dar visto e nota sem fazer a lei-
tura dos textos, só conferir a data e a complementação do mês. 
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As estórias criativas, a professora já entrava em sala de aula con-
tanto uma estória fantástica e chamando por um aluno para com-
plementar. Aderi a todas essas práticas, que fizeram minhas aulas 
de português um atrativo. A partir dessas práticas, sempre que eu 
iniciava novas turmas, solicitava aos meus diretores cinco quintas 
séries e levava-as até a oitava série. Formando, desse modo, alu-
nos com gosto e prática na leitura e escrita.

Em minha prática no ensino da Língua Inglesa, a UNIR teve 
grande importância também. Aprendi a ensinar texto, leitura e 
produção, saí da gramática isolada e ensinei a Língua Inglesa 
a partir de textos. Não mais iniciava por verbos, mostrava o uso 
em diferentes utilizações, dentro de pequenos textos e músicas. 
Levei turmas para cantar em inglês na Semana de Letras da UNIR. 
Embora fossem só duas aulas por semana, sempre havia ativida-
des diferenciadas, com música e poesia.

Em meus últimos anos no Ensino Fundamental e Médio, 
ensinei nas Escolas Juscelino Kubitschek e Orlando Freire. Em 
1998, fiz a especialização em Língua Portuguesa, também ofere-
cida pela UNIR, e me aposentei da escola pública em 1999. Mas 
nunca parei: fiz concurso no SESC e lá continuei com as práticas 
que aprendi. Nunca deixei as pesquisas de lado; durante minha 
atuação profissional no SESC, participei dos encontros do SBPC, 
sempre com apresentação de resultados de pesquisa que resul-
tavam em artigos publicados.

Em 2001, soube do Mestrado em Linguística oferecido 
pela UNIR em Guajará- Mirim, participei do processo de seleção 
e fui contemplada. A partir desse Mestrado, dei continuidade a 
minha vocação de professora e ampliei a pesquisa, continuando o  
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trabalho iniciado na graduação com os professores Odete Burgeile 
e Miguel Nenevé. 

A partir do Mestrado, fui atuar no Ensino Superior, com aulas 
de Inglês Técnico nos cursos de Sistemas de Informações, Análises 
de Dados e Redes de Computadores, Jornalismo e Publicidade e 
Propaganda. Nos cursos de Administração e Gestão de Recursos 
Humanos, atuei com a Comunicação Empresarial e a Metodologia 
Científica. 

Em 2012, através das mídias, soube de um processo sele-
tivo para um Doutorado Interinstitucional (DINTER) em Geografia, 
da UNIR com a Universidade Federal do Paraná (UFPR), e resolvi 
me inscrever a uma vaga. Eram 20 vagas para professores da 
Universidade Federal de Rondônia e duas vagas para instituições 
particulares, fui aprovada e consegui a vaga.

O leitor pode se perguntar: por que uma graduada em 
Letras, mestre em Linguística, queria ir para um doutorado em 
Geografia? E eu respondo: desde o Mestrado, no qual fiz trabalho 
relevante sob a orientação do professor Miguel Nenevé, intitulado 
Tradução e representação da Amazônia: uma análise da obra de 
Charles Wagley, Amazon Town, e de sua tradução para o portu-
guês brasileiro, trabalhei com a pesquisa, procurando pelo sen-
tido culturalmente construído, tanto de autores estrangeiros que 
falavam sobre a Amazônia como de seus tradutores. Por pesqui-
sar a cultura e os sentidos humanos, senti a necessidade de bus-
car pelas categorias da Geografia – paisagem, território, espaço e 
lugar – para dar continuidade as minhas pesquisas e, desse modo, 
poder colocar a minha audiência, como a paisagem, o território, o 
espaço e o lugar influenciam e são influenciados pelos sentidos 
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culturalmente construídos, percepções e representações, por isso 
a minha escolha pelo Doutorado em Geografia. 

No DINTER de Geografia, tive o prazer de encontrar o pro-
fessor Josué da Costa Silva, um feliz encontro, pois, no Ensino 
Fundamental e Médio, ele foi meu aluno no Colégio Estudo e 
Trabalho (a minha primeira escola); no Doutorado, foi meu pro-
fessor e orientador, em parceria com a professora Salete Kozel, da 
UFPR. Defendi a tese Águas da Amazônia: sentidos, percepções e 
representações, estudo que resultou em vários artigos apresenta-
dos e publicados no Brasil e no exterior. 

Hoje, participo da UNIR como professora colaboradora 
do Programa de Pós-graduação em Geografia – Mestrado e 
Doutorado – e faço parte do Grupo de Estudos e Pesquisa Modos 
de Vida e Culturas Amazônicas (GepCultura).

A UNIR, portanto, teve papel relevante em toda minha cami-
nhada acadêmica, ensinando-me e desenvolvendo-me, tanto 
como pessoa quanto como professora e pesquisadora. 

Trajetos da pesquisa

Como mencionei antes, já na graduação fazia parte de gru-
pos de pesquisa e escrevi alguns artigos. No entanto, a partir do 
Mestrado, no qual tive professores como Celso Ferrarezi, Jean-
Pierre Angenot, Geralda de Lima Victor Angenot, Iara Maria Teles, 
entre outros ótimos professores, parti para a pesquisa de modo 
mais intenso e agregador. 

Com o professor Celso, aprendi os segredos da Semântica 
e da Pragmática. A partir de seus ensinamentos, resolvi trabalhar 
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com os sentidos e as representações, dando início à dissertação 
de Mestrado que foi orientada pelo professor Miguel Nenevé. 

Com o professor Dr. Jean-Pierre Angenot, escrevi artigo 
denominado “A desconstrução do discurso colonizador português 
em Goa – Índia”, que fez parte de um projeto daquele pesquisa-
dor junto à UNESCO.  

A professora Dra. Iara Teles foi a responsável pelo meu apro-
fundamento na Fonética e Fonologia. Com ela, escrevi artigo 
denominado “A Fonética e sua importância no trabalho de campo”; 
com o professor Dr. Miguel Nevevé, escrevi o artigo “A construção 
dos sentidos e a tradução”, todos publicados.

Durante o Mestrado em Linguística, participei de diversos 
eventos, apresentei trabalhos e publiquei artigos. Uma jornada 
trabalhosa, pois tinha de me deslocar até Guajará-Mirim para as 
aulas presenciais, mas repleta de aprendizagem e satisfação.

Após o Nestrado, continuei participando de dois Grupos 
de Pesquisa da UNIR:  Grupo de Estudos Linguísticos, Literários e 
Socioculturais (GELLSO) e Núcleo de Estudos Canadenses (NEC). 
Com toda a riqueza de saber que recebi em minha jornada na 
Universidade Federal de Rondônia, pesquisei e publiquei vários 
artigos e capítulos de livros. Participei de congressos e interagi 
com pesquisadores do mundo inteiro. Dentre os principais traba-
lhos apresentados estão:  “Amazon Town, uma comunidade ama-
zônica: análise da obra de Charles Wagley”; “Tradução e represen-
tação da Amazônia”;  “A televisão na Amazônia e sua contribuição 
para o desenvolvimento regional”; “The reconstruction of Amazon 
community: media interference changing senses and points of view 
in the brazilian Amazon”; “A interculturalidade no processo ensino-
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-aprendizagem da língua estrangeira”; “A exposição de dissonâncias 
e diferenças através da ironia: uma estratégia retórica e estrutural 
observada na literatura canadense e brasileira”; “A linguística tex-
tual no ensino da língua estrangeira: a construção dos sentidos e 
o desenvolvimento da competência textual”; “A linguística textual 
no ensino da língua estrangeira: a construção dos sentidos e o 
desenvolvimento da competência textual”; “A multiculturalidade e 
a interdisciplinaridade na formação do professor: estratégias para 
o confronto e mudanças na prática docente”; “Uma breve discus-
são sobre a ocupação da região Norte: a reorganização de espaços 
na Amazônia brasileira”; “A apropriação da Amazônia como espaço 
turístico: da alteridade ao hibridismo”; “A necessária integração da lín-
gua e da cultura no ensino de língua estrangeira”, entre tantos outros.

Ofereci também minicursos em eventos e cursos de exten-
são que auxiliaram a propagar o meu conhecimento e a formar 
outros profissionais. Entre os principais estão os trabalhos: “A 
representação, o discurso e a necessária formação de identidades 
decolonizadoras na Amazônia brasileira”; “Trabalhos interculturais 
e o sentido culturalmente construído”; “A leitura, compreensão e 
construção de textos e a necessária construção do sentido”; “A 
produção de texto sob a perspectiva de Vigotsky”. 

Em 2012, para participar do processo seletivo para um 
Doutorado interinstitucional entre a Universidade Federal de 
Rondônia e a Universidade Federal do Paraná, elaborei projeto e 
me inscrevi. Fiz as devidas avaliações e fui aprovada. Uma nova 
conquista para minha vida acadêmica que a UNIR proporcionou.  

Durante o DINTER, além de continuar como pesquisadora 
do GELLSO, também comecei a participar do Grupo de Estudos 
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e Pesquisas Modos de Vidas e culturas Amazônicas (GepCultura), 
ambos grupos de pesquisa da UNIR. 

Nessa trajetória do Doutorado em Geografia, também produzi 
vários artigos relevantes, conheci e troquei ideias com vários pes-
quisadores nacionais e internacionais e participei de eventos nacio-
nais e internacionais. Entre os principais artigos publicados estão: 
“Um estudo geográfico na observação dos sentidos”; “Percepções 
e representações sociais sobre um recurso natural efetivo à vida: 
a água amazônica”; A teoria pós-colonial na tradução: caminhos à 
descolonização através da arte e educação”; “Percepções e repre-
sentações do autor estrangeiro sobre o homem amazônico: uma 
análise sob as categorias da Geografia”; “Perceptions and represen-
tations about the author’s foreign man amazon”; “A visão do mundo 
vivido ribeirinho nas obras de Charles Wagley”; “O processo socior-
relacional da migração: percepções de jovens imigrantes brasilei-
ros sobre a Amazônia”;  “Porto Velho e as usinas hidrelétricas de 
Santo Antônio e Jirau: riscos e vulnerabilidades socioambientais”. 
Em todas as minhas pesquisas e produção, procurei unir os ensi-
namentos obtidos na graduação, no Mestrado e no Doutorado. 
Trabalhando sempre com as teorias culturais, o pós-colonialismo, a 
decolonização e a geografia cultural.

Após o Doutorado, continuei atuando no Ensino Superior e 
na pesquisa, participando de orientações, bancas de qualificação 
e defesa. Produzo artigos resultantes de pesquisas e comunico em 
congressos e outros eventos nacionais e internacionais, sempre 
derivando em publicação,  produzindo também conhecimento.

Meus últimos artigos publicados são os seguintes: “Discursos 
do presidente Jair Bolsonaro: da colonialidade ao duplo vínculo”; 
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“O lugar e o espaço dos sentidos colonialistas na política brasileira 
e na preservação dos desníveis sociais”;  “A necessária decoloniza-
ção de mentes para o Bem Viver”; outros estão aceitos em revistas 
científicas e encontram-se em edição, aguardando publicação. 

Essa tem sido minha trajetória na pesquisa, uma pesquisa-
dora talhada na Universidade Federal de Rondônia, com ética e 
responsabilidade.

Considerações finais

Nos últimos anos, temos assistido a desvalorização da Uni-
ver sidade brasileira, com constante difamação de seus professo-
res, cortes de verbas e injúrias constantes.  No entanto, acredito 
que a Universidade seja um lugar de semear utopias para que, 
com esse sentimento, possa alimentar profissionais de hoje e de 
amanhã. Profissionais que caminhem em direção à utopia neces-
sária, capaz de dar voz e vez a sua própria criatividade, aos seus 
sonhos, com incentivo e segurança.

Todo professor é um artesão de profissionais, educador e 
ativista. Portanto, valorizar e respeitar esse profissional, reconhe-
cer o valor de cada um em minha jornada me faz também reco-
nhecer meu próprio valor. 

A Universidade Federal de Rondônia, nestes 40 anos de 
existência, tem formado profissionais em todas as áreas, enrique-
cendo o saber e passando ensinamentos ao resto do país e do 
mundo através da produção da pesquisa e de conhecimento.

Por isso, faz-se necessário que rejeitemos os desman-
dos e voltemos nosso olhar para a verdadeira Democracia. Uma 
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Democracia que respeite a educação e faça da Universidade 
uma instituição respeitada em todos os cenários sociais. Só uma 
Universidade forte poderá formar profissionais fortes, com olhar 
crítico e apego pela pesquisa.

Sou imensamente grata a todos os meus ex-professores. 
Parabéns, UNIR, pelos quarenta anos de ensino/aprendizagem e 
pesquisa!



USP E UNIR UNIDAS NA FORMAÇÃO  
DE PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS

Marilene Proença Rebello de Souza (USP)

Lino de Macedo (USP)

É com satisfação que participamos da homenagem pelos 40 
anos de fundação da Universidade Federal de Rondônia - UNIR. 
Propomo-nos a fazê-lo relatando, ainda que brevemente, nossa 
experiência de coordenadores de um programa de mestrado e de 
um programa de doutorado interinstitucionais, graças aos quais 
professores e pesquisadores da UNIR puderam realizar sua for-
mação acadêmica e, com mérito, fazerem parte, hoje, de sua lide-
rança acadêmica, em todos os setores. 

MINTER — Programa de Mestrado Interinstitucional USP-UNIR

O primeiro encontro do Programa de Pós-graduação em 
Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano do Instituto 
de Psicologia da Universidade de São Paulo - IPUSP - com a 
UNIR aconteceu em 1996. Nesse ano, Lino de Macedo, dire-
tor do Instituto de Psicologia, recebeu um convite do Pró-Reitor 
de Pós-graduação da USP, prof. Adolpho José Melphi. O convite 
era para que nossa pós-graduação participasse da parceria do 
Programa Interinstitucional de Mestrado (MINTER), apoiado pela 

18
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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES). Nesse momento, a Pró-Reitoria de Pós-graduação da 
USP incentivava seus programas de pós-graduação a participa-
rem de MINTER, visando a uma ampliação da participação da 
Universidade em vários estados brasileiros, por intermédio de sua 
capacidade de formação em nível de mestrado. 

O MINTER foi uma política do Governo Federal para apoiar a 
realização de cursos de pós-graduação stricto sensu interinstitu-
cionais na rede federal de educação profissional e tecnológica, por 
meio de programas de pós-graduação já consolidados. Naquele 
tempo (década de noventa), grande parte dos docentes da UNIR 
possuía  especialização em várias áreas, mas eles necessitavam 
obter formação em nível de Mestrado stricto sensu, ampliando, 
assim, sua qualificação acadêmica. O Programa MINTER oferecia 
várias possibilidades de qualificação profissional: bolsas aos pro-
fessores da UNIR, para estágio de cinco meses na instituição sede, 
realização de pesquisas no local de origem dos mestrandos, ofe-
recimento de disciplinas por professores da USP, em Porto Velho, 
e oferecimento de cursos, em módulos, nos períodos em que os 
professores estavam sem atividades docentes, o que ocorria nos 
meses de  janeiro, fevereiro, julho e dezembro. O programa que 
aderisse ao MINTER recebia um conjunto de facilidades para rea-
lizar o projeto, o que incluía compra de livros, aquisição de tecno-
logias e construção de espaços para o funcionamento das ativi-
dades formativas.

O convite foi bem recebido pelas duas instituições. Do ponto 
de vista do IPUSP, o prof. Lino de Macedo aceitou a função de coor-
denador do projeto e a profa. Marilene Proença, a de vice-coorde-
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nadora. Apresentaram, então, uma proposta ao Programa de Pós-
graduação em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano do 
IPUSP, que foi acolhida por quinze professores desse programa, os 
quais passaram a compor o corpo docente do MINTER. Na ela-
boração do projeto, visando à aprovação da CAPES,  participou, 
pela UNIR, a profa. Tânia Suely Azevedo Brasileiro, então Chefe do 
Departamento de Educação e experiente na formulação de pro-
jetos acadêmicos. O projeto foi aprovado pela CAPES em 1997. 
Participaram, pelo Programa de Pós do IPUSP, os seguintes profes-
sores: Lino de Macedo (Coordenador), Marilene Proença Rebello 
de Souza (Vice-Coordenadora), Ligia Amaral, Ana Maria Loffredo, 
Walkiria Helena Grant, Paulo Albertini, Maria Regina Maluf, Maria 
Luisa Sandoval Schmidt, Yves de La Taille, Maria Isabel da Silva 
Leme, José Fernando Lomônaco, José Leon Crochik, Maria Júlia 
Kovacs, Ronilda Ribeiro e Maria Cristina Machado Kupfer. Da parte 
da UNIR, o coordenador foi prof. Miguel Nenevé, com a colabora-
ção do prof. Clodomir Santos de Moraes. 

O projeto MINTER USP-UNIR em Psicologia Escolar e do 
Desenvolvimento Humano formou 21 mestres entre docentes 
e técnicos pertencentes às diversas áreas da UNIR: Educação, 
Psicologia, Ciências Biológicas, Letras, Educação Física, Filosofia, 
Enfermagem, Biblioteconomia, bem como egressos. Participaram 
do MINTER: Ana Maria Lima Souza; Marli Lucia Tonatto Zibetti; Elza 
Araújo dos Santos; José Osvaldo de Paiva; Vanessa Lima; Maria 
Ivonete Tamboril; Melissa Andréia Vieira de Medeiros; José Juliano 
Cedaro; Adailde Miranda da Silva Carvalho; Neusa dos Santos 
Tezzari; Elizabeth Antonia Leonel de Moraes Martinez; Maria 
Hercília Rodrigues Junqueira;.Luís Alberto Lourenço de Matos; 
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Lúcia de Fátima Lopes Siqueira; Gisele de Araújo Gouvêa Estácio; 
Leonardo Luz Neto; Juracy Machado Pacífico; Neffretier Cinthya 
Rebello André dos Santos; Valdeci Ribeiro dos Santos; Maria 
Neucilda Ribeiro; Maria Cristina França Marchi.

O curso aconteceu no período de 1997 a 2000, com 36 meses 
de duração, desde o processo de seleção até o de defesa. Foram 
oferecidas, em Porto Velho, 15 disciplinas credenciadas pela USP 
e que levavam em conta as necessidades regionais, as questões 
metodológicas e temáticas da região amazônica, de forma a dar 
subsídios para a realização da pesquisa sobre a realidade local e 
as necessidades das políticas públicas regionais e estaduais. Sem 
dúvida, a proposta era ousada, mas ela propiciou a organização de 
um grupo de trabalho em São Paulo, o que possibilitou a revita-
lização do Programa de Pós-graduação, trazendo novos desafios 
para o currículo, para a metodologia de trabalho e de pesquisa. 

É importante destacar que as 21 dissertações de mestrado 
defendidas tiveram bancas compostas por membros internos e 
externos ao Programa, de forma a constituir uma avaliação de 
excelência, tendo em vista a especificidade do programa de for-
mação. Vale ressaltar também que, naquele momento, os desa-
fios para uma formação realizada à distância e de forma modular 
eram bem grandes:  a internet ainda era inicial, toda a comuni-
cação era feita por e-mail, vários alunos do mestrado estavam se 
apropriando das tecnologias ou estavam há vários anos distantes 
de cursos de formação, em função da necessidade de dedicação 
às áreas administrativas da UNIR, a biblioteca era incipiente, den-
tre outros aspectos. Dessa forma, buscamos encontrar saídas para 
cada um dos desafios presentes nessa modalidade de formação, 

https://www.escavador.com/sobre/7490395/neffretier-cinthya-rebello-andre-dos-santos
https://www.escavador.com/sobre/7490395/neffretier-cinthya-rebello-andre-dos-santos
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tanto nos períodos presenciais, em Porto Velho, por duplas de 
professores a cada módulo oferecido, como também no período 
de estágio, em São Paulo, na USP. Como foi escrito na Revista 
Brasileira de Pós-Graduação da CAPES, sobre a preparação para 
o Exame Geral de Qualificação, primeira etapa do processo ava-
liativo do Curso de Mestrado: 

Avaliamos que seria fundamental: (i) estabelecimento de infra-es-
trutura institucional para que o aluno pudesse realizar da melhor 
maneira possível as etapas da pesquisa, a saber, levantamento 
bibliográfico, delimitação do problema de pesquisa e do campo 
a ser investigado com a finalidade de composição do texto para 
o exame geral de qualificação, no prazo estipulado; (ii) organiza-
ção do corpo docente para agendamento de orientações sema-
nais de acordo com a necessidade de cada um dos orientandos; 
(iii) procedimentos quanto à recepção dos alunos pelo Programa 
de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano; (iv) desen-
volvimento de atividades conjuntas entre corpo docente e dis-
cente com vistas a acompanhar o processo de estágio (NENEVÈ; 
SOUZA, 2004, p. 8).

Durante o período de estágio em São Paulo, para a prepara-
ção do Exame Geral de Qualificação, dois aspectos foram garan-
tidos: a infraestrutura para a pesquisa e o aprofundamento de 
conteúdos, visando à qualificação das pesquisas e à escrita das 
dissertações. Para tanto, ações foram realizadas em parceria com 
a Biblioteca Dante Moreira Leite, do IPUSP,  possibilitando o acesso 
a cursos sobre base de dados, utilização de computadores, orga-
nização de sala de estudos, acesso ao acervo bibliográfico, cota 
para reprodução de material para a pesquisa, dentre outras provi-
dências. No campo da formação para a pesquisa, realizamos duas 
atividades: Seminários de Pesquisa, em que cada mestrando era 
convidado a apresentar o seu projeto de pesquisa para discussão 
entre pares e com os professores orientadores, e ciclo de palestras  
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sobre Metodologia de Pesquisa, visando aprofundar os métodos 
de investigação.

É interessante considerar que todos os temas das disserta-
ções defendidas se relacionaram a questões da região amazônica, 
em especial, de Porto Velho, constituindo relevante contribuição 
acadêmica e social para as áreas de Educação e de Saúde, repre-
sentando dois grandes eixos das pesquisas desenvolvidas que 
deram sustentação às atuais linhas de pesquisa do Programa de 
Mestrado em Psicologia da UNIR. Esse conjunto de dissertações 
compôs duas publicações: Psicologia e Educação na Amazônia: 
pesquisa e realidade brasileira (NENEVÉ; SOUZA, 2002) e  Psicologia 
e Saúde na Amazônia: pesquisa e realidade brasileira (NENEVÉ; 
SOUZA; RIBEIRO, 2003). As questões referentes à educação básica 
tiveram destaque nas dissertações que discutiram políticas públi-
cas em educação infantil, a questão da leitura, parâmetros curri-
culares nacionais, queixa docente, avaliação no cotidiano escolar,  
formação de professores, relação escola-pais, desenvolvimento 
infantil e a generosidade em crianças. Outro conjunto de pesqui-
sas centrou-se em temas da área de saúde e da formação pro-
fissional: formação do profissional de enfermagem e de psicolo-
gia, atuação de psicólogos na área hospitalar,  stress na academia, 
saúde na educação e gravidez precoce. Um importante conjunto 
de pesquisas referiu-se a temas dos povos amazônicos:  a história 
da migração em Rondônia, comunidades indígenas e a escolariza-
ção, populações ribeirinhas. Apresentamos as dissertações defen-
didas, seus autores e orientadores na Tabela 1, a seguir.
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Tabela 1. Mestrado interinstitucional em psicologia escolar e do desen-
volvimento humano USP/UNIR 1997 a 2000

 

Orientado Orientador Título da Dissertação

Adailde Miranda da Silva 
Carvalho

Walkiria Helena 
Grant

Corpo Erógeno: inter-
relacionamento entre 
alunos de enfermagem e 
paciente no manuseio do 
corpo nu.

Ana Maria Lima Souza Marilene Proença 
Rebello de Souza

Avaliação no cotidiano da 
sala de aula de 1a série do 
Ensino Fundamental: um 
estudo etnográfico.

Elizabeth Antonia 
Leonel de Moraes 
Martinez

Maria Isabel Leme Análise dos Parâmetros 
Curriculares na perspectiva 
da Avaliação de Currículos 
e da Formação de 
Professores de Ciências 
Naturais.

Elza Araújo dos Santos Marilene Proença 
Rebello de Souza

A formação docente em 
serviço na cidade de Porto 
Velho: políticas públicas e 
estratégias de ação.

Gisele de Araújo 
Gouvêa Estácio

Maria Regina Maluf O professor de 3a. e 
4a. séries do ensino 
fundamental como 
mediador entre o aluno e a 
leitura: estudo realizado no 
município de Porto Velho.

José Juliano Cedaro Ana Maria Loffredo O fenômeno transferencial 
na instituição hospitalar

José Osvaldo de Paiva Maria Luísa Schmidt O Silêncio da Escola e os 
URU-EU-WAU-WAU do Alto 
Jamari

Juracy Machado 
Pacífico

Maria Cristina Kupfer A queixa docente

Leonardo Luz Neto Ligia Assumpção 
Amaral

Educação para a Saúde e 
seu desenvolvimento no 
ensino de Porto Velho: o 
olhar do aluno.

Continua
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Lúcia de Fátima Lopes 
Siqueira

Maria Regina Maluf Representações de 
professores sobre o 
desempenho escolar: um 
estudo na cidade de Porto 
Velho-RO.

Luiz Alberto Lourenço 
de Matos

Paulo Albertini Stress na academia: um 
estudo com professores de 
Rondônia

Maria Cristina França 
Marchi

Paulo Albertini Orientação sexual como 
tema transversal: um 
estudo exploratório com 
professoras de Rondônia

Maria Hercília Rodrigues 
Junqueira

Maria Júlia Kovács Formação de identidade e 
gravidez precoce.

Maria Ivonete Tamboril Lino de Macedo Aproveitamento Escolar 
no Ensino Fundamental de 
Porto Velho - RO, 1990-
1997.

Maria Neucilda Ribeiro José Fernando 
Lomônaco

Análise da relação entre a 
família e a escola na cidade 
de Porto Velho.

Marli Lúcia Tonatto 
Zibetti

Lino de Macedo Analisando a prática 
pedagógica: uma 
experiência de formação 
de professores na 
Educação Infantil.

Melissa Andréia Vieira 
de Medeiros

Walkiria Helena 
Grant

Produções míticas dos 
ribeirinhos de Rondônia: 
uma leitura psicanalítica

Neffretier Cinthya 
Rebello André dos 
Santos

José Leon Crochik Formação do psicólogo: 
educação para resistência.

Neusa dos Santos 
Tezzari

Maria Isabel da Silva 
Leme

O professor de Língua 
Portuguesa e suas relações 
com a leitura: um estudo 
com professores de Porto 
Velho

Valdeci Ribeiro dos 
Santos

Ronilda Ribeiro Devires da negritude. 
Afrodescendentes 
brasileiros e caribenhos em 
Rondônia

Vanessa Lima Yves de La Taille A generosidade segundo 
sujeitos de 6, 9 e 12 anos.

 

https://www.escavador.com/sobre/7490395/neffretier-cinthya-rebello-andre-dos-santos
https://www.escavador.com/sobre/7490395/neffretier-cinthya-rebello-andre-dos-santos
https://www.escavador.com/sobre/7490395/neffretier-cinthya-rebello-andre-dos-santos
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Finalizadas as defesas e diante dos elogios que os trabalhos 
receberam, realizamos um grande seminário, no auditório do SEST-
SENAT, em Porto Velho, para a apresentação das pesquisas. Nessa 
ocasião, tivemos duas experiências que expressaram a relevância 
social das pesquisas realizadas. A primeira foi a presença do caci-
que da comunidade indígena dos Uru-Eu-Wau-Wau, com a qual 
trabalhou a pesquisa do prof. José Osvaldo de Paiva,  que nos con-
tou a história do seu povo e as dificuldades que estavam enfren-
tando naquele momento histórico. A outra experiência marcante 
foi a belíssima apresentação do grupo de Teatro Bizarrus, formado 
por presidiários do “Ênio Pinheiro”, em Porto Velho, um projeto vito-
rioso de ressocialização de homens encarcerados por meio da 
arte, cujo apoio psicológico era oferecido pela professora e mes-
tranda Maria Hercília Junqueira, que desenvolveu, posteriormente, 
esse tema em sua tese de doutorado (BIZARRUS, 2010). Analisando, 
retrospectivamente, os trabalhos de pesquisa, podemos dizer que 
eles inauguraram muitas das temáticas que estão hoje na centrali-
dade das discussões no país. 

DINTER — Programa de Doutorado Interinstitucional USP-UNIR

Com o sucesso dos trabalhos de formação em nível de 
Mestrado, planejamos o DINTER (Doutorado Interinstitucional), 
com o apoio da Reitoria da UNIR, da USP e da CAPES, para a for-
mação de Doutores no quadro docente da Universidade Federal 
de Rondônia. Uma das consequências dessa iniciativa foi a possi-
bilidade de criação do primeiro curso de Mestrado em Psicologia 
na UNIR.
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O projeto para esse doutorado foi aprovado em 2000, sendo 
considerado uma exceção no país, pois não se tratava, naquele 
momento, de uma política do Ministério da Educação. Mas a 
aprovação aconteceu em função da excelente qualificação do 
Mestrado, pelo fato de termos aprovação de todos os mestran-
dos, com as melhores avaliações, e pela estrutura da USP e da 
UNIR. Nessa nova fase, contamos com 13 orientadores que se dis-
ponibilizaram a participar. Vários dos colegas que participaram do 
MINTER também se candidataram ao DINTER. Tivemos, assim, o 
seguinte grupo de docentes da UNIR e seus respectivos orienta-
dores da USP: Ana Maria Lima Souza e José Leon Crochik; Marli 
Lucia Tonatto Zibetti e Marilene Proença; Iracema Neno Cecílio 
Tada e Ligia A. Amaral e Marilene Proença; José Osvaldo de Paiva e 
Maria Luísa Schmidt Vanessa Lima e  Ronilda Ribeiro; Maria Ivonete 
Tamboril e Lino de Macedo; Melissa Andréia Vieira de Medeiros e 
Maria Cristina Kupfer; José Juliano Cedaro e Ana Maria Loffredo; 
Adailde Miranda da Silva Carvalho e Walkiria Grant; Neusa dos 
Santos Tezzari e Fernando Lomônaco; Elizabeth Antonia Leonel 
de Moraes Martinez e Maria Isabel Leme; Maria Hercília Rodrigues 
Junqueira e Maria Julia Kovács;.Luís Alberto Lourenço de Matos e 
Paulo Albertini. 

A realização do doutorado interinstitucional mobilizou reu-
niões e debates, visando constituir as condições necessárias para 
a realização das pesquisas a serem defendidas como teses. Por 
um lado, tínhamos uma boa experiência de convivência e de ava-
liação das necessidades verificadas no projeto MINTER. Por outro, 
tratava-se de um nível de formação com mais exigência e que 
demandava maior aprofundamento teórico e metodológico para 
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sua efetivação. A coesão da equipe de professores, reconfigurada 
para os novos desafios, articulou-se muito bem com os orien-
tandos que se propunham a essa nova etapa de formação. Nessa 
proposta de DINTER, o período de estágio ocorreu em duas oca-
siões: do Exame de Qualificação e da finalização da tese, totali-
zando até oito meses de permanência em São Paulo, na USP, com 
o apoio da CAPES/MEC. 

A aprovação do DINTER em Psicologia Escolar e do 
Desenvolvimento Humano em todas as instâncias das duas uni-
versidades e na CAPES possibilitou um apoio institucional funda-
mental para a realização da formação em nível de doutorado. O 
projeto previa aulas modulares, seminários de pesquisa, ativida-
des de orientação e de campo, levantamento bibliográfico em 
bases de dados, escrita do texto de qualificação, constituição de 
bancas de exame, revisão dos projetos e das pesquisas para seu 
aperfeiçoamento, bem como a etapa da escrita da tese. A parti-
cipação das equipes das duas universidades foi fundamental para 
a realização do DINTER. As possibilidades de encontro presencial 
dos docentes com os orientandos foram cercadas de atividades 
para que se pudesse aperfeiçoar cada vez mais as pesquisas rea-
lizadas. Apresentamos, a seguir, as teses defendidas, seus orien-
tadores e orientados.
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Tabela 2. Doutorado interinstitucional em psicologia escolar e do 
desenvolvimento humano USP/UNIR 2001 a 2005

 
Orientado(a) Orientador(a) Título de Tese

Adailde Miranda da Silva 
Carvalho

Walkiria Helena Grant Cuidados de 
enfermagem ao corpo 
nu: mulher, repressão 
sexual e vergonha,

Ana Maria Lima Souza José Leon Crochik Avaliação de 
aprendizagem no 
ensino superior na 
perspectiva do aluno

Elizabeth Antonia Leonel 
de Moraes Martinez

Maria Isabel Leme O currículo possível 
na Educação Superior: 
estudo sobre o 
curso de Biologia em 
uma Universidade 
amazônica.

Iracema Neno Cecílio 
Tada

Marilene Proença 
Rebello de Souza

Dialogando com 
Amanda: contribuições 
da teoria histórico-
cultural na compre-
ensão de uma jovem 
com síndrome de Down

José Juliano Cedaro Ana Maria Loffredo A ferida na alma: 
os doentes de AIDS 
sob o ponto de vista 
psicanalítico

José Osvaldo de Paiva Maria Luísa Schmidt Rupigwara:o 
índio kawahib e o 
conhecimento ativo 
nas diversas áreas de 
consciência

Luiz Alberto Lourenço de 
Matos

Paulo Albertini Docência na educação 
superior pública e 
privada: um estudo 
com professores de 
Porto Velho.

Maria Hercília Rodrigues 
Junqueira

Maria Júlia Kovács A expansão do Self de 
presidiários: encontro 
da Psicologia com a 
Arte e a profissão.

Continua
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Maria Ivonete Tamboril Lino de Macedo Políticas públicas para 
a formação docente: 
um estudo em Porto 
Velho-RO,

Marli Lúcia Tonatto 
Zibetti

Marilene Proença 
Rebello de Souza

Os saberes docentes 
na prática de uma 
alfabetizadora: um 
estudo etnográfico

Melissa Andréia Vieira de 
Medeiros

Maria Cristina Kupfer O pai nos mitos 
amazônicos: uma 
leitura psicanalítica.

Neusa dos Santos Tezzari José Fernando 
Lomônaco

A constituição do 
aluno leitor: um estudo 
etnográfico

Vanessa Lima Ronilda Ribeiro Ecologia e juízo moral: 
vozes da liderança 
ambiental em 
Rondônia.

 
A Tabela 2 contribui para termos um quadro geral das teses 

defendidas e das pesquisas realizadas. No âmbito da Educação, 
tivemos pesquisas tanto na educação básica, visando ao aprimo-
ramento no campo da alfabetização, da leitura nos anos iniciais da 
escolarização, da formação de professores e do olhar sobre a pes-
soa com deficiência, como também voltadas para estudos sobre 
o ensino superior, com destaque para o processo de avaliação, o 
currículo em Ciências Biológicas e a formação profissional na área 
de enfermagem. No âmbito da saúde, a análise psicanalítica sobre 
a pessoa com AIDs, a relação da Psicologia e da Arte na constitui-
ção do Self em situação de encarceramento; as questões referen-
tes ao stress no trabalho docente se destacam. Temas relativos 
ao meio ambiente, às representações de ribeirinhos e à questão 
indígena estão nas teses elaboradas, trazendo aspectos centrais 
dos povos da região amazônica.
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 Outra dimensão a destacar refere-se ao processo de forma-
ção dos doutorandos para a divulgação do conhecimento cien-
tífico. Foram incentivadas e realizadas participações e apresen-
tações de trabalhos em diversos eventos científicos, organizados 
em Porto Velho e em São Paulo, em Congressos da Associação 
Brasileira de Psicologia Escolar, no Congresso Psicologia Ciência 
e Profissão, na SBPC, dentre outros, em que pudemos discutir 
amplamente os trabalhos de pesquisa em desenvolvimento.

É importante destacar que, assim como no MINTER, no 
DINTER também tivemos todas as teses defendidas, com exce-
lentes avaliações das bancas examinadoras, que possibilitaram 
considerar esse projeto como um excelente instrumento para a 
formação profissional em nível superior, constituindo novos dou-
tores e um grupo de pesquisadores de excelência, preparado 
para organizar uma proposta de Mestrado para a região. Portanto, 
a parceria estabelecida em 1997,  por meio da instalação de um 
Programa de Mestrado Interinstitucional, constituiu-se em rele-
vante instrumento de qualificação do quadro docente da UNIR, 
de constituição de grupos de pesquisa, da instalação de um 
Mestrado em Psicologia e da possibilidade de conhecer mais pro-
fundamente a realidade local, os desafios para as políticas educa-
cionais e de saúde, de formar novas gerações de pesquisadores e 
de quadros para as universidades. 

Estabelecemos laços acadêmicos e pessoais que se reno-
varam em cada projeto que construímos no percurso que tem se 
realizado nesses anos que sucederam essa importante experiência 
de formação. Um exemplo disso foi a participação, no Programa 
Nacional de Cooperação Acadêmica - Ação Novas Fronteiras 
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- PROCAD-NF, de 2009 a 2014, apoiado pela CAPES, da UNIR e 
da USP, ampliando a parceria com o Programa de Psicologia da 
Universidade Estadual de Maringá. Por meio do PROCAD, desen-
volvemos a pesquisa intitulada “Desenvolvimento humano, esco-
larização da criança e do adolescente e processos institucionais: 
contribuições da Psicologia”, gerando várias publicações, partici-
pação em bancas examinadoras, pós-doutorados, mobilidade de 
estudantes de Pós-graduação, Seminários de Pesquisa. Dentre as 
publicações, destaca-se a coletânea organizada pelas três coor-
denadoras do Programa, Iracema Tada, Marilene Proença e Marilda 
Facci (TADA; SOUZA; FACCI, 2020), em acesso aberto, publicada 
pela EDUFRO. 

Outro desdobramento importante foi a participação de 
vários docentes da UNIR na constituição do Grupo de Trabalho 
Psicologia e Política Educacionais, instalado no XII Simpósio da 
ANPEPP - Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 
Psicologia, em 2008. Nesse grupo, temos desenvolvido diversas 
atividades de pesquisa, divulgação de conhecimento científico, 
participação em conselhos editoriais de revista, publicações, par-
ticipação em bancas examinadoras, dentre outras ações. Mais 
recentemente, publicamos a coletânea intitulada As políticas edu-
cacionais na pós-graduação brasileira de Psicologia (CAMPOS; 
FACCI; SOUZA, 2021).

Outra dimensão importante a destacar é a participação nas 
lutas pelas políticas públicas de educação, por meio da Associação 
Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, ABRAPEE. A cons-
tituição do Programa de Pós-graduação em Psicologia também 
impulsionou a organização da representação rondoniense da 

http://lattes.cnpq.br/2222738235813129
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ABRAPEE, que tem organizado os psicólogos escolares da região, 
participado de vários Congressos Nacionais de Psicologia Escolar 
e Educacional, da Revista Psicologia Escolar e Educacional e das 
ações da ABRAPEE pela aprovação da Lei 13.935/2019, que dispõe 
sobre os serviços de Psicologia e de Serviço Social na rede pública 
de educação básica, no país.

Para nós, enquanto docentes do Programa de Pós-graduação 
do Instituto de Psicologia da USP,  a realização do MINTER e do 
DINTER representou um desenvolvimento significativo na for-
mação de recursos humanos por meio da pós-graduação stricto 
sensu, na qualificação das linhas de pesquisa do Programa, na 
possibilidade de nos aproximarmos da realidade da região Norte, 
que desconhecíamos, de fazer novos colegas, parceiros, amigos 
que constituímos no processo de aprendizagem, de ampliarmos 
o conhecimento no campo da Psicologia e de enfrentarmos desa-
fios expressos em uma nova modalidade de formação de docen-
tes universitários e de pesquisadores, além de contribuirmos para 
a diminuição da desigualdade social entre as regiões do país.

Considerações finais

Qualificação docente. Os programas MINTER e DINTER aqui 
descritos deixaram legados. Um deles expressa o fato de que alu-
nos desses programas são hoje docentes e pesquisadores em 
plena realização acadêmica nas universidades em que trabalham. 
Eles agora praticam uma melhor docência, pesquisa, prestação 
de serviços à comunidade e gestão institucional, os quatro pilares 
da vida universitária. Eles fazem parte da luta política e acadêmica 
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para a melhoria da qualidade da educação superior no país. Nesse 
sentido, será fundamental continuar a buscar políticas públicas 
para a educação superior que saibam enfrentar as desigualdades 
existentes entre as regiões do país quanto ao acesso ao conheci-
mento, ampliando o número de programas de pós-graduação e 
criando as condições estruturais e de recursos humanos para sua 
efetivação. Outro aspecto importante é o trabalhar para o esta-
belecimento de linhas de fomento que permitam articulações 
entre grupos de pesquisa, priorizando as regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste, a fim de consolidar os programas de pós-gradua-
ção e a educação universitária em geral. 

Ampliação da Psicologia como área. Outro legado refere-se, 
a nosso ver, à área da Psicologia, ampliando a visibilidade às pes-
quisas e produções científicas brasileiras, constituindo um conhe-
cimento com base na realidade social e nas demandas postas pela 
sociedade, pelas necessidades locais, pelas urgências e pelas dívi-
das históricas a serem enfrentadas, com especial atenção à região 
amazônica, foco de grandes interesses nacionais e internacionais.

Conexão social e afetiva. A formação e a produção de 
conhecimentos, possibilitados por esses cursos de mestrado e 
de doutorado, justificam-se também pelo afeto, pela constru-
ção de vínculos, pelas vivências e experiências que pudemos ter 
com os colegas da UNIR. Graças a esses programas, conhece-
mos Porto Velho, estabelecemos amizades que duram até hoje. 
Compartilhamos, também, as saudades dos colegas “que parti-
ram”: Ligia Assumpção Amaral, Elza Araujo dos Santos, Clodomir 
de Moraes e Ana Maria de Lima Souza. Lembramo-nos das foto-
grafias do querido prof. Mario Venere, das vivências culturais,  
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pessoais, na imersão da vida cotidiana, no encontro com as 
comunidades locais. Ah! Que maravilha trabalharmos comendo 
uma tapioca com coco, com aquele cafezinho feito pelas nos-
sas alunas;  adentrarmos na mata, nos rios; conhecer o gosto do 
tucunaré, do pirarucu, do tambaqui, da farinha de mandioca, de 
experimentar a doçura e os sabores das frutas amazônicas, o açaí, 
a castanha, o cupuaçu e de reconhecermos a exuberância da flo-
resta, apesar de todas as tentativas de sua destruição. 

Daí, os nossos mais profundos agradecimentos aos alunos-
-colegas, aos gestores que nos receberam em ambas as universi-
dades, aos funcionários que não mediram esforços para que esse 
projeto pudesse acontecer, a todos e todas que acreditaram que 
um mundo melhor é possível. Parabéns, UNIR, pelos seus 40 anos. 
Que venham muitos mais!!!

Com o abraço e o carinho de

Marilene Proença e Lino de Macedo 
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NÚCLEO DE ESTUDOS CANADENSES:  
PRESENÇA DO CANADÁ NA UNIR

    Adnéia Gomes

    Miguel Nenevé

Education doesn’t change life much. It just lifts trouble to 
a higher plan of regard.
 (Robert Frost)

Introdução 

Elaboramos o presente texto por sentirmos a necessidade 
de incluir, entre as memórias da UNIR, a experiência vivida como 
representantes do Canadá na UNIR, por meio do NEC, o Núcleo de 
Estudos Canadenses, que se fez presente em nossa Universidade 
por quase vinte anos. Acreditamos que, entre as muitas memórias 
relativas à UNIR, não podemos excluir a conexão da Universidade 
Federal de Rondônia com o Canadá e, por consequência, com 
os estudos canadenses, por meio da ABECAN, Associação 
Brasileira de Estudos Canadenses, por meio do Núcleo de Estudos 
Canadenses – NEC/RO. Apesar de não ter tido tanta visibilidade, 
o NEC realizou muitos trabalhos academicamente relevantes, não 
somente pela divulgação da literatura e da cultura canadense em 
nosso meio, mas também por promover a troca cultural, ao apre-
sentar a UNIR para outras universidades no Brasil e no exterior. A 
promoção de palestras e eventos culturais em diferentes áreas do 
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conhecimento humano foram de grande importância para esti-
mular trocas culturais e acadêmicas.

 Em agosto do ano 2000, portanto, há vinte e dois anos, a 
Embaixada do Canadá, por meio de seu cônsul e da represen-
tante de assuntos culturais, Silvia Bertoni Reis, esteve na sede da 
UNIR, no prédio da UNIR Centro, para a inauguração do Núcleo de 
Estudos Canadenses. Na ocasião, o NEC ganhou uma biblioteca, 
com um acervo privilegiado de livros, da Embaixada do Canadá. 
Entre obras importantes que lembramos, havia o diário de Getúlio 
Vargas e muitos livros de literatura brasileira (entre estes, obras de 
Milton Hatoum e Marcio Souza) em inglês e francês. Logicamente, 
muitas obras canadenses, tanto em língua inglesa como francesa, 
faziam parte do acervo.  Além disso, a Embaixada cedeu um com-
putador para auxiliar nas atividades do NEC.

O primeiro espaço destinado ao Núcleo de Estudos Cana-
denses foram duas salas no prédio da UNIR Centro, onde hoje fica 
atualmente a chefia de Gabinete da Reitoria. Uma sala foi desti-
nada para aula de idiomas e para administração e biblioteca. Com 
a mudança da Reitoria, do campus para o prédio da UNIR Centro, o 
NEC foi transferido para o campus, na BR 364, quando recebeu uma 
sala ampla, localizada próximo ao local onde funcionava a DIRCA. 

O convênio com a Embaixada do Canadá

O Núcleo de Estudos Canadenses de Rondonia foi criado por 
meio de um convênio que envolvia a Embaixada do Canadá, a UNIR 
e a FARO. Inicialmente, havia uma coordenação da UNIR e uma 
coordenação da FARO, necessárias para a assinatura do convênio.  
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Na UNIR, o primeiro coordenador foi o professor. Dr. Miguel 
Nenevé; na FARO, a professora Dra. Norma Ferreira, na época, 
diretora daquela instituição particular. Ambos os coordenado-
res tinham desenvolvido estudos no Canadá e conduziam pro-
jetos de pesquisa na área. O professor Miguel, por exemplo, tinha 
defendido sua tese sobre literatura canadense e desenvolvia pes-
quisas que envolviam o Canadá, traduções de textos canadenses 
com publicações em revistas, tais como Canadart e Interfaces.

Alguns anos mais tarde, a FARO cancelou sua participação no 
NEC, ficando o convênio somente entre a UNIR e a Embaixada do 
Canadá, sempre juntos com a ABECAN (Associação Brasileira de 
Estudos Canadenses), que promovia congressos bienais e reuniões 
anuais em universidades do Brasil. A ABECAN reunia os núcleos de 
todo o Brasil, promovendo conexões com núcleos de outros paí-
ses. No Brasil, além do NEC/RO, havia os núcleos da UFMG, UFU, 
UFPE, URGS, FURGS, UEFS, UNEB - Salvador, PUC-SP, UNB (por um 
curto tempo) e, mais tarde, UFSC e UFG. O NEC da UNIR, além de 
ter a coordenação do professor Miguel Nenevé, também foi coor-
denado pela professora Tania Brasileiro e pela professora Andreia 
Costa (também do Departamento de Letras Estrangeiras).  A 
senhora Adneia Gomes foi, ao longo dos anos de funcionamento, 
a secretária do núcleo, sendo encarregada de organizar os cursos 
de línguas, prestar orientações a pesquisadores e cuidar da biblio-
teca. Contávamos também com a colaboração de bolsistas do 
PIBIC, que tinham projetos relacionados aos estudos de Literatura 
e usavam a boa biblioteca do NEC para suas pesquisas, bem como 
estudantes interessados nos estudos canadenses de um modo 
geral. Assim, nosso Núcleo teve a oportunidade de orientar vários  
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alunos, de diversas áreas, inclusive Direito e Medicina, em projetos 
que oportunizaram bolsas para passar um mês no Canadá, reali-
zando estudos.

A Embaixada do Canadá sempre incentivou o ensino de lín-
gua inglesa e de língua francesa, idiomas oficiais do Canadá. Entre 
os professores que lecionaram esses idiomas no NEC, podemos 
citar os professores Nicholas Richarlison e Marco Aurelio Marques 
e as professoras Sheylla Chediak, Marcilene Assunção e Patricia 
(francesa). O grande acervo de livros em línguas estrangeiras auxi-
liou muito na condução de cursos de idiomas e no estímulo à lei-
tura de textos originais nesses idiomas. Os cursos eram oferecidos 
à comunidade de um modo geral e, logicamente, à Universidade 
Federal de Rondônia (UNIR). Além de inglês e do francês, também 
eram oferecidos cursos de espanhol e até de alemão. A sala onde, 
atualmente, fica a secretaria da Reitoria ficava repleta de alunos 
ávidos para aprenderem novos idiomas. 

A biblioteca diferenciada também auxiliou pesquisadores 
em todos os níveis, que buscavam contato com estudos em suas 
áreas. Visando à promoção das atividades acadêmicas e sociais 
para integrar, disseminar e difundir os estudos sobre o Canadá, 
em conexão com a Associação Brasileira de Estudos Canadenses 
(ABECAN) e parceria direta com a Embaixada do Canadá, foi possí-
vel trazer para Porto Velho estudiosos canadenses de várias áreas.

O NEC incentivou a produção acadêmica e a troca cultural

A Embaixada do Canadá patrocinava visita de professores 
do Canadá que ofereciam palestras, minicursos e participavam 
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de eventos culturais no Brasil. Por exemplo, em 2003, recebemos 
o professor Dr. Howard Daugherty, da Faculty of Environmental 
and Urban Change, da York University, que deu palestras sobre 
meio-ambiente, enfatizando o tema “café na sombra”, que já era 
desenvolvido na Costa Rica. Em 2004, recebemos a poeta cana-
dense Penn Kemp, que fez apresentações a alunos e professores 
da UNIR e fez performances com o poeta portovelhense e pro-
fessor da UNIR Rubens Vaz Cavalcante, o Binho, juntamente com 
outros poetas emergentes de Porto Velho. Em 2005, recebemos o 
poeta canadense Serge Patrice Thibadeau, que falou sobre a poe-
sia canadense de língua francesa e sobre a colonização da provín-
cia de New Brunswick. Em 2006, recebemos a visita dos profes-
sores canadenses Robert Evan Verhine, por meio da Universidade 
Federal da Bahia, e Jacques Terrien, por meio da Universidade 
Federal do Ceará, ambos prestaram assessoria pedagógica ao 
mestrado em Educação.

Em 2007, também recebemos a poeta canadense Patrícia 
Keeney, que apresentou sua produção poética e fez palestra 
sobre a literatura canadense. Nesse ano, recebemos ainda a visita 
do professor e escritor canadense Albert Braz, da Universidade de 
Alberta. Albert Braz proferiu palestra no auditório da UNIR Centro, 
visitou a “Casa do Índio” e conheceu algumas instituições particu-
lares de ensino em Porto Velho.   O professor e escritor enfatizou, 
na época, que era realmente importante perceber que havia tro-
cas culturais entre as  literaturas canadense e brasileira. Em sua 
palestra, também apresentou sua pesquisa sobre o “mártir” cana-
dense Louis Riel, que pode sugerir uma comparação com o brasi-
leiro Antônio Conselheiro.
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Apresentação de trabalho de Laura Borges em evento  

sobre Educação em Guajará-Mirim

Fonte: Acervo dos autores

O Núcleo de Estudos Canadenses (NEC) apoiava a partici-
pação de alunos da UNIR em congressos internacionais, como 
o Congresso da ABECAN e congressos sobre Ensino de Língua 
Estrangeiras. Assim, alunos bolsistas puderam divulgar trabalhos de 
pesquisa, por exemplo: “A influência de Paulo Freire no pensamento 
de Peter McLaren”,  “A poesia descolonizadora de Cyril Dabydeen” 
, “Literatura e Educação na Amazônia: perspectivas pós-coloniais”, 
entre outros. Muitos desses trabalhos foram, mais tarde, publica-
dos em periódicos. Assim, foi possível colaborar para a divulga-
ção da produção acadêmica da UNIR em vários cantos do mundo. 
Pesquisadores vindos do Canadá, como Elizabeth Tremaine, Brian 
Porter, Mário Spagnuolo, auxiliaram nos trabalhos do NEC e em  
traduções de trabalhos em inglês e francês.
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Além disso, com o auxílio da Embaixada do Canadá e da 
ABECAN, publicamos livros como Literatura e Educação: inter-
faces Brasil-Canadá (organizado por Miguel Nenevé e Marilene 
Proença; publicado pela Casa do Psicólogo, 2004), Fronteiras da 
tradução (organizado por Miguel Nenevé e Graça Martins; publi-
cado pela Terceira Margem, 2009). Foram traduzidos artigos aca-
dêmicos e poemas de Penn Kemp, publicados pela ABECAN. 
Merece ser lembrada também a tradução de texto de Tara 
Goldstein feita por Klondy Agra e publicado na revista Saber da 
Amazônia: “Eu não sou branco: prática de ensino antirracista a 
professores brancos que atuam na educação infantil”, em Porto 
Velho – RO. O professor Miguel participou da equipe editorial da 
Revista INTERFACES, função que mantém até hoje. Há também 
várias publicações de artigos na revista da ABECAN.

A celebração do dia do Canadá

O Primeiro de Julho, o “dia do Canadá” ou “Canada Day”, era um 
assunto muito comentado, porque oportunizava a apresentação de 
trabalhos sobre o Canadá e a cultura canadense. Era realizado no 
prédio da Fundação Riomar ou no auditório da UNIR Centro, outras 
vezes, no Centro de Vivência Paulo Freire, hoje “Auditório Paulo Freire”. 
Além de apresentações culturais, com música, poemas, exposição 
de fotografias, havia espaço para palestras sobre autores canaden-
ses, como Margaret Atwood, Margaret Laurence, Cyril Dabydeen, 
apresentação de livros e matérias de divulgação. A imprensa por-
tovelhense estava sempre presente para divulgar o evento. Sempre 
contávamos com a participação dos alunos dos cursos de línguas, 
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acadêmicos e a comunidade local. Particularmente, foram anos de 
muito aprendizado profissional que me incentivaram a prosseguir 
nos estudos. A sede de saber e a vontade de compartilhar saberes 
eram o que movia o NEC.

Dia do Canadá: secretaria Adneia Gomes,  

ladeada por Sofia, Miguel Nenevé, bolsista e Klondy

Fonte: Acervo dos autores

Falar da “presença do Canadá” na UNIR pode até parecer 
algo meio colonialista, mas, contraditoriamente, foi por meio 
dos estudos canadenses que iniciamos, com mais força, os estu-
dos sobre descolonização na Universidade Federal de Rondônia. 
Palestras sobre pós-colonialismo, descolonização, relacionadas 
a obras canadenses, ajudaram-nos a ampliar os estudos sobre 
linguagens, identidades e literaturas, sob as perspectivas desco-
lonizadoras. A literatura serviu como exemplo para nos mostrar 
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que estudar  “literatura de língua 
inglesa”  vai muito além de “estu-
dos sobre literatura britânica e 
americana”. Da mesma forma, a 
consciência de que estudar inglês 
não significa estudar “inglês ame-
ricano ou britânico”, mas inglês de 
várias ex-colônias da Inglaterra. 
Os estudos canadenses e sua 
conexão com vários países que 
foram colonizados pela Inglaterra 
ou pela França oportunizaram o 
surgimento de várias obras con-
tra a colonização. A “Semana de 
Francofonia” promovida pelo NEC 
de Feira de Santana, BA, trazia não 
somente professores de Quebec, 
Canadá, mas também pensadores de países francófonos, como 
Guiana Francesa, Marrocos, Senegal, Mali e Líbano, entre outros. 

Em relação à literatura de língua inglesa, por meio do NEC, 
promovemos também a literatura da Índia, do Caribe e da África, 
principalmente Nigéria, Gana, África do Sul e Quênia.

O NEC da UNIR sempre trabalhou em parceria com Núcleo de 
Estudos Canadenses de outras universidades, mais expressivamente 
com o NEC da FURGS (Rio Grande, RS) e o NEC de Feira de Santana, 
Bahia.  Ainda hoje temos participação na edição da Revista INTERFACES, 
agora editada na Universidade La Salle, de Canoas, RS.
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Finalizando

Poderíamos citar detalhes de muitas atividades desenvolvidas 
pelo Núcleo de Estudos Canadenses junto à Universidade  Federal 
de Rondônia. Este texto é apenas um lembrete de alguns traba-
lhos que tiveram lugar na UNIR e que foram oportunizados pelo 
NEC. Um artigo interessante, “Influência das ações do intercâm-
bio Brasil x Canadá: relato de experiência do Núcleo de Estudos 
Canadenses em Rondônia, um agente integrador multicultural”, 
escrito por Miguel Nenevé, em conjunto com o bolsista Pedro 
Paulo Almeida Martins, e publicado pela Revista Ibero-Americana 
de Humanidades, Ciências e Educação, REASE (12 dez. 2021), 
merece ser lido. Nele, os autores discorrem sobre a importância do 
NEC no contexto multicultural, “levando em conta que esta enti-
dade tem o papel de desenvolver e fortalecer as pesquisas e ati-
vidades de extensão por meio de intercâmbio de estudantes no 
meio acadêmico.”1. 

Para finalizar, destacamos que o NEC desempenhou um 
papel muito importante em Rondônia e na Amazônia em geral, 
proporcionando mais estudos e discussões sobre multicultura-
lismo e diversidade em nossa região. Ao favorecer o intercâm-
bio Brasil-Canadá, o NEC ajudou-nos a perceber vários aspectos 
que unem as nações e, ao mesmo tempo, inegavelmente, cola-
boram com as relações Brasil-Canadá. Outro texto sobre ativi-
dades do NEC na UNIR, que deve ser pesquisado para ampliar o 

1  Revista Ibero- Americana de Humanidades, Ciências e Educação- REASE  - Revista ibe-
ro-americana de Humanidades, Ciências e Educação. São Paulo, v.7.n.12.dez. 2021. ISSN 
- 2675 – 3375 986 doi.org/ 10.51891/rease. v7i12.354
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conhecimento sobre suas atividades e influência na Universidade 
Federal de Rondônia, em Rondônia e na Amazônia, é o artigo 
“Promovendo diálogos e reflexões relevantes: um depoimento 
sobre vinte anos de interfaces e vinte e um ano de estudos cana-
denses em Rondônia”, de Miguel Nenevé, publicado na Revista 
Interfaces Brasil/Canadá 2.

Gratidão à UNIR!!! Celebremos estes quarenta anos de  
histórias e muitas memórias que merecem ser co-memoradas!!!

2  Revista INTERFACES BRASIL-CANADA Florianópolis/Pelotas/São Paulo, v. 21, 2021, p. 
1-09, e21.12, https://periodicos.ufpel.edu.br
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PARA ALÉM DE TRABALHAR  
NA UNIR, SER UNIR (2012)

Marina Castro Passos de Souza Barbosa

Tânia Mara Afonso Coelho

Acontecimentos por vezes transformam-se em oportunida-
des singulares, quando permitem, pelo grau de criticidade vivida, 
o revelar “ser Unir”, muito mais que o “trabalhar na Unir”.  

Um desses momentos críticos vivenciados em 2012, fazendo 
parte da história institucional da 
UNIR, dá conta da situação em 
que a Universidade Federal de 
Rondônia precisava recompor 
seu quadro de servidores téc-
nicos-administrativos por meio 
de processo seletivo já auto-
rizado em 2011; porém, neste 
ínterim, houve a renúncia do 
então Reitor, assumindo a Vice-
Reitora o exercício da Reitoria, 
e a UNIR, material e financei-
ramente abalada, enfrentava 
um turbilhão de fatos adversos, 
deixando-a fragilizada, desen-

20
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cadeando um movimento político da comunidade acadêmica insa-
tisfeita e expondo à sociedade rondoniense a vulnerabilidade do 
momento pelo qual passava, no aguardo do processo eleitoral então 
em curso para que a posse da nova Reitoria fosse concluída.

Com a posse da Reitora eleita, Maria Berenice Alho da Costa 
Tourinho, a UNIR passou por um período de restauração da ima-
gem e ajustes administrativos para seguir com suas responsabili-
dades acadêmicas institucionais.

Dentre os fatos críticos nesse momento de restauração da 
imagem, estava a organização administrativa dos contratos de 
terceirizados para a manutenção e a limpeza dos ambientes de 
trabalho e salas de aula dos campi. A UNIR não possuía contrato 
vigente de limpeza e manutenção, o que ocasionou graves proble-
mas, pois os poucos servidores do quadro, que antes foram contra-
tados para essa finalidade, já estavam em outras funções, aposen-
tados ou em vias de aposentadoria, alguns enfermos e com idade 
avançada ou com problemas que os impediam de assumir a lim-
peza dos ambientes dos campi da UNIR, pois eram poucos, em 
número, e com cargos em extinção, dentro do quadro funcional 
das IFES, frente a muitos ambientes a serem limpos diariamente.

Diante desses fatos que impactavam a realização de algumas 
atividades, a UNIR viu-se diante de um processo seletivo para técni-
cos-administrativos que não podia ser suspenso ou adiado, pois não 
só havia sido desencadeado anteriormente como a urgência dos 
serviços e da atuação de novos profissionais técnicos era grande.

Essa urgência foi determinante para que as provas do con-
curso fossem concentradas na cidade de Porto Velho. Porém, 
com um problema de logística causado na realização do concurso 
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para os cargos de nível superior, foi necessário que houvesse nova 
prova, em outra data, para esses mesmos candidatos.

A nova prova apenas para os candidatos aos cargos de nível 
superior foi realizada em 9 de dezembro de 2012. Nessa data, a 
nova Reitora já havia tomado posse e, articulada com o Ministério 
da Educação, apresentando justificativas plausíveis diante das 
necessidades de aportar um dinamismo ao corpo técnico-admi-
nistrativo, conseguiu que a Universidade Federal do Mato Grosso 
(UFMT) colaborasse na realização do certame.

Assim, foi definido o local para a realização das provas, o cam-
pus José Ribeiro Filho, em Porto Velho, que, naquele momento, 
estava sem contrato de manutenção e limpeza para receber os can-
didatos de nível superior. Foram 2.407 candidatos que disputaram 
as 22 vagas para os cargos a serem distribuídos para os campi de 
Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná, Porto Velho, Rolim de Moura e Vilhena.

Conforme o Edital do concurso (08/GR, de 24/11/2011), foram 
7 vagas para administrador, 1 vaga para analista de tecnologia, 1 vaga 
para arquiteto e urbanista, 1 
vaga para auditor, 5 vagas para 
bibliotecário/documentalista, 
2 vagas para contador, 2 vagas 
para engenheiro civil, 1 vaga 
para engenheiro elétrico e 2 
vagas para técnico em assun-
tos educacionais. Cargos que 
a UNIR precisava no momento 
para compor o quadro técni-
co-administrativo, que apre-
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sentava grandes necessidades para o desenvolvimento das ativida-
des administrativas e acadêmicas.

A coordenadora do concurso, Tânia Mara Coelho, e membros 
da Comissão do Concurso acompanharam in loco, no campus da 
UNIR, em Porto Velho, todo o desenvolvimento das atividades e o 
material que a Coordenação de Exames e Concursos (CEV/UFMT), 
hoje Gerência de Exames e Concursos (GEC/PROAD/UFMT), trou-
xe para a realização das provas, cujo início se deu às 14 horas do 
dia 09/12/2012.

Mesmo com os preparativos para a realização do processo 
seletivo para concurso de técnico-administrativo da UNIR se desen-
rolando, aproximando-se a data da realização do certame, a UNIR 
ainda dependia de firmar o contrato de limpeza, que estava em des-
compasso com o prazo do Edital, já que o campus José Ribeiro Filho 
precisava ser organizado para o dia das provas. 

Na semana do certame, 
não havendo mais alternati-
vas a serem adotadas quanto 
à limpeza do campus em 
Porto Velho, foi necessário 
que houvesse convocação 
para mobilizar alguns servi-
dores técnicos e docentes 
que, em equipes, realizariam 
a limpeza das salas de aula, 
o Centro de Vivência Paulo 
Freire e seus entornos, que 
estavam com lixeiras abarro-
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tadas. A ação teve como preocupação principal receber com dig-
nidade e o mínimo de higiene os candidatos às vagas da UNIR.

Na semana que antecedeu o certame, a equipe da CEV/
UFMT chegou a Porto Velho para as atividades preparatórias do 
grande dia e tomou conhecimento das dificuldades enfrentadas 
pela UNIR, com respeito à ausência de contrato de limpeza do 
local das provas.

Assim, no sábado, véspera da prova, um contingente de servi-
dores (técnicos-administrativos e docentes), buscando minimizar o 
problema da limpeza do cam-
pus, iniciou a limpeza bloco a 
bloco; uma a uma, todas as 
salas de aula que seriam utili-
zadas no dia seguinte, limpeza 
dos bebedouros, banheiros, 
lixeiras, entre outros.

Para esse momento, 
não houve diferença de título, 
cargo, sexo, religião, idade... o 
que foi presenciado foi a dis-
posição gratuita e generosa 
de pessoas que queriam que 
a UNIR estivesse com um mínimo de limpeza e higiene para rece-
ber 2.407 candidatos que chegariam de diversas localidades e que 
escolheram a nossa Instituição como oportunidade de trabalho.  

É importante destacar o espírito de compromisso institucio-
nal dessas pessoas que se doaram para limpar lixeiras, carregar e 
limpar cadeiras e mesas, lavar e sanitizar banheiros, varrer e limpar 
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as salas de aulas e corredores por onde passariam e permanece-
riam os candidatos durante as provas; além disso, depois de um 
dia intenso e exaustivo na limpeza do campus, atuaram na orga-
nização do ambiente de provas, sinalizando-o com informações 
claras para os candidatos, e, no dia seguinte, dia da realização das 
provas, permanecendo em lugares estratégicos para atender os 
candidatos com as informações que se fizessem necessárias. 

Esse é o verdadeiro espírito de corpo institucional, pessoas 
que constroem, muitas vezes no anonimato, a história institucio-
nal da UNIR.

Neste pequeno texto, buscamos registrar na sua história, na 
nossa história, de todos e de cada um dos servidores públicos da 
UNIR, com espírito de gratidão, esse momento, acreditando que 
a ação institucional se realiza não por atos heroicos, mas sim com 
simples atos movidos pelo com-
promisso com o espírito de servir 
ao povo destinatário do serviço 
público, de tal forma que não 
citaremos nomes, para não correr 
o risco de esquecer alguém que 
participou desse evento histórico; 
entretanto, conscientes de que 
são sabedores do ato generoso 
de doação gratuita à “UNIR que 
temos”, sem esquecer, jamais, 
que essa ação volun tária, em um 
momento de crise, nos fortaleceu e nos fortalece para continuar-
mos a verdadeira luta pelas condições necessárias e suficientes 
para ofertar a educação superior pública de qualidade e social-
mente referenciada para o povo brasileiro.
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Jadiael, Maria da Conceição,  

Maria Francisca, Jaqueline Brunetta, Tania Mara, 

Maria Berenice e Gabriel - voluntários  

para a limpeza dos espaços

Fonte: Acervo das autoras

Marina Castro, Diretora da DGP,   

tomando fôlego.

Fonte: Acervo das autoras





ATLÉTICA ESMAGADORA  
E A SUA RELAÇÃO UNIVERSITÁRIA: 

UM RELATO DE SUCESSO

Ana Beatriz Tavares Miranda de Moraes

Ana Fabíola Assís 

A Associação Atlética Acadêmica Discóbolo de Míron - A.A.A.D.M. 
- representada pelo o nome fantasia “Esma gadora”, teve suas pri-
meiras ideias de criação no ano de 2015, sendo criada ainda nesse 
mesmo ano. Sem atuar com fins lucrativos, a Associação teve, ini-
cialmente, como membros fundadores, estudantes do curso de 
graduação de Educação Física da UNIR, tendo como primeiro 
Presidente e ex-aluno Leonardo dos Reis Bubanz, além dos res-
pectivos cargos: Vice-presidente, Secretário, Tesoureiro, Diretor de 
Esporte e Diretor de Marketing, entre outros. 

Encarregados por um mandato de 2 (dois) anos, com dura-
ção até 16 de novembro de 2017, no decorrer dos anos e aproxi-
mando-se o fim do mandato, foram formadas novas diretorias. 

A escolha da mascote da Associação foi o Cachorro, pois, 
no bloco de Educação Física, os pets sempre foram bem-vindos 
e bem tratados; consequentemente, viraram símbolo oficial para 
a Atlética, cujas cores oficiais são: amarelo, roxo, preto e branco. 
A fundação da Associação foi com muita dificuldade, mas sem-
pre com muito entusiasmo e perseverança; cita-se, aqui, a ajuda 
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de membros e contribuintes externos, como a profa. Dra. Rosely 
Valéria Rodrigues, que desde o início, nos apoiou e nos incentivou 
para que pudéssemos percorrer um caminho cheio de conquistas 
e contribuições. 

De acordo com Mallagutti, Rojo e Starepravo (2020), o esporte 
universitário é uma exibição esportiva com público-alvo vincu-
lado às Instituições de Ensino Superior (IES); e mais, no esporte 
universitário, vem acontecendo um processo de regulamentação, 
transformação e progresso. 

O esporte dentro do meio acadêmico teve forma autônoma 
no início do século XX, com os próprios alunos realizando-o e orga-
nizando-o. Nas primeiras disputas entre as atléticas, o “College 
Mackenzie” e as “Escolas de Medicina e Politécnica do Rio de 
Janeiro” foram os organizadores, para que pudessem ser realizados 
os jogos (TOLEDO, 2006, apud MALLAGUTTI, 2020).  

Nosso compromisso, como Atlética, é representar e organi-
zar a participação dos alunos de Educação Física do campus de 
Porto Velho da Universidade Federal de Rondônia nos esportes 
universitários. Defender os interesses dos membros, sem qual-
quer distinção de raça, cor, nacionalidade, credo, sexo, convicções 
políticas, religiosas ou sociais. Preservar as tradições estudantis, o 
patrimônio moral e material das Instituições de Ensino Superior 
e a harmonia entre os diversos organismos de estrutura escolar. 
Participar em eventos que tenham como objetivo a prática de 
esportes e de lazer de interesse da atlética, assim como da socie-
dade em âmbito regional, nacional e internacional. 

Com a criação da Atlética, surgiram vários convites para par-
ticiparmos de eventos ou da organização de eventos esportivos,  
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culturais e sociais. No primeiro momento, com os primeiros 
membros fundadores, a Atlética participou, em Humaitá, de inter-
câmbio de jogos entre a UEA e a UNIR, além de reuniões regula-
res internas e participações em reuniões com representantes das 
atléticas da Universidade. Além disso, mesmo antes da criação da 
Atlética, a participação na Corrida Universitária, agora nomeada 
como “Volta Universitária”, era ovacionada pelos membros em 
todas as edições - todos participaram com muita vontade e ale-
gria nos anos subsequentes. Não podendo faltar o grandioso e tão 
esperado INTERUNIR, um campeonato interno com todas as atlé-
ticas do campus Porto Velho, cuja primeira participação de nossa 
Atlética foi no ano de 2016, segundo INTERUNIR organizado. 

Com participações em competições, torneios e campeona-
tos regionais, no ano de 2016, tivemos vitórias em torneio, com 
direito a troféu e medalhas. Com as expectativas aumentando, 
começamos a ter treinos semanais nas modalidades coletivas, 
como voleibol, futsal, handebol e basquetebol, distribuídos em 
dias e horários distintos. Em nossa primeira competição oficial em 
jogos universitários com atléticas de todo o estado, tivemos muito 
êxito em várias modalidades e fomos consagrados como Campeã 
Geral no evento JURO - Jogos Universitário de Rondônia. 

Depois de muito empenho, realizou-se a integração com 
todos os associados e atletas, com muita alegria, para comemorar 
a vitória no campeonato. Logo mais, as participações em eventos 
esportivos se tornaram normativas, sempre se destacando com a 
dedicação de todos. Com apenas dois anos de criação, a Atlética 
já possuía dois títulos, um título de primeiro e um de segundo 
lugar, em dois campeonatos disputados, sendo perceptíveis o 
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esforço e o empenho de toda a equipe. Em 2018, conquistou-se o 
primeiro título no IV INTERUNIR, obtido com muitas dificuldades, 
mas com muita união e foco de todos para que o resultado fosse 
a vitória. Saímos como Campeã Geral, conquistando o 1º lugar nas 
modalidades de vôlei masculino e de futsal feminino e masculino. 
Em seguida, no ano de 2019, a Atlética consagrou-se com a con-
quista do bicampeonato no INTERUNIR, na sua quinta edição, e no 
I JOJURO - Jogos da Juventude Universitária de Rondônia. 

No ano de 2020, com uma nova diretoria, a Atlética passou 
por várias reformulações. Deu-se início a novas mudanças, como 
a alteração na logomarca da Atlética, mantendo-se a mascote 
(cachorro) e as cores, mas colocando o nome “Esmagadora” em 
destaque. Tivemos ainda algumas ações, por exemplo, o trote, que 
é realizado todos os anos e visa à recreação e à integração, para 
que os “calouros” sejam marcados por esta conquista de entrar 
em uma Universidade Federal. 

No decorrer do ano, entretanto, com a pandemia do Covid- 19 
(caracterizada, pela OMS, como uma pandemia no dia 11 de março 
de 2020), várias ações foram canceladas, por não ser recomendá-
vel o contato presencial; porém a Atlética não parou e mantivemos 
os mecanismos de interação com os associados ativos e partici-
pantes de ações, realizando o “Desafio #esmagaemcasa”, que tinha 
como finalidade promover exercícios físicos em casa (a pessoa 
teria que gravar uma parte de seus treinos e marcar no Instagram, 
juntamente com a hashtag). Participamos ainda do evento “Rinha 
das Atléticas”, evento online em que as atléticas de todo o Brasil 
se enfrentaram de forma virtual, seguindo de fase aquele que era 
mais votado – passamos de fase e finalizamos a nossa participação 
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com 3.764 votos para a Esmagadora, de forma nacional, obtendo 
um alcance muito bom. 

Também para contribuir durante o isolamento social, compar-
tilhamos em redes sociais sugestões de filmes com o tema espor-
tes, sugestões de lives, aos fins de semana, e incentivos de Metas 
Semanais. Ainda durante esse momento de convívio de forma 
remota, tivemos nossa primeira participação no 1º Campeonato 
de League of Legends (UNIR) e participação no I Congresso 
Multidisciplinar de Ciências do Esporte. As ações continuaram para 
que a Atlética desse prosseguimento em todo o esforço feito em anos. 

Como a Atlética também desenvolve anualmente os jogos 
Inter períodos, que são jogos entre cada período do curso de 
Educação Física da UNIR, com o retorno presencial, estão sendo 
implantados novamente o hábito de treinos, torneios e amistosos. 

Nos dias atuais, a Atlética vai para SETE anos de existência, 
com muitas conquistas, perseverança e muita vontade de coi-
sas ainda maiores e melhores, destacando-se que a Atlética é 
bi-campeã do INTERUNIR, campeã do JOJURO, campeã do JUSA 
e campeã do JURO. 

Referências
MALAGUTTI, J. P. M.; ROJO, J. R.; STAREPRAVO, F. A. O esporte univer-
sitário brasileiro: organizações oficiais e as associações atléticas aca-
dêmicas. Research, Society and development, 2020.
DOSEA, G. S. et al. Métodos ativos de aprendizagem no ensino 
online: a opinião de universitários durante a pandemia de covid-19. 
Educação, n. 10, v. 1, p. 137-148. Disponível em: https://doi.org/10.17564/
2316-3828.2020v10n1p137-14. Acesso em: 30 jun. 2022.
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Memórias

Inter períodos (2016).   

Fonte: Mário Venere 

Recepção dos Calouros.   

Fonte: Mário Venere

Volta Universitária. 

Fonte: Mário Venere 

Ação Global SESI 

Fonte: Mário Venere
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Primeira Diretoria 

Fonte: Instagram 

Jogos dos Artistas 

Fonte: Instagram

Mostra de Cursos UNIR 

Fonte: Instagram 

Inter períodos 

Fonte: Instagram

Transmissão da Copa  

do Mundo Feminina

Fonte: Instagram

Treinos Mistos 

Fonte: Instagram da Atlética





BREVE HISTÓRICO DO  
CAMPUS DE PRESIDENTE MÉDICI

Clodoaldo de Oliveira Freitas1

O campus de Presidente Médici começou suas funções no 
ano de 2009 com o curso de Engenharia de Pesca e Aquicultura 
que, inicialmente, pertenciam ao Departamento de Ciências 
Contábeis do campus de Cacoal. No mesmo ano, iniciou-se a pri-
meira turma do curso, através do vestibular 2009/2. Ainda sem 
estrutura física própria, devido às reformas, o curso funcionou 
durante o primeiro período na estrutura da Escola Estadual CEEJA 
Marechal Rondon. No ano de 2010, no reinício do semestre letivo, 
já estava nas dependências da UNIR. 

O campus detém uma área de 60,22 hectares, doada pelo 
município de Presidente Médici, onde outrora funcionava o 
Colégio Agrícola, com a Base de Piscicultura, e a Guarda Mirim.

O curso de Engenharia de Pesca foi implantado na Uni-
versidade Federal de Rondônia, campus de Presidente Médici, de 
acordo com a Resolução nº 198/CONSEA, de 18 de novembro de 
2008, sob o parecer 875/CGR, de 29 de outubro de 2008.

A aula inaugural do curso de Engenharia de Pesca ocorreu 
no Centro Cultural de Presidente Médici, com mais de 400 pes-
soas presentes, na manhã de segunda-feira, 03/08/2009. Entre os  

1 Diretor do campus de Presidente Médici.
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presentes, o Ministro da Pesca e Aquicultura (MPA), Altemir 
Gregolin, do senador Valdir Raupp (PMDB-RO) e da deputada 
federal Marinha Raupp (PMDB-RO), que ajudaram na liberação de 
emendas; ainda entre os que lá estavam, citamos o Reitor Januário 
do Amaral, o Deputado Estadual Chico Paraíba (PMDB-RO), res-
ponsável pela construção dos espaços cedidos para a UNIR,  o 
Prefeito José Ribeiro da Silva Filho (PMDB-RO), o Presidente da 
Câmara Municipal, vereador Hailton Artiaga, Índio (PTB-RO), entre 
outros que também prestigiaram a aula inaugural do curso. Cerca 
de R$ 1,3 milhão foi investido no campus de Médici para garantir 
o curso, segundo informou a Reitoria da Universidade Federal de 
Rondônia (UNIR). No almoço, foram servidos deliciosos tambaqui 
e pirarucu para os participantes.

O curso de Zootecnia foi implantado na Universidade 
Federal de Rondônia, campus de Presidente Médici, de acordo 
com a Portaria 406 do MEC, de 30 de agosto de 2013, publicada 
no Diário Oficial da União – seção 1, nº 169 – em 2 de setembro 
de 2013.

Por meio da Resolução no 12, de 19 de agosto de 2011, o 
Presidente do Conselho Universitário (CONSUN) da Universidade 
Federal de Rondônia cria o campus de Presidente Médici e vincu-
la-lhe os Departamentos Acadêmicos de Engenharia de Pesca e 
Aquicultura e de Zootecnia.
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