
A coragem dessa moçada não é tudo. O des-
tino que os carrega também é muito forte, de fôlego 
desproporcional a suas vidas aparentemente simples 
e desgovernadas. Compõem uma equipe num uni-
verso de indivíduos intransitáveis. Assim, reformulam 
teorias de princípios básicos à existência segurando 
sonhos como se fossem suas vidas. Vítimas de um at-
entado contra a Rádio Universitária Integração (RUI), 

no mês de agosto último, desentoaram os discursos 
de opositores e, ainda estão por lá, com bandeiras 
flamegantes e vitoriosas na parte baixa de uma das 
caixas d’água do campus da Unir de Porto Velho.

A presidente da Rádio Integração, Márcia 
Gondin, durante entrevista ao nosso jornal, comen-
tou emocionada sobre os acontecimentos do dia 13 
de agosto último, quando as instalações da emissora 
foram arrombadas e os equipamentos roubados. 
Segundo ela, já se passaram mais de quatro meses 
e as investigações policiais ainda não apresentaram 
resultados práticos. Mesmo assim, novos alunos têm 
aderido à idéia de continuidade dos serviços de 
transmissão de som e notícias. “Vamos reconstruir 
tudo. Algumas pessoas já acenam para ajudas e, pos-
sivelmente, teremos condições de atuar sem prob-
lemas”, argumenta Márcia.

A cerimônia de abertura do IX Sell de Vilhena con-
tou com a presença do reitor Ene Glória e pró-reitores 

acadêmicos da Universidade Federal de Rondônia.

Legenda

IX SELL de Vilhena
Entre os dias 6 e 8 de outubro do ano passado 

foi realizado no município de Vilhena, Rondônia, o IX 
Seminário de Estudos Lingüísticos e Literários (Sell) 
da Universidade Federal de Rondônia (Unir). Com 
mais de 1 mil pessoas inscritas, o evento também con-
tou com participações de especialistas conceituados 
do cenário educacional brasileiro e literatos renoma-
dos. Dentre as propostas do IX Sell, de acordo com 
informações prestadas pela própria organização do 
vento, destaca-se a oportunização à discussões perti-

nentes ao aprimoramento profissional e atualização 
nas áreas de Lingüística e Literatura. 

Através de palestras, mesas-redondas e mini-
cursos, os participantes interagiram num evento, con-
siderado pela organização, como dos mais proveito-
sos das últimas edições. Ofereceram mini-cursos os 
especialistas Rodolfo Ilari (Unicamp), Raquel Salek 
(Unicamp), Agripino José Freire (Unir), Marisa Kalil 
(Unir), Rubens Vaz (Unir), Miguel Neneve (Unir), Cas-
silda Duran (Unir), dentre outros.

De acordo com números apresentados pela pró-
pria organização do IX Seminário de Estudos Lingüís-
ticos e Literários de Vilhena, mais de mil pessoas pre-

senciaram a cerimônia de abertura do evento realizado 
entre os dias 6 e 8 de outubro de 2004.

CURIOSIDADE UM FATO

Doa a quem doer:
a Rádio vai continuar

A aparente atitude romântica do professor Mário 
Venere, ao sair fotografando prédios histórios e facha-
das desbotadas nas ruas de Porto Velho, está longe de 
ser apenas um impulso emotivo. 
O protesto contra a perda da identidade cultural da 
cidade, das imagens que dia a dia vão se apagando, 
está nos clicks de sua máquina fotográfica que, volta 
e meia, preserva uma peça nova para o futuro incerto 
desse universo de luz em sombras. Interrogado sobre 

Professor Mário Venere 
sai à caça da plástica perdida

“O objetivo da Mostra fotográfica 
“Amazônia: Múltiplos olhares” foi de 
divulgar a realidade dos Ribeirinhos 

do Vale do Guaporé/Mamoré, as 
dificuldades  de sobrevivência en-

contradas e alertar sobre o desapare-
cimento dessas pessoas.

MÁRIO VENERE,
DEPARTAMENTO DE ED. FÍSICA

Nomes conceituados do cenário educacional brasi-
leiro também estiveram presentes no IX Sell que primou 

pelas discussões abertas, mini-cursos e oficinas interativas.

Da Arte
Rádio objetiva estimular e 
dinamizar a comunicação

De acordo com a acadêmica Márcia Gondin (8º período de His-
tória/Unir), a Rádio Integração nasceu durante o XXII encontro 
Nacional dos Estudantes de História, realizado em julho de 2002. 
Na ocasião, falava-se da democratização da informação, perse-
guições às rádios comunitárias, dentre outros pontos. Membros 
da Rádio Muda, na Unicamp-SP, instigaram o grupo de Rondô-

nia á realização na Unir.
Segundo Márcia, a Rádio Integração nasce, dessa forma, com 

objetivos diversos, dentre os quais, os de estimular e dinamizar 
a comunicação entre os cursos, promovendo a divulgação de 

trabalhos, linhas de pensamentos, teorias, projetos de pesquisa 
e extensão. Também a enfatização de debates com convidados 

(professores, políticos, alunos, CAs, dentre outros.
- A Rádio também possibilita a transmissão de informação de 

eventos e atividades culturais promovidas por um mediador co-
municacional que visa aproximar os acadêmicos do seio univer-
sitário, bem como ser um objeto de divulgação dos calendários 

acadêmicos - destaca Márcia Gondin.
Ao finalizar entrevista, Márcia agradece aos colaboradores da 

Rádio e solicita apoio da comunidade em geral para a continui-
dade dos serviços da rádio.

A inauguração da Rádio Universitária Integração (RUI) se deu no dia 1º de abril de 
2003 e, isso não é paródia. Não se trata de nenhuma mentira. A Rádio é uma verda-
de que, desde o momento em que foi idealizada, quando o professor Valdir Apare-
cido de Souza, Chefe de Departamento de História, aprovou a proposta do projeto 
em dezembro de 2002, as realidades de seus integrantes começaram a acessar 
outras realidades e germinar um momento importante na história da Universidade 
Federal de Rondônia. Hoje, há uma vontade de transformação mais concreta e, 
mais visível que percorre o caminho da comunicação entre esses jovens.

O movimento das rádios livres, iniciados na Itália em 1975, buscava romper o monopólio 
estatal das telecomunicações, através de emissões de rádio ilegais ou não autorizadas. Surgi-
das no seio de movimentos políticos contestatórios, as rádios livres estimularam as pessoas a 
passar da condição passiva de ouvintes para a de agentes ativos de seus discursos e a colocar 
no ar as suas idéias os seus prazeres as suas músicas preferidas, sem prévia autorização. Dos 
anos 80 à década de 90 proliferou no Brasil as rádios clandestinas. Esta expansão desordena-
da incluiu desde as rádios livres, que davam vazão à expressão cultural dos grupos e comuni-
dades, até as de cunho nitidamente comercial, muitas vezes controladas por políticos.

Atentado não inibe 
acadêmicos que ressurgem 
ainda mais dispostos à luta

Acadêmicos Márcio (economia), Célia (história), Ozanir (Geografia), Leandro (Química), 
Laércio (Química), Henrique (Química), Márcia (História) e Clébio (História)

“As pessoas se uni-
ram no momento 

em que precisavam 
fazer isso. A Rádio 

não vai parar e isso 
nos faz pensar que 

muita coisa boa 
ainda estar por 

acontecer. 

MÁRCIA GONDIN

o seu envolvimento a fotografia e a arte do registro, 
Mário diz que tenta apenas fazer a sua parte. “Muitos 
prédios antigos foram descaracterizados e, com o 
passar dos anos, as pessoas não terão idéia de como 
isso já foi um dia. Por isso fotografo. Acho que isso tem 
uma utilidade”, argumenta.
Dentre os projetos conceituados do professor Mário 
Venere, no campo da fotografia, estã a Mostra Fotográ-
fica: múltiplos olhares, do ano de 2002. Trata de uma 
exposição de fotografias com imagens do Vale do 
Guaporé/Mamoré, Rondônia. O material foi exposto 
no salão nobre do prédio da Biblioteca Central da Unir, 
campus de Porto Velho.
Dentre as diversas imagens que compõe a mostra, 
algumas foram adquiridas durante viagem efetuada 
pelo autor ao Vale do Guaporé/Mamoré – área ribei-
rinha, na divisa com a república da Bolívia,  na qual 
desenvolveu atividades como Professor Coordenador 
do grupo da UNIR, no Projeto Revitalização do Gua-
poré/Mamoré1, 2001. A falta de programas de apoio 
nas áreas da Saúde, Educação, Transportes, Esportes, 
Cultura e do Lazer, tem provocado contínuo êxodo 
dessa população,  fato que sensibilizou Mário Venere. 
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A pró-reitora de 
Graduação, Assun-
tos Comunitários 
e Estudantis, Nair 
Gurgel, profere a 
palestra “Letramen-
to, linguagem e 
pluralidade cultural 
para um público 
expressivo no IX Se-
minário de Estudos 
Lingüísticos e Lite-
rários, em Vilhena.


