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“Nas águas do 
texto” é um livro 

de reflexão sobre a 
leitura e interpre-
tação em História 

Oral. A visão de 
mundo denomi-

nada pelo autor de 
Hermêneutica do 
Presente se põe a 
desdobrar o pre-
sente vivo de um 

texto.  Lançado no 
ano de 2001.

O livro Violência 
Domestica e Abrigos 
Institucionais (2001) 

traz uma investigação 
do imaginário de cri-
anças e adolescentes, 
que estão em abrigos 

governamentais e não 
governamentais de 
Porto Velho verifi-

cando  como são rep-
resentadas a violência 
e acolhimento dessas 

crianças.

Discute o processo colo-
nizatório de Rondônia, 

tomando como estudo de 
caso uma área do centro sul 
do estado. Procura entender 
o processo de sobrevivência 
dos assentamentos daquela 
região, a partir da estrutura 

fundiária. O autor fala do 
processo de povoamento e o 

confronto com as questões de 
colonização mínero-agrícola. 
O processo de povoamento 

e outros mais, neste livro. 
Edição de 2001.

Editora da Universidade 
Federal de Rondônia - Unir

Carlos Santos

Arneide Cemin 
Organização

Alberto Lins Caldas

Alguns vocábulos que ele utiliza particu-
larizam a cultura ribeirinha, na cidade, por 
exemplo, eles podem ter conotações diferen-
tes: “ garapé, terrero,  canoa, persistiu...”,se-
qüencialmente o primeiro termo na cidade é 
conhecido como igarapé, terreiro está ligado a 
umbanda, canoa é barco de pequeno porte ou 
voadeira e persistiu equivale ao verbo insistiu.  
São expressões vistas com estes sentidos no 
espaço ribeirinho facilmente identificado por 
sua manifestação lingüística de tradição oral.

As marcas orais presentes na narrativa são 
constantes no decorrer desta, “né” que serve 
para confirmar aquilo que ele diz, bem como 
o “aí” que é uma forma de dá continuidade 
a história.

A arte de narrar é muito importante e o 
narrador intervém de muitas maneiras aquilo 
que é dito já diz Kramer (1993). Na opinião do 
narrador aparição da Matinta Pereira tem um 
efeito de punição, ou seja, ela não permitiu 
que aquele homem pescasse, pois ele havia 
xingado ela e ainda não tinha nenhuma re-
ligião. O  narrador em questão  afirma que: 
“ as pessoas  diz que a Matinta  Perera  é da 
própria pessoa que não tem uma religião, não 
crê em nada...”  segundo ele, a religião exerce 
um papel fundamental da vida do homem, se 
a pessoa não tiver uma religião na sua vida 
acho que uma pessoa inútil que não tem co-
nhecimento com nada” (sic)

Pereba ainda que ao contar os fatos ele 
tem a necessidade de reiterar várias vezes 
àquilo que diz: “Isso foi uma realidade que 
aconteceu com ele”. Ele não quer deixar dúvi-
da da realidade dos fatos.

O real se mistura com mítica para expli-
car acontecimentos do cotidiano  ribeirinho. 
Dessa forma, essas histórias são produzidas 
no imaginário coletivo uma vez que o homem 
ribeirinho tem estreita relação com a natureza, 
eles buscam na mata e nos rios o que preci-
sam.

As histórias contadas pelos ribeirinhos são 
experiências que eles afirmam serem reais, vi-
vidas e acreditadas por eles.

Percebe-se que a leitura prévia  a princí-
pio fez com que as crianças visualizassem as 
cenas ao mesmo tempo em que as incentivou 

ao processo de criação de histórias com tra-
ços culturais e orais que os textos artificiais e 
repetitivos como os do livro didático não pro-
piciam.

Ocorreu, portanto, a valorização do sujeito 
como produtor do seu discurso e como agente 
e produtor da sua cultura por meio da intera-
ção social.

Deste modo, as escolas ribeirinhas não 
dão conta de atender a demanda da comu-
nidade, pois se fala muito em democratizar 
o conhecimento, no entanto, o que ocorre é 
um total descaso por parte das autoridades 
competentes com relação à transmissão do 
conhecimento e a preservação e manutenção 
da cultura local.

 Constatou-se que os alunos e a comunida-
de apresentam traços fortes da cultura popular 
ribeirinha, na sua maioria vivem da caça e da 
pesca, apesar de terem uma forte influência da 
cultura urbana por meio da televisão, do rádio 
e até por estarem muito próximos à cidade.

 A pesquisa propõe mostrar para a socie-
dade a riqueza da cultura ribeirinha e da sua 
linguagem à valorização da mesma.  Apesar 
de o capitalismo estar  presente na comuni-
dade, há um acervo cultural muito importante 
e cada vez mais raro propagado por uma lin-
guagem viva que se manifesta pelas narrativas 
colhidas e analisadas no período da pesquisa.

Falar sobre mitos e lendas é falar sobre 
histórias produzidas pelo imaginário popular 
que atravessa gerações e que pode falar muito 
da cultura de povo. Contatamos que os alunos 
e a comunidade apresentam traços fortes da 
cultura popular ribeirinha, eles na sua maioria 
vivem da caça e da pesca, apesar terem uma 
forte influência da cultura urbana por meio 
da televisão, do rádio e até por estarem muito 
próximos à cidade.

O que se deseja é que as pessoas dialo-
guem com as várias formas de cultura, mas 
que continuem narrando suas histórias vividas 
no interior da cultura, pois a cada momento 
que se passa elas ficam mais raras ganhando 
assim, uma nova beleza.

Os jovens na maioria das vezes já não tem  
experiências para contar, 

elas se esvaziaram do ambiente que eles fre-
qüentam agora, as crianças e os mais velhos 
ainda passam essas histórias, mesmo no inter-
valo de uma atividade e outra.    Faço então a 
pergunta que não quer calar, até quando essas 
histórias continuarão existindo?

Na Educação, os alunos enfrentam todos 
os tipos de problemas que se possa imaginar 
desde a falta de merenda, doenças tropicais, a 
estrutura da Escola que não é adequada e até 
o acesso a mesma que em determinada época 
do ano se torna mais difícil devido a grande 
quantidade de chuvas, isso tudo não serviu de 
empecilho,  eles estão lá mostrando que criam 
e modificam a cultura o tempo todo. É nes-
se sentido, que cultura amazônica apresenta 
muita coisa importante a ser analisada para 
quem quer fazer um estudo detalhado sobre 
a questão da cultura regional.  Esta e tantas 
outras histórias contadas pelo ribeirinho são 
experiências que eles afirmam serem reais, vi-
vidas e acreditadas por eles.

Percebe-se que a leitura prévia a princípio 
fez com que as crianças visualizassem as ce-
nas ao mesmo tempo em que as incentivou 
ao processo de criação de histórias com traços 
culturais e orais que os textos artificiais e re-
petitivos como os do livro didático não pro-
piciam. Ocorreu, portanto, a valorização do 
sujeito como produtor do seu discurso e como 
agente e produtor da sua cultura por meio da 
interação social.

Assim, espera-se que as crianças ribeiri-
nhas tenham melhores condições de vida e in-
fra-estrutura adequada para facilitar o proces-
so de aprendizagem e aquisição da linguagem, 
e que sua cultura possa ser bem mais aprovei-
tada na Escola. Nesta relação comunitária, o 
sujeito não se sente isolado, é parte ativa em 
sua comunidade, interage com seus colegas de 
grupo aprende a pensar coletivamente. Nela 
se realiza um equilíbrio entre a ação espontâ-
nea do sujeito pelos outros e a apreen-
são recíproca do grupo de seus 
membros. o grupo é 
respei ta-

do sendo ele do pescador ,do garimpeiro, en-
quanto unidade mesmo porque  foi constatado 
durante a pesquisa que entre seus membros 
existe todo um processo seja desde a escala de 
serviços, ida dos membros a pescaria e somen-
te em casos excepcionais é dada a vez a outro 
grupo para pescar,ou seja todo envolvimento 
grupal tem seu alicerce nestas regras,que são 
estipuladas para sua própria sobrevivência.

Ao finalizar um ano de pesquisa, acredita-se 
que os objetivos foram alcançados, ressaltando 
que a cultura amazônica é um caminho para 
se desenvolvido na busca do desenvolvimento 
da Educação. Contudo, o que se deseja que 
as pessoas dialoguem com as várias formas de 
cultura, mas que continuem narrando suas his-
tórias vividas no interior da cultura, pois a cada 
momento que se passa elas ficam mais raras 
ganhando assim, uma nova beleza. Almeja-se 
que as crianças ribeirinhas tenham melhores 
condições de vida e infra-estrutura adequada 
para facilitar o processo de aprendizagem e 
aquisição da linguagem, e que a 
sua cultura possa ser bem 
mais aproveitada 
na Escola.

Comissão finaliza 
projeto do Reamec

A Universidade Federal de Rondônia (Unir) já está em 
fase de elaboração de projeto para compor a Rede Amazôni-
ca do Ensino de Ciências e Matemática (Reamec). Uma co-
missão, formada pelos professores Elizabeth Antonia Leonel 
de Moraes Martines,Vanderlei Maniese e Marcelo Ferreira da 
Silva, no mês de agosto último, coordenou o Seminário de 
Divulgação e Sistematização dos dados do Programa com o 
objetivo de estruturalizá-lo.

De acordo com informações da presidente da comissão 
organizadora do Projeto ma Unir, professora Elizabete Mar-
tines, do Departamento de Biologia, o programa visa utilizar 
meios tecnológicos como a Educação à Distancia (EAD) para 
oferecer suporte e criar  redes estratégicas e estabelecer o de-
senvolvimento regional. Com o objetivo de implementar pro-
gramas de pós-graduação e recursos para qualificação do-
cente na região, o Reamec apresenta duas linhas de pesquisa 
para a área de ciências e matemática: Formação de profes-
sores para o ensino de Ciências e Matemática na Amazônia 
e Fundamentos e Metodologia para o Ensino de Ciências na 
Amazônia. Se o projeto for aprovado pela Capes, deve ter 
inicio no 2º semestre de 2008. 

O Reamec foi lançado no ano de 2005 após a apresenta-
ção do Programa Acelera Amazônia. O programa visa con-
tribuir para a melhoria do Ensino de Ciências na Amazônia, 
a partir do desenvolvimento de estudos sobre situações re-
lacionadas ao processo de formação de professores. A rede, 
assim estabelecida para os moldes da qualificação e desen-
volvimento educacional, tem ainda como meta a formação 
de 100 doutores e 50 pesquisadores até o ano de 2011.

‘Aquecimento Global’ e 
‘Paisagens Amazônicas’

O 5º Festival de Cinema e Vídeo Ambiental (FestCine 
Amazônia/2007) traz nesta edição, o debate “Aquecimento 
Global”. O evento acontece no auditório da Unir, campus 
de Porto Velho, com entrada franca. Já confirmaram a pre-
sença para o debate o Poeta amazonense Thiago de Mello, 
defensor da Amazônia e dos direitos do homem em sua ex-
tensa obra e o representante da Petrobrás Nelson Cabral de 

Carvalho, Gerente Setorial de Segurança, Meio Ambiente 
e Saúde na Petrobras - Região Norte. Estão sendo ainda 
aguardadas as confirmações da Ministra do Meio Ambien-
te, Marina Silva, do pesquisador do Instituto de Pesquisas 
Espaciais Carlos Nobre, um dos mais respeitados estudio-
sos sobre aquecimento global do mundo, e do poeta Anto-
nio Alves – Toinho Alves. 

Para o curador do 5º Festival de Cinema e Vídeo Am-
biental, Edição 2007, cineasta Jurandir Costa, o “festival 
tem a responsabilidade não somente de trazer o melhor 
que se produz em termos de audiovisual, mas também de 
propor à população a reflexão dos problemas principais 
que atingem a região amazônica e o mundo”. Outro deba-
te, “Paisagens Amazônicas”, também já foi confirmado.

Marinha realiza
mostra fotográfica

A Marinha do Brasil, através da Delegacia Fluvial de Por-
to Velho, realiza de 07 a 15 de dezembro de 2007, A Sema-
na da Marinha - IV Marinharte. A exposição que faz parte 
das comemorações do Bicentenário do nascimento do Al-
mirante Tamandaré, patrono da Marinha, contará também 
com a Mostra de Fotografias de tema, “Rio Madeira sob a 
perspectiva do olhar juvenil”.

Realizado em parceria com a Secretaria Municipal de 
Educação e Universidade Federal de Rondônia, o evento 
objetiva expor o olhar crítico do estudante acerca da Hidro-
via do Rio Madeira, bem como proporcionar o seu despertar 
para uma consciência crítica em relação a vida humana, se-
gurança da navegação e prevenção da poluição hídrica.

Poderão participar do concurso de fotografia, alunos da 
Rede Municipal de Ensino, matriculados no Ensino Funda-
mental. Cada aluno poderá inscrever no máximo duas fo-

tografias, as inscrições fo-
ram encerradas no dia 31 
de outubro último.

A abertura da Sema-
na da Marinha acontece 
no dia 07 de dezembro 
na Casa de Cultura Ivan 
Marrocos, ocasião em 
que as 40 fotografias se-
lecionadas serão expostas 
e premiadas. As obras ex-
postas serão incorporadas 
ao acervo da Delegacia 
Fluvial de Porto Velho. 

I Semana 
Cultural Hispânica

Após o encerramento da I Semana Cultural 
Hispânica, de 8 a 11 de outubro último, a comis-
são formada para a realização do evento progra-
ma novas discussões onde serão definidos passos 
para os encontros futuros. 

A Semana Cultural Hispânica foi realizada no 
Centro de Vivência Paulo Freire, Unir, campus de 
Porto Velho. Com início dia 8, trouxe atividades 
culturais, discussões e reflexões. Também de iní-
cio, houve a palestra “Cultura Latino America-
na”, ministrada pelo professor Luis Eduardo Fiori 
(UNIR). A Semana foi realizado pelos Professores 
e Alunos do Curso de Letras Espanhol e promo-
vido pelo Departamento de Línguas Estrangei-
ras. Uma das expressões do evento, professora 
Pilar Iglesias, ministrou o mini-curso “Contando 
Histórias: el uso del texto Narrativo en el aula de 
Enseñanza de Lengua Española. 


