
EDITORIAL

Privilégio de espaço em notícia

Em clima de contestações e protestos, as eleições 
para o Diretório Central dos Estudantes (DCE/Unir) ocor-

reram e a chapa “Ação e Realização” venceu o pleito. 
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1ª Carta
O caminho da
informação  acadêmica

O efeito da comunicação, despreten-
siosa do caráter da manipulação dos fatos, 
é um salto na busca da democratização do 
conhecimento.  A informação é para ser com-
partilhada por todos, socializada, de maneira 
que o objeto da divulgação não sofra as dis-
torções de intenções descompromissadas 
com a causa coletiva.  Os acontecimentos de 
uma época resvalam-se no caminho do in-
tercâmbio cultural e concretiza-se o ideário 
regular dessa causa comum, a politização 
do homem.  Partilhando princípios dessa 
natureza, objetivando a disseminação da 
informação educacional e divulgação do 
fomento da pesquisa, dentre outros, está 
sendo criado o “Grau Informativo”. Esta, que 
é sua primeira edição, compreende um pro-
jeto gráfico definido e uma linha editorial 
ainda por se desenvolver.

O “Grau Informativo” apresenta-se à 
comunidade universitária. Está predisposta 
à interação e a inserção de novos projetos e 

idéias. Este caminho sugerido para o tráfego 
da informação acadêmica não pretende ser 
único, mas projeta-se como possibilidade 
na diversidade.  O caráter da notícia nos es-
paços dispostos pela revista, se meramente 
informativo, não liberta-se da força de in-
terferência que os objetos exercem quando 
das inferências feitas ou realizadas através 
de suas veiculações. Logo, anuncia-se uma 
necessidade de imparcialidade, dentro dos 
limites de suas pretensões.

Ao passo que apresentamos refer-
enciais desse veículo de comunicação que 
agora nasce, convocamos a comunidade em 
geral para um coquetel de leitura em suas 
páginas. Vale participar, interagir, criticar, 
manusear e até consumir este objeto.  Então, 
está feito o convite, afixada a placa e cortada 
a faixa de inauguração deste espaço. Entre 
e comprove o quanto lhes pertencem estas 
informações.

As nossas boas vindas!

Apesar de vencer em Porto Velho, a chapa Vamos Unir não 
conseguiu mesmo desempenho nas cidades do interior e, em carta 
aberta aos acadêmicos, lançou discurso de  protestos sob argumen-

tação de suspeita de fraudes quando do processo de apuração. A 
Comissão Eleitoral  decidiu por validar os resultados.
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EXPEDIENTE - EXPEDIENTE

A narrativa visual, que tem em Eva Furnari uma de suas 
fundadoras no Brasil, foi o destaque da palestra proferida pela 
professora Marisa Khalil durante a X Semana de Letras realizada 
no mês de novembro último na Universidade Federal de Rondô-
nia, campus de Porto Velho.

Em texto apresentado ao público que referendou a “Sema-
na”, Marisa Khalil, que é professora da área de Literatura do Curso 
de Letras e do Mestrado em Lingüística da Unir,  apresentou perfil 
do que se projeta como gênero narrativo visual. 

Segundo Khalil, que desenvolveu palestra através de 
análise de livros de Eva Furnari, algumas polêmicas envolvem a 
Literatura Infantil e as narrativas visuais, mostrando que, via de 
regra, a escola e o sistema editorial restringem e subestimam 
demasiadamente o público leitor desse tipo de literatura. Prova 
disso é a orientação que mais vezes aparece nos catálogos onde 
se inserem as narrativas visuais: “livros destinados a crianças ain-
da não alfabetizadas ou em fase de alfabetização. Para Khalil, tal 
orientação tem na sua raiz um equívoco lastimável, o de conside-
rar que a leitura de imagens só é permitida para os não-alfabeti-
zados.

Marisa Khalil conduz
leitura em Eva Furnari

A professora Khalil 
também destacou so-
bre o intenso humor, 
ludismo e criticidade 
que caracteriza o tra-
balho de Eva Furnari. 
“As metáforas visuais 
de Furnari instigam o 
leitor (criança, jovem, 
adulto etc.) à poiesis, 
ou seja, a um proces-
so intensificado de 
leitura e co-autoria”, 
destaca Maria Khalil.  

Khalil também é membro do Grupo de Estudos em Análise do 
Discurso de Araraquara; e coordenadora do Grupo de 

Estudos em análise do Discurso da Unir.

Em Eva, o humor intenso, 
o ludismo e a criticidade

X Semana de Letras 
tem público recorde

Palestrantes e público em ambiente de interação na X Semana de Letras no campus da Unir, em Porto Velho

Superando as espectativas, a X Se-
mana de Letras da Universidade Federal 
de Rondônia reuniu, diariamente, cerca 
de 400 participantes dentre os quais esti-
veram professores, acadêmicos, técnicos 
e comunidade em geral. 

O evento, que aconteceu entre os 
dias 8 e 12 de novembro último, trouxe 
o tema “Em Torno das Letras” e foi real-
izado pelo Centro Acadêmico do curso.  
Recebendo o apoio do Departamento de 
Línguas Vernáculas e Estrangeiras, con-
tou com a colaboração de estudantes 
dos cursos de Letras Português, Inglês e 
Espanhol.

A X Semana de Letras, de acordo 
com declarações do presidente do Cen-
tro Acadêmico, Marcos Antônio, pode ser 
caracterizada como o momento da re-
flexão e troca de informações sobre pos-
sibilidades diversas no espaço acadêmi-
co. Segundo ele,  as questões históricas 
da educação, o desempenho e formação 
intelectual do homem, dentre outros, são 
temas que, durante a Semana, possibilita-
ram ricas discussões. “Isso aconteceu em 
privilégio dos participantes”, destaca Mar-
cos.  

MINI-CURSOS - O Bom Professor 
da Educação Infantil, segundo as idéias de 
Maria Isabel Cunha e Perrenoud; As Com-
petências docentes como facilitadoras 
de auto-desenvolvimento do professor e 

promotoras do desenvolvimento de competências no aluno; O 
Trabalho escolar; O professor e o desenvolvimento da aprendiza-
gem do aluno; Aprendizagem em base estética: Imagens para 
ler a partir da 4ª Competência de Bernardo Toro, com base nas 
pesquisas de Fernando Hernandez; Hacia um modelo lingüístico 
em la ensanãnza de español; Na ordem dos discursos: Um sujeito 
autor; Lendo as vozes de sala de aula através do olhar de Michel 
Foucaut; Gêneros do discurso na escola: Mito e Tradição Indí-
gena; Oligarquia e Literatura Brasileira; Letramento, Linguagem 
e Pluralidade Cultural; O Professor de língua portuguesa e suas 
relações com a leitura; A importância do ensino da língua espan-
hola no ensino fundamental de 5ª a 8ª série; Competências para 
aprender e ensinar a partir das idéias de Bernardo Toro; Caetano 
Veloso, o vate tropical;

Há muitos pretensos acontecimentos que escapam ao olhar da mídia e, por isso 
mesmo, amargam o ambiente da não realização. Há muitos motivos, de muitas ver-
tentes, que pelo simples fato de não ganhar o calor da notícia, passam desapercebidos 
e vão povoar o mundo da desimportância. O olhar apressado do leitor deste século, 
globalizado, já não vasculha, não investiga como antes.  É preciso que haja um novo 
formato, canal condutor de informações que possibilite acesso a essas coisas que esse 
olhar já não detecta. 

“Grau Informativo” não pretende ser a novidade, nesse campo da mídia, mas 
tem projetada em suas linhas a ambição de veicular fatos e coisas que se perdem, es-
capam à observação cotidiana. Não se quer, aqui, oferecer o privilégio em espaços, mas 
uma situação mais igualitária para a informação dos diversos setores educacionais. 

De fato, é este, um espaço criado para privilegiar a notícia que na mídia comum, 
veículos de comunicações em geral, não mereceram crédito. Mas, não é este o critério 
de seleção de temas para a divulgação. O interesse comum é a razão mais próxima dos 
critérios de escolha.

“Penso que, de certa forma, tudos 
participaram da Semana de Letras. 
Alguns informando, outros sendo 

informados e, tudo isso através de 
discussões importantes”

ALINE
CURSO DE LETRAS/PORTUGUÊS

“Essa forma de discutir o próprio 
curso, através de encontros acadê-

micos, é importante pelo fato de 
fazer transitar informações diver-

sas, um intercâmbio”

MÍRIAN
CURSO DE LETRAS/PORTUGUÊS

“O curso de Letras está mais motivado 
com a realização de eventos desse por-
te. O resgate da Semana foi superimpor-
tante para que os acadêmicos entendam 
seus papéis enquanto pesquisadores”

GLÁUCE
CURSO DE LETRAS/PORTUGUÊS

ARGUMENTO

Auditório do Centro de Vivência Paulo Freire, Unir de Porto Velho
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Ué!! Você não 
ia trocar de 

pele!

Meu chegado!
Uma coisa é o que o 
povo fala, outra é o 
que o povo escreve.
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O Grau Informativo é um veículo 
de divulgação das atividades da 

Pró-reitoria de Graduação, Assuntos 
Comunitários e Estudantis (PRO-

GRAD) da Universidade Federal de 
Rondônia - Unir.

Os artigos, colunas e ilusstra-
ções assinados e publicados 

neste veículo de comunicação 
são de inteira responsabilida-

de de seus autores. 
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Entre em contato com o GRAU 
e deixe a sua mensagem

Esta é a primeira edição do ‘Grau Informativo’. Mais do que em qualquer 
outro instante, precisamos da participação de nossos leitores para que possa-
mos atingir um ‘Grau’ ainda melhor de comunicação. As sugestões, todas elas 
bem vindas, serão objetos de reflexões.

O leitor ‘Grau Informativo’ pode entrar em contato com a redação deste 
informativo através dos telefones abaixo relacionados. Ou ainda, por corre-
spondência endereçada à Prograd, campus de Porto Velho.
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