
Propondo uma formação ampla e pluralista, tanto teórica como metodologicamente, o curso de Licen-
ciatura Plena e Bacharelado em Ciências Sociais, com habilitação em Sociologia, Ciência Política e Antro-
pologia, da Universidade Federal de Rondônia (Unir/Porto Velho), teve a solenidade de abertura realizada 
no dia 1º de março último no Centro de Vivência Paulo Freire, campus de Porto Velho. Na oportunidade, 
o reitor Ene Glória da Silveira proferiu a aula inaugural e acompanhou a abertura do Curso. 

O Departamento de Sociologia e Filosofia da Unir é composto pelos professores Antônio Barbosa 
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Ciências Sociais:
o cientista social na contemporaneidade

Os novos acadêmicos da Unir abrem a boca e 
falam de suas vontades nesse momento que há muito 

desejavam participar, a vida acadêmica

Gente que está chegando

Prof. Ms. Agripino José Freire da Fonsêca,
Vice-chefe do Departamento de Letras/línguas vernáculas

A Universidade é o espaço das obviedades: mal nascemos, nossos pais já 
nos encaminham para uma escola que nos faça chegar a uma universidade, num 
futuro não muito distante. Muitas vezes, passamos pelo Ensino Fundamental (da 
1ª. à 8ª. série) e pelo Ensino Médio (da 1ª. à 3ª. série) sem nos darmos conta disso. 
Todos querem que cheguemos lá, não importando se estamos preparados ou não. 
É óbvio.

A Universidade é o espaço das obviedades: de repente, percebemos que já 
estamos quase chegando lá, e, como num passe de mágica, decidimos (muitas vezes 
decidem por nós) o curso superior que há de nos fazer muito felizes. Afinal, todos 
querem que cheguemos lá, não importando se estamos preparados ou não. É ób-
vio.

A Universidade é o espaço das obviedades: após muitas noites sem dormir 
(ou talvez nem tanto assim), vem o vestibular e damos um... Grau! em nossas vidas. 
Aliás, mais um grau em nossas vidas. A alegria, o prazer, a felicidade, tomam conta 
de nossa torcida: pai, mãe, irmãos, irmãs, tios, tias,... nós mesmos. Nós mesmos?! 
Enfim, chegamos. Não importa se estamos preparados ou não. É óbvio.  

A Universidade é o espaço das obviedades: muita gente, muitos cursos, mui-
tos discursos. São muitas, também, as verdades. Todos têm as suas. Todos querem 
saber as nossas. Não preparamos ainda as nossas verdades. Não sabíamos que de-
víamos preparar as nossas verdades antes de entrarmos aqui, na Universidade. Não 
importa se estamos preparados ou não. Havemos de. É óbvio.

 A Universidade é o espaço das obviedades: são muitos os espaços. São 
muitos os discursos. Como conhecê-los? Quem vai nos apresentar a eles? E como? 
Através de qual meio? É preciso um canal de comunicação, ou mais de um, que 
congregue, que junte todos esses discursos e os propague a quem de direito: nós, que 
chegamos, e os que chegaram antes. É óbvio.   

A Universidade é o espaço das obviedades: a PROGRAD, na pessoa da 

VERSOS

Versos! Versos! Sei lá o que são versos...
Pedaços de sorriso, branca espuma,
Gargalhadas de luz, cantos dispersos,
Ou pétalas que caem uma a uma...

Versos!... Sei lá! Um verso é teu olhar,
Um verso é teu sorriso e os de Dante
Eram o seu amor a soluçar
Aos pés da sua estremecida amante!

Meus versos!... Sei eu lá também que são...
Sei lá! Sei lá!.. Meu pobre coração
Partido em mil pedaços são talvez...

Versos! Versos! Sei lá o que são versos...
Meus soluços de dor que andam dispersos
Por este grande amor em que não crês...

Quer falar? Então Fala!!!
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“A vida é passageira, mas não podemos passar por ela sem 
deixar nossa marca. O conhecimento para futuras gerações 
é a nossa contribuição. Assim, torço para que ao final des-

sa temporada, desse curso, estejamos mais presentes nos 
acontecimentos positivos, nas realizações. Vamos contribuir 

à nossa maneira”.

Adélia Queiros
Universidade Federal de Rondônia (Unir)

“As flores são bonitas em qualquer lugar do mundo. Muita 
gente tem forma, mas não tem conteúdo (Chalie Brown 
Jr.). Esse pensamento tem algo de valioso e nos remete a 
pensar nos valores que precisamos cativar para conseguir-
mos atingir nossos objetivos. Contribuir para uma socieda-
de mais justa é uma tarefa por demais importante”

Renato Gomez
Universidade Federal de Rondônia (Unir)

“Todo mundo tem muitos objetivos e, um dos meus, era 
conseguir entrar para a universidade. Estou aqui, atingi este 

alvo. Agora, é estabelecer novas metas e começar a mirá-
las. Temos que estar sempre tentando as mudanças”

Vilma de Sá
Universidade Federal de Rondônia (Unir)

2005 promete ser dos mais anima-
dos no cenário acadêmico. A galera 
do MRBDdoC fez festa agitada no 
dia 1 de abril no “Tatuzão”. A marca 
do “Gustapira”  fixou com a integra-
ção de veteranos e calouros

Profª. Drª. Nair Gurgel, pró-reitora, e toda a sua equipe, 
apresenta ao público universitário o Informativo GRAU 
– Atividades acadêmicas e comunitárias, que se propõe 
a ser um espaço, mais um dentre tantos outros, aberto às 
muitas discussões em torno dos problemas e das soluções 
que o espaço universitário faz surgir. É óbvio.  

A Universidade é o espaço das obviedades: o 
GRAU, sabedor disso, quer integrar alunos veteranos e 
alunos calouros, para que, juntamente com o corpo do-
cente e o corpo técnico-administrativo, possam desvendar 
os muitos discursos existentes nesse espaço, bem como 
possam formular os seus próprios discursos. É óbvio.   

A Universidade é o espaço das obviedades: assim, 
já que estamos todos aqui, damos boas vindas também 
ao Informativo GRAU – Atividades acadêmicas e comuni-
tárias, e desejamos vida longa a ele para que possa regis-
trar as inquietações deste espaço das discussões que é a 
universidade. É óbvio. 

A Universidade Federal de Rondônia só tem a ga-
nhar a partir do momento em que sua comunidade des-
pertar para a realidade que a cerca e faça valer seu conhe-
cimento, sua inteligência, suas descobertas, seus projetos, 
seus desejos de mudança, sobretudo de mentalidade, de 
atitude, de valorização do ser humano que há em cada 
um de nós e faça do saber um parceiro das soluções dos 
problemas sociais. Assim, a universidade será, de fato, o 
espaço das obviedades. É óbvio.

FLORBELA
A preconceituosa crítica do início do 

século passado ignorou a mais sublime 
voz feminina da poesia, Florbela Espan-
ca (1894-1930. 

A mulher ardente que vai palpitando 
através de seus sonetos, um diário íntimo 
que clama por carícias de amores impos-
síveis, se calou aos 36 anos de idade após 
uma dose excessiva de Veronal. Florbe-
la d’Alma da Conceição Lobo Espanca 

nasceu em Vila Viçosa (Alentejo) 1894. 
Em 1919 publica “Livro de Mágoas”. 

Em 1923 lança “Livro de Soror Sau-
dade” que, tal como o primeiro, passa 
despercebido. Estudiosos afirmam que 
ela teria morrido de suicídio.  Florbela 
também publicou  “Reliquiae, Charne-
ca em flor” e os contos “As máscaras do 
destino e Dominó Negro”. A alma trági-
ca é a voz da própria mágoa.

Literária

SaKa - Ana
Desabrocha-se tua flor da paixão
Exalando-se um cheiro e néctar

Diferente, de repente, estala o talo
Do fruto férvido deixando-te sorridente

Alegremente dos pés a mente.

A pisca pisca de tua flor
Se mistura com o fervor,

Do fruto tosco,
Explode
Sacode

Estilhaços
De Pétalas,

Desejos ardentes
De musa nua

Em lua 
E Dorme.

JO WALTER

FRASES
“Quando eu era pequeno, meus pais 

descobriram que eu tinha tendências ma-
soquistas. Aí passaram a me bater todo 
dia, para ver se eu parava com aquilo”

WOODY ALLEN

“Os cisnes cantam antes de morrer. Al-
gumas pessoas deveriam morrer antes de 

cantar”
SAMUEL TAYLOR

É muito melhor estar mal acompanhado 
do que só. A única vantagem da solidão 

é poder entrar no banheiro e deixar a 
porta aberta”

ANTÔNIO MARIA

“Uma celebridade é uma pessoa que tra-
balha duro a vida inteira para se tornar 

conhecida e depois passar a usar óculos 
escuros para não ser reconhecida”

FRED ALLEN

“O sujeito que não se considera um gê-
nio não deve se dedicar a fazer arte ou 

literatura”
NELSON RODRIGUES

“A pior vingança de uma mulher é per-
manecer fiel a um homem”

AMBROSE BIERCE

“Um grande passo em nossas vidas seria conseguirmos esse 
curso, que agora entramos, com sucesso. Gostaria de fazer 
isso na companhia de todos os meus colegas que entraram 
agora na Unir. Acredito também que essa turma é boa e 
está muito empolgada para fazer um pouco mais. Para fazer 
diferente”.

Rafael Vale
Universidade Federal de Rondônia (Unir)

“Mais real do que fazer da vida um sonho é fazer do sonho 
uma vida. Porque nem sempre temos a vida que sonha-

mos, mas sempre teremos um sonho pra viver. No momen-
to, vamos viver esse sonho da universidade. Precisamos 

disso para deixar marcas na história. Aliás, o tempo todo 
estamos fazendo história” 

Luana de Castro
Universidade Federal de Rondônia (Unir)

A compreensão crítica da sociedade

A Universidade é o 
espaço das obviedades

Professora Márcia Meireles

Professor Giovani Lunardi

De acordo com material de divulgação do próprio curso de Ciências Sociais, num contexto histórico e 
social bastante complexo, o cientista social está sendo formado para compreender criticamente a sociedade 
na qual vive e para a qual deve buscar alternativas. Essa tarefa se torna mais árdua pelo fato de muitos 
dos conceitos estarem sendo questionados devido à complexidade da sociedade contemporânea. O cien-
tista social, hoje, é aquele que participa diretamente do questionamento constante da problemática que a 
sociedade de nosso tempo nos coloca; busca ser coerente 
com uma visão crítica desse momento histórico e social e, 
ao mesmo tempo, fornece alternativa transparente e abran-
gente para a compreensão da realidade atual.

Consta ainda do material de divulgação que o currí-
culo do curso de Ciências Sociais contempla Práticas de 
Formação que visam proporcionar a formação integral 
da pessoa humana por intermédio de atividades que, vão 
além das oportunidades tradicionais para aprofundar ou 
complementar as práticas curriculares. Neste contexto, o 
objetivo geral do curso busca contemplar a atividade de 
formação para o magistério em diferentes níveis de ensino 
e pesquisa.

de Oliveira (mestre em Ciências Sociais), Adilson Siqueira de Andrade 
(mestre em Antropologia), Ari Miguel Teixeira Ott (doutor em Ciências 
Humanas), Ardeide Bandeira Cemin (Doutora em Antropologia), Cla-
rides Henrich da Barba (mestre em Filosofia), Giovani Mendonça Lu-
nard (mestre em Filosofia), Jorge Luiz Coimbra de Oliveira (doutor em 
Sociologia), Lenir Lopes Dettoni (mestre em Filosofia da Educação), 
Luiz Carlos Rodrigues (especialista met. do ens. superior), Márcio Secco 
(mestre em Filosofia), Maria Berenice Alho (doutora em Sociologia), 
Márcia Meireles de Assis (mestre em Ciências Sociais), Pedro Franzon 
(mestre em Desenvolvimento Regional) e Valdemir Miotello (doutor em 
Filosofia).

De acordo com a professora Márcia Meireles, integrante da Comissão 
de Elaboração do Projeto do Curso, as disciplinas das Ciências Sociais 
buscarão fornecer elementos para a reflexão sobre a ciência e, em suas 
relações com processos coletivos, promover a análise da formação do 
pensamento social no processo histórico, introduzindo o aluno no estu-
do e reflexão da vida em sociedade.


