
Encontro Regional dos 
Estudantes de História

Acompanhe abaixo a entrevista concedida 
pela acadêmica do Curso de Letras/Por-
tuguês, Jaqueline Costa, bolsista PIBIC, 

onde ela fala de sua pesquisa no subprojeto 
“Diagnose de Análise Lingüística em Textos de 
Crianças Ribeirinhas”.

GRAU - Quando e em que localidade, especifi-
camente, sua pesquisa acontece?
JAQUELINE - Realizei minha pesquisa no 2º 
semestre de 2005, na escola rural municipaliza-
da Antônio Augusto de Vasconcelos, na Cacho-
eira do Teotônio. A turma tem 17 alunos com 
idade de 9 a 14 anos. Eles são da 3ª série.

GRAU - Qual o objetivo de seu projeto?
JAQUELINE - Um dos objetivos do nosso pro-
jeto é preservar e até resgatar (quando necessá-

rio) a cultura ribeirinha levando em conta a sub-
jetividade discursiva, mostrando a importância 
de se fazer um diagnóstico dos erros cometidos 
pelos alunos em relação a língua padrão.  A fim 
de que se possa contribuir com o professor para 
um bom trabalho pedagógico.

GRAU - O que os alunos dessa escola recebe-
ram, como atividades, nesse período?
JAQUELINE - Durante a pesquisa na escola 
fizemos dinâmicas, participamos de festas da 
escola, gravamos textos orais dos alunos e co-
letamos textos escritos com suas brincadeiras 
favoritas e receitas culinárias.

GRAU - As análises do material coletado propi-
ciaram que tipo de esclarecimento?
JAQUELINE - Foi analisando a subjetividade 
em todos esses momentos e principalmente nos 
textos, que percebemos a quão curta é a distân-
cia entre urbanos e ribeirinhos. Pois apesar de 
residirem e/ou estudarem na zona rural, já ad-
quiriram algumas formas urbanas de expressar, 
seja pela presença da escola, seja forte influência 
dos meios de comunicação, como rádio e tv.

GRAU - A sua pesquisa é satisfatória?
JAQUELINE - Gostaria de deixar registrado o 
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quanto é importante e gratificante trabalhar com 
a cultura local, já que para a criança que está 
aprendendo a escrever é muito mais fácil falar 
das coisas que conhece suas diversões, comidas 
e suas histórias.

GRAU - Esse tipo de contato com alunos de 
outras realidades, que seja rural, abre o campo 
de visão de um professor?
JAQUELINE - Contribui para uma mudança 
necessária na postura do professor enquanto lei-
tor dos textos dos alunos. Não apenas para corri-
gir, mas principalmente, para ler nas entrelinhas, 
no vão do discurso e que, ao assim proceder 
esteja proporcionando o acesso a língua padrão 
como fator decisivo para a inclusão social.

Então vamos falar!!!
“O Ereh é um encontro de multiplicidade de idéias, de 

aprendizagem e de trocas de valores éticos e morais. Este 
está entre os melhores eventos que a Universidade já se-

diou. A organização se empenhou para oferecer o melhor 
para os participantes” 

MARCOS VEIGANT
Organização do Encontro

A Universidade Federal de Rondônia foi  
palco de um dos encontros mais calorosos do 
meio acadêmico, o Encontro Regional dos Estu-
dantes de História. Realizado entre os dias 12 e 
16 de abril último, no campus de Porto Velho, o 
XVIII Encontro trouxe o tema “História, Cultura 
e Meio Ambiente”, reunindo acadêmicos de todo 
o País para discussões e atividades diversas, pro-
moveu a interatividade e abriu espaço para o po-
sicionamento crítico.

De acordo com a coordenação do Encon-
tro, a programação previu a realização de debates, 
painéis, conferências, mini-cursos, apresentações 
de pesquisas, exposições artísticas, mostras de ar-
tes visuais, cinema, teatro, dança, shows, dentre 
outros. A infra-estrutura montada para atender 
os participantes do Ereh não deixou a desejar, se 
comparada às versões anteriores do Encontro.

“A idéia de se fazer um Ereh com o tema 
“História, Cultura e Meio Ambiente perpassa por 
essa idéia de formação histórica da cultura não 
só regional do Norte e Nordeste, mas de todas 

as regiões do País. Contudo, a questão principal da 
proposta deste encontro gira em torno da integração 
cultural existente nessas duas regiões”, argumenta 
Célia Reis, integrante da Comissão Organizadora.

Para a acadêmica de His-
tória  e membro da Comis-
são Organizadora, Arislene 
Lopes, o Encontro é mar-
cado pela discussão de 
questões relevantes para o 
cenário universitário

A Universidade Federal de Rondônia (Unir) 
tem sido palco de grande eventos

XVIII EREH 2006

Entrelaçamento das regiões
A Amazônia, durante séculos, tem sido 

palco da diversidade étnica brasileira. Sua espe-
cificidade sociocultural, refletida na língua, reli-
gião e costumes diversos remontam de períodos 
em que os povos das distintas regiões brasileiras 
se deslocaram em busca de melhores condições 
de vida. O tema do XVIII Encontro Regional 
dos Estudantes de História, “História, Cultura e 
Meio Ambiente”, na opinião dos organizadores 

do evento, abre para a possibilidade de discussões 
valiosas para as populações das duas regiões envol-
vidas no tema, Norte e Nordeste.

A formação social de nordestinos e amazo-
nenses, a questão ambiental, o espaço físico, a polí-
tica e o desenvolvimento são situações que norteiam 
as discussões do encontro. “Na região amazônica fo-
ram vários os períodos em que milhares de morado-
res nordestinos que, atraídos pela imagem lírica que 
se fez da Amazônia no Nordeste, buscaram abrigo 
para a fuga da seca adaptando suas formas de viver 
à Amazônia”, argumenta a acadêmica de História e 
membro da coordenação, Arislene Lopes.

O Encontro Regional dos Estudantes de His-
tória (EREH) é realizado anualmente e promovido 
pela Comissão Organizadora (Coerhe) e pela Fe-
deração do Movimento Estudantil de História. Ele 
tem como objetivo principal a interatividade entre 
os estudantes.

NORTE E NORDESTE

EntrevistaEntrevista Entrevista

A pesquisadora 
Jaqueline Gomes é 
orientanda da profes-
sora Drª Nair Gurgel 
e desenvolve suas 
atividades de pesquisa 
em escola situada na 
Cachoeira de Teotô-
nio, em Porto Velho

PESQUISA

“Alem da interação com acadêmicos de outras instituições, 
o Ereh é importante pela variedade de assuntos abordados. 
Uma oportunidade impar de nós estudantes de historia 
trocarmos conhecimentos. Espero que esse evento marque 
positivamente a historia da universidade”

ANDRIA MENEZES
Organização do Encontro

“É um evento primordial para a Universidade Federal de 
Rondônia porque vai mostrar  que nós da região Norte não 
estamos “Morgados”  para representar esse encontro. Isso 
mexe com o pensamento dos estudantes e agita o cenário 
acadêmico de forma geral”

RONNE CHARLES
Organização do Encontro

“Estamos com a melhor das expectativas. 
O evento reúne estudantes de Historia do Norte e 

Nordeste para a nossa universidade. Temos a 
oportunidade de conhecer novas idéias e discutir 

o rumo da nossa Ciência que é a Historia”

JORGE SARMENTO
Organização do Encontro

“O Ereh não é somente um encontro de Historia, mas tam-
bém um encontro de culturas diferentes, da qual o relacio-
namento com o pessoal de fora vai contribuir para a troca 
de conhecimento, e a força dos estudantes de Historia nos 
dará contribuições para o melhoramento do curso”

ALEXANDRE NEVES
Organização do Encontro

“A interação de estudantes do Norte e Nordeste, de 
diversos cursos, é o principal objetivo do encontro. 

Discutimos a temática Historia, Cultura e Meio Ambiente. 
Vamos tirar desse encontro direcionamentos importantes 

e que possam contribuir de alguma forma”

JÉSSICA NUNES
Organização do Encontro

“O objetivo do encontro é integrar os estudantes 
Norte e Nordeste. Trazendo o Ereh para a Universidade 
não somente vamos mostrar a Unir como instituição 
de Ensino Superior  mas também discutiremos 
nossa cultura e nossas representatividades”

EVA CLÁUDIA
Organização do Encontro

Laboratório de Multimídia
aberto para a comunidade

O Laboratório de Multimídia da 
Universidade Federal de Rondônia, funcio-
nando no campus da Unir de Porto Velho, 
inicia as atividades no ano de 2006 com 
a oferta de oficinas e minicursos  para a 
comunidade acadêmica em geral. Já para 
os próximos dias estão previstos inícios 
de cursos de manuseio de equipamentos 
diversos, tais como filmadoras, máquinas 
fotográficas digitais, dentre outros.

O Laboratório, diretamente ligado 
ao Núcleo de Educação, está sob a coor-
denação da professora Drª. Tânia Brasi-
leiro. Os acadêmicos Cécil Thiré e Analton 
Alves desenvolvem oficinas e minicursos e 

organizam agenda de atividades. De acor-
do com informações, desde o início deste 
ano o espaço já está sendo oferecido.

MINICURSO

Até o dia 30 deste mês tem início o 
minicurso “Imagem e Imaginação”. Com 
proposta de auxiliar o acadêmico quando 
do uso de fotografias e recursos de mídia 
diversos, a atividade também vai apresen-
tar ferramentas de composição, captura 
e tratamento de imagens. Dentre estas, a 
fotografia digital e os recursos básicos do 
software Adobe Photoshop.

MINI-CURSOS

Cecil Thiré, monitor do Laboratório de Multimídia, apresenta o local aos novos 
acadêmicos da Universidade Federal de Rondônia durante a semana de recepção
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