
As crianças da Comunidade da Cacho-
eira de Teotônio não são as únicas a par-
ticiparem de projetos desenvolvidos por 
pesquisadores da Universidade Federal de 
Rondônia, mas durante o ano de 2005, de 
acordo com informações de professores da 
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E stou cansado. Quando vou morrer? Minhas costas 
doem, meus joelhos rangem, ainda assim, corro em 
busca de comida. Ninguém me ouve. Meu estôma-

go ronca como um símio platirrino. Ainda assim, ninguém 
me ouve. Eles olham pra mim, mas não me vêem. Bom, 
eu acho que me vêem, mas não me escutam. Talvez até 
me escutem, mas não me entendem. Ah! Isso sim, me 
escutam. Mas não me entendem.
Acham que estou louco, minha língua é, agora, estranha a 
eles. Colocaram-me dentro de uma jaula, mal posso falar. 
Quando falo dizem que estou louco. Na verdade o que 
aconteceu é que, há algum tempo atrás, eu acordei e olhei 
através da janela do meu quarto e vi que todos estavam 
agindo feito formigas. Mas quando fui mostrar a eles o 
quanto estavam enganados, já não podiam me entender. 
Achavam que eu tinha ficado louco.
Da minha família poucos conseguem me entender. Bom, 
na verdade, só meu pai e minha mãe conseguem me en-
tender /qual o pai ou mãe que não entende seu filho/.
Então saí nas ruas a gritar, para que todos soubessem o 
que eu havia descoberto. No começo alguns riam de mim, 
achavam que era alguma brincadeira que eu estava fazen-
do. Depois de um certo tempo começaram a virar o rosto, 
e me diziam para que eu parasse com aquela brincadei-
ra, pois, diziam já estar sem graça e que ninguém estava 
entendendo nada. Continuei insistindo. Depois de outro 
certo tempo, começaram a correr atrás de mim com cabos 
de vassoura, pedras e cadeiras quebradas. diziam que era 
melhor me calar de uma vez por todas, porque, se não, 
eu seria uma má influência para seus filhos. Agora estou 

preso neste lugar. Não sei o que 
faço aqui. Por que eles me man-
daram para este lugar? Mas se é 
aqui que estou, é aqui que vou 
falar. Apesar de que aqui tam-
bém não vão me entender. Mas, 
estando de pés e mãos atados, 
tudo o que me resta é falar. E 
com toda a certeza que ninguém 
vai me fazer calar. Tanto falarei, 
a ponto de me fazer entender, 
até que todos os que eu fizer saber sejam libertos.

WILLIAM SILVIO DO NASCIMENTO
(Acadêmico de História da Universidade 

Federal de Rondônia)

Criada por iniciativa do governo espa-
nhol para promover relações culturais e a 
cooperação nas áreas educativa e cientí-
fica entre a Espanha e o resto do mundo, 

UNIÃO EUROPÉIABOLSAS: 
Instituição oferece programas de estudos na Espanha

Cerca de 20 crianças da Comunidade da Cachoeira de 
Teotônio participam do Alfabetização de Ribeirinhos

Canto e ReCanto de Meu FalaR - PRoSa

A pesquisadora Querla Mota dos Santos 
foi entrevistada pelo Grau Informativo e des-
tacou as principais atividades desenvolvidas 
na Escola Antônio Augusto de Vasconcelos, 
situada na Comunidade da Cachoeira de 
Teotônio, onde o Projeto Alfabetização de 
Ribeirinhos, através do subprojeto “A Cul-
tura Ribeirinha” realiza ações com cerca de 
20 crianças com idades entre 9 e 11 anos.

Querla Mota exemplificou sobre os obje-
tivos do Projeto destacando que, em primei-
ro lugar, a busca é pela valorização da cultu-
ra ribeirinha. Segundo ela, as preocupações 
são por uma aliança entre o contexto das 
crianças e as aulas de produção textual, oral 
e escrita. “Procuramos trabalhar os diver-
sos gêneros textuais e discursivos”, ressalta 
a pesquisadora. 

- A partir de leitura de lendas escritas, 
procedemos com a produção escrita. Em 
seguida, solicitamos que as crianças con-
tassem em seus textos sobre as lendas ou 
estórias reais de sua comunidade. Depois, 
escolhemos uma dessas estórias e proce-
demos com a reescrita. Nesse momento, o 
trabalho passou a ser realizado em grupo 
para uma possível reflexão sobre erros gra-
maticais - destaca Querla.

O Projeto também possibilitou a realiza-
ção de outras dezenas de atividades durante 
o ano de 2005. Dentre estas, destaque para 
o “Baralho de Passatore”. Nessa atividade, 
figuras regionais são inseridas e as crianças 
interagem construindo uma história de acor-
do com a imagem que recebem. “A cultura 
ribeirinha está em constante contato com a 
urbana sem com isso, perder sua beleza”, 
finaliza Querla.

NA ÍNTEGRANA ÍNTEGRA

A pesquisadora 
Querla Mota 

destaca o cons-
tante contato 
da cultura ri-

beirinha com a 
cultura urbana

especialmente entre os países da comuni-
dade ibero-americana (Brasil incluído), a 
Fundação Carolina mantém um programa 
permanente de bolsas de estudo naquele 
país europeu, voltado para especialização, 
pós-graduação, pesquisa e formação de 
professores. 

As bolsas oferecidas pela Fundação 
Carolina se destinam preferencialmente a 
jovens graduados, profissionais e pesquisa-
dores dos países que integram a Comuni-
dade Ibero-Americana.

O período de solicitação das bolsas va-
ria de acordo com o programa oferecido 
pela instituição. Nesta edição 2006-2007, 
há oportunidades em mais de 200 progra-
mas, sendo que serão oferecidas mais de 
1.500 bolsas (1.055 para Pós-graduação, 
332 para Doutorado ou Pesquisas de Curta 
Duração e 125 para Formação Permanen-
te). A maioria dos programas encerra suas 
inscrições em 5 de março de 2006. Porém, 

A Comissão Européia - organismo 
Executivo da União Européia - lançou 

em 2004 o Programa Erasmus Mun-
dus, que visa restaurar a posição de 

liderança européia no cenário univer-
sitário. A iniciativa prevê a concessão 
de bolsas para estudantes de todo o 
mundo freqüentarem cursos masters 

(equivalente ao mestrado) promovidos 
por consórcios que reúnem 82 universi-
dades européias em 17 diferentes países 

(sendo 16 países membros da UE - 
Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, 
Espanha, Eslováquia, Finlândia, França, 

Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, 
Itália, Portugal, Reino Unido e Suécia -, 
além da Noruega). As bolsas de estudos 

serão destinadas a estudantes gradua-
dos e a acadêmicos de países de fora da 

União Européia que venham a partici-
par do Programa. Os estudantes serão 
submetidos a processo de seleção para 
participar dos cursos masters Erasmus 

Mundus. Mais informações 
no site: www.universia.com.br O araçá-boi é uma fruteira da Amazônia 

Ocidental, usualmente cultivada no Brasil, 
Perú e Bolívia. Este fruto pertence a família 
das Mirtaceas, que é a mesma da goiaba e 
jabuticaba

A Fundação ofe-
rece várias moda-
lidades de bolsas 
de estudos, cujas 
características são 
detalhadas no 
item “Dotación 
Económica” (Be-
nefícios Econômi-
cos) da descrição 
de cada um dos 
programas da sua 
oferta 2006/2007. 
Em geral, as bol-
sas são parciais, 
não cobrindo 
todas as despesas 
que os estudantes 
terão durante os 
cursos.

As bolsas ofereci-
das pela Funda-
ção Carolina se 
destinam prefe-
rencialmente a 
jovens gradua-

dos, profissionais 
e pesquisadores 

dos países que 
integram a Co-

munidade Ibero-
Americana.

CARTAS
Em sala de aula, a pesquisadora 
Querla distribui envelopes e os alunos 
começam mais uma atividade de pro-
dução textual. Dessa vez, a garotada 
desenvolve discurso para correspon-
dência com este jornal. Trata-se da 
solicitação de divulgação de uma re-
ceita criada por moradores da própria 
Comunidade de Teotônio, uma “torta 
de araçá-boi. A redação do Grau In-
formativo recebeu as 20 cartas e divul-
ga abaixo a receita para os leitores.

RECEITA:
Creme de Araçá-boi
INGREDIENTES
1kg de Araçá-boi sem caroço
2 latas de leite condensado
2 caixas de creme de leite

MODO DE FAZER
Bata os ingredientes todos juntos no liqui-
dificador. Se ficar azedo, coloque mais 
leite condensado. Depois de pronto, co-
loque na geladeira até ficar gelado.
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há programas que concluem suas inscri-
ções antes, a partir do mês de fevereiro, ou 
depois daquela data. Por isso, é importan-
te que os interessados prestem atenção às 
descrições das bolsas que estão no site da 
Fundação Carolina para não perder o pra-
zo. Mais informações e a própria inscrição 
para as bolsas oferecidas podem ser realiza-
das no site da Instituição. 

www.fundacioncarolina.es

“Na verdade o que aconteceu 
é que, há algum tempo atrás, 

eu acordei e olhei através 
da janela do meu quarto e 

vi que todos estavam agindo 
feito formigas”

PESQUISA
SUPER-DOTADOS

Maioria dos alunos superdo-
tados em classe regular está na 
rede estadual. Conforme dados 

do Censo Escolar 2005, são 
1.928 os alunos superdotados 

que freqüentam a escola em 
classe regular no Brasil: a rede 

estadual abriga 967 e a rede 
municipal, 828 alunos. Apenas 
133 estão em classe regular na 

rede particular de ensino.

SUPER-DOTADOS
Ritmo de crescimento das 

IES privadas está diminuindo, 
 enquanto nas públicas 

permanece estável: Segundo 
os dados mais atuais do Censo 

da Educação Superior, 
 o ritmo de crescimento no 

número de Instituições de Edu-
cação  Superior (IES) privadas 

está diminuindo, sendo que, 
desde 2001, caiu de 20,3% ao 

ano para 8,3%, em 2004.

CACHOEIRA DE TEOTÔNIO: A Cultura 
Ribeirinha - Gêneros Textuais e Discursivos

Cada aluno desenvol-
veu uma apresentação 
diferente ao encaminhar 
a carta para o Grau In-
formativo solicitando a 
divulgação da receita

rede pública do Estado que 
têm conhecimento as pes-
quisas, estão entre as mais 
beneficiadas com a produção 
acadêmica. 

O palco da pesquisa de-
senvolvida pela acadêmica 
Querla Mota dos Santos, aluna 
do curso de Letras/Português 
(Unir) é a Escola Antônio Au-
gusto de Vasconcelos, situada 
na própria localidade, distrito 
de Porto Velho. Cerca de 20 
alunos participam do Proje-
to Alfabetização de Ribeiri-
nhos na Amazônia através 
do sub-projeto “Letrarmento: 
pluradidade cultural e subjeti-
vidade discursiva. De acordo 

com Querla, o objetivo de sua pesquia, 
intitulada “A Cultura Ribeirinha: gêneros 
textuais e discursivos”, é avaliar o contexto 
das crianças nas aulas de produção textual, 
oral e escrita, inserindo os diversos gêneros 
textuais e discursivos.


