
Editorial
A representação e
o formato da cena

Conjecturar para o formato da cena. Em segui-
da, por evidências incompletas, estabelecer o plano ló-
gico de palco e de contexto histórico, ainda que bem 
recente. Acidulante é o tom irônico em que se perso-
nifica a crítica. Então, vejamos: vamos discorrer sobre 
os acontecimentos que nos fizeram marcas, ainda que 
espedaçadas e inadequadas. De fato, podemos ser um 
pedaço pequeno dessa imagem que de fato somos, a 
imagem da cultura que temos.

E, por falar em cultura, voltemos à cena. Esta-
mos numa região em que os acontecimentos se dão 
diversificadamente e, multiplamente. Ainda fervilha, 
aqui e sob pretextos tantos, a lógica do nascimento. E 
vão surgindo coisas, negócios, histórias e possibilidades 
distintas. É aqui que a cultura está se formando e o seu 
instante é o primeiro. É o seu início.

Voltemos à cena. Cá entre nós, a possibilidade 
de construção de um teatro na Universidade Federal 
de Rondônia, campus de Porto Velho, fez nascer um 
filme em nossas cabeças. Vamos à próxima cena: es-
tão ensaiando a instalação de um Curso de Artes Cê-
nicas. Capítulo 2: o povo se prepara para juntar todos 
os acontecimentos de nossa história, mesmo que seja 
regional, para “estrunchá-los” dentro de sala de aula. 
O filme continua...

Parte final: a história foi narrada baseando-se em 
fatos reais e o filme é um longa-metragem. Preocupado 
com as possibilidades de um período em que a única 
constância é a inconstância dos fatos, o diretor aborta o 
script que conclui o ato final. O filme não tem fim...

O homem começou a registrar sua história por volta de 6000 a.C., através 
de entalhes em pedra, madeira ou placas de barro. A escrita surgiu inde-
pendentemente no Egito, na Mesopotâmia e na China.  Desde então, os 
materiais utilizados para gravar informações evoluíram de forma extraor-
dinária e culminaram hoje com o aproveitamento de espécies florestais de 

rápido crescimento que ser transformam em papéis de alta qualidade.

Curiosidade
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correspondência endereçada à Prograd, campus de Porto Velho.
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O TÚNEL SIMPLON
No dia 19 de maio de 1906, há praticamente 100 anos, 
o rei da Itália, Vitório Emanuel, inaugurou o túnel Sim-
plon, o maior do mundo, com 19,5km. Começando 
em Brig, na Suíça, atravessou os Alpes e terminou em 
Isella, na Itália. A ferrovia que passa pelo túnel segue a 
mesma estrada traçada por Napoleão.

ParLaMENTO ruSSO
Foi inaugurado no dia 10 de maio de 1906, pelo czar 
Nicolau 2º, o primeiro Parlamento democrático da 
Rússia, a Duma. O brilho da ocasião foi ofuscado pela 
presença de milhares de guardas armados, cuja mis-

são era proteger a cerimônia e o czar. Nicolau 2º não 
concedeu anistia a presos políticos, embora a medida 
fosse esperada. Assim que teve início a primeira sessão 
da Duma, os seus representantes solicitaram imediata-
mente a anistia. A Duma é a Câmara baixa do Parla-
mento. Os membros foram eleitos por voto universal 
masculino. A maioria dos integrantes da Câmara Alta 
e do Conselho do Império é nomeada.

TrabaLhadOrES
Na Alemanha, no dia 1º de maio, 6 mil trabalhadores 
são despedidos em consequência da greve do Dia do 
Trabalho. 

100 anos NA HISTÓRIA
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Artes cênicas com vestibular em 2007

A teatróloga 
Ângela Ca-

valcante em 
performance 

durante 
evento de 

recepção aos 
calouros na 

Escadaria da 
Unir Centro

CARTÃOPOSTAL
RECUPERAÇÃO

Uma festa solene marcou o 
novo instante da cidade de Porto 

Velho. Pelo menos é o que admitiu, 
durante discurso à comunidade, 
o prefeito do município, Roberto 

Sobrinho, ao fazer a entrega oficial da 
Praça Das Caixas D’Água totalmente 

recuperada.

SÍMBOLO
A Praça das Três Caixas 

D’Água é o símbolo máximo de Porto 
Velho. Abandonada durante muitos 

anos, ela foi recuperada e fica a pro-
messa de que outras marcas da cultu-

ra local também sejam restauradas.

HISTÓRIA
Parte do patrimônio da Estrada 

de Ferro Madeira-Mamoré, as Três 
Caixas D’Água foram erguidas em 

1908, a primeira, 1909, a segunda, e 
em 1912 a terceira. Elas vieram dos 
Estados Unidos e foram projetadas 

e construídas pela empresa Chicago 
Bridge & Iron Works. O abastecimen-
to de água para Porto Velho, durante 
muitos  anos, aconteceu através das 

Três Caixas D’Água.

Porto Velho, JAN/FEV de 200611
CAIXAS D’ÁGUA

A Praça das Três Caixas D’Água, símbolo 
da cidade de Porto Velho e situada na 

região Central, foi entregue à comunidade 
no último dia 5 de maio, uma sexta-feira.

A teatróloga Ãngela Cavalcante, diretora do Cen-
tro de Cultura Esporte e Lazer da Universidade Federal de 
Rondônia (Unir), coordenadora da comissão criada para a 
implantação do Curso de Artes Cênicas da Instituição de 
Ensino Superior, acredita que já no próximo ano possa ser 
realizado vestibular para o novo curso.

Avalizado pela reitoria, professores e motivadores do 
Curso de Artes Cênicas têm feito reuniões frequentes para 
a configuração do projeto do curso. De acordo com Ângela 
Cavalcante, vale acreditar que o programa de curso, como 
também a grade curricular e quadro de professores possam 
ser definidos nas próximas reuniões. Após isso, o encami-
nhamento seria para os conselhos devidos aprovarem.

Ao finalizar entrevista Ângela ressaltou ainda que a 
Graduação em Artes Cênicas com licenciatura e bachare-
lado vem num bom momento para a região, considerando 
o estabelecido crescimento populacional e alterações gerais 
recentes nos diversos setores sociais. Ângela adiantou ainda 
que o curso deve ser formatado com características apro-
priadas para a região.

SOCIALIZAÇÃO
Apenados que trabalham na 
Unir integram novo Projeto

Os apenados da Colônia Penal Ênio Pinheiro, que 
desenvolvem atividades de manutenção na Universidade 
Federal de Rondônia, campus de Porto Velho, passaram 
a integrar um Projeto de reintegração social desenvolvido 

pela instituição de ensino superior. Implantado pela Pró-Reitoria 
de Graduação, Assuntos Acadêmicos e Estudantis (Prograd), em 
parceria com o Departamento de Psicologia, o Projeto tem como 
objetivo principal contribuir para a diminuição da reincidência 
criminal. Visa ainda, o crescimento pessoal desses apenados.

O Projeto está sob a coordenação da professora Maria 
Hercília Rodrigues Junqueira, do Departamento de Psicologia da 
Unir. Doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Hu-
mano pela USP, apresentou a tese: “A Expansão do Self de Presi-
diários: O Encontro da Psicologia com a Arte e a Profissão”.

Entrevistada pelo Grau Informativo, a assistente social Fá-
tima Expedita de Figueiredo, que também integra a coordenação 
do Projeto, argumentou que foram programadas atividades que 
devem acontecer durante a semana, em encontros diários com 
os apenados. Segundo ela, esses contatos frequentes propiciam 
um melhor entendimento comportamental dos envolvidos com 
o trabalho. 

Melhor exemplificando, a assistente social Fátima Expedita 
destacou que através de atividades psico-pedagógicas, culturais 
e de esporte e lazer, pretende-se despertar no apenado sua auto-
valorização e, conseqüentemente, o seu interesse pelo trabalho 
que realiza no campus da Universidade, preparando-os para um 
convívio social saudável.

Expedita 
Fátima de 
Figueiredo 
é assistente 
social da 
Universidade 
Federal de 
Rondônia


