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Programa de Artes Plásticas no Presídio Urso 

Branco recebe visita da artista plástica Rita 

Queiroz 
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A consagrada artista plástica Rita Queiroz visitou o presídio Urso 
Branco, onde um programa inovador de reinserção social está se 
iniciando junto aos apenados. Trata-se do programa de artes 
plásticas no presídio, onde os apenados têm a oportunidade de 
desenvolver seu talento nas artes plásticas. 

A pintora ficou surpresa e alegre com a existência do programa e 
afirmou que, a partir de agora, vai ser uma colaboradora, 
apoiando o desenvolvimento do trabalho. “É importante o trabalho 
com a arte junto aos apenados porque a arte liberta. Liberta os 
espíritos acorrentados, liberta o talento escondido, liberta o 
indivíduo que pode desenvolver uma bela profissão”, disse a 
artista. 

O diretor do Urso Branco, Wanderley Pereira, informou que “o 
trabalho iniciou pouco a pouco, mas que agora já vem tomando 
corpo e é uma maneira de promover a capacitação profissional e 
também a atividade laboral que faz com que a prisão se torne 
mais humanizada”, enfatizou Wanderley. 

Na quarta-feira haverá a primeira exposição do trabalho do grupo, nas dependências do Urso Branco, durante o encontro 
com Deus, promovido pela capelania e que desde o dia 26 está realizando um trabalho com os apenados e os familiares. 
Os artistas estão com grande expectativa de mostrarem suas obras. 

Fonte: ASSESSORIA 

 

Ariel Argobe: Cultura & 
Cidadania 
 quarta-feira, 29 de fevereiro de 2012 

CARNAVAL, TURISMO E PAZ 
 

No último domingo, dia 26, foi realizada nas dependências do Mercado Cultural, a apuração do desfile das escolas 

de samba de Porto Velho, que se apresentaram na Passarela do Samba Édson Fróes, sábado, dia 25, e início da 

madrugada de domingo. 

Nos últimos quatro anos, a apuração dos mapas de avaliação era um acontecimento recheado por muitos tumultos, 

brigas, acusações, desconfianças, palavras afrontosas, injurias, tabefes, chutes, boletins de ocorrência policial e tudo mais 

de descompostura que uma boa baixaria requer. 

Invariavelmente, após a Comissão de Apuração do resultado do carnaval anunciar a agremiação campeã, o 

Presidente da FESEC era retirado do espaço sob a proteção da Polícia Militar ou, de outra forma – aplicando o plano ‘B’ -, 

desaparecia do recinto, empreendendo espetacular fuga planejada pela empresa de segurança contratada pela Federação 

para garantir a integridade física do dirigente da FESEC. 

Porém, naquela manhã de domingo havia algo diferente pairando no ar. Algumas das pessoas ali presentes não 

acreditavam na civilidade de determinados brincantes e torcedores que, ao longo da história da apuração do resultado do 

nosso carnaval, sempre se comportaram como feras temidas, ferozes e famintas. 

Logo pela manhã, brincantes, ritmistas, foliões, admiradores e curiosos se instalaram na Praça Getúlio Vargas, para 

acompanhar a apuração. 

A conferência foi rápida. Por volta de uma hora e trinta minutos o Presidente da Fundação Iaripuna, Altair Santos 

Tatá, anunciou a Escola de Samba Asfaltão como a grande vencedora do carnaval de 2012. 

A comunidade carnavalesca do pavilhão amarelo e preto finalmente pode comemorar o título que vinha perseguindo 

nestes últimos quatro anos. 
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O título de segundo lugar foi para a Escola Os Diplomatas do Samba. Na terceira posição ficou a São João Batista e 

na quarta colocação ficou a Rádio Farol, que retorna para o grupo de acesso. 

No grupo de acesso, a escola de samba Armário Grande foi a grande campeã e volta ao grupo especial. A 

agremiação Império do Samba, também do Grupo de acesso, foi desclassificada, conforme prevê o regulamento do 

carnaval, em razão do atraso de uma hora e meia do seu desfile. 

Pela primeira vez, nestes últimos anos, após se anunciar o resultado da apuração do carnaval, o clima era só de 

comemoração, alegria e celebração do título. 

As velhas, irracionais e imbecis acusações de roubos, alegações de trapaças, afirmações insanas de jurados que 

foram comprados para favorecer determinada agremiação, felizmente, não ocuparam a cena da comemoração festiva que 

acontecia em clima de paz, em plena Praça Getúlio Vargas. 

As escolas que se posicionaram em segundo, terceiro e quarto lugares cumprimentaram a campeã, de forma muito 

madura, elegante e equilibrada. O sentimento da inveja cega e torpe não pairou sobre o resultado. Nenhum Presidente saiu 

aos gritos, histérico, bradando o confisco de um título que já era seu. 

Particularmente, enquanto aguardava o anuncio da campeã, preparava-me para um tsunami de baixaria invadindo o 

Mercado Cultural, da mesma forma como havia acontecido em anos anteriores. 

As costumeiras acusações de falcatruas, de roubalheira explícita, de injustiça absurda e as mais lunáticas teses de 

conspirações e golpes covardes contra o carnaval das escolas não agraciadas com o título de campeã, este ano ficaram de 

fora, após o anúncio do resultado. 

O olhar de perplexidade de muitos era expressão geral, não por conta do resultado da apuração que consagrou a 

escola vitoriosa, mas com o clima de celebração tranquila, regada por paz absoluta. 

Os vários diretores presentes, brincantes e torcedores das agremiações vencidas, no momento do anuncio da 

campeã, aplaudiram o resultado. Não houve protestos e nem agressões. Ninguém se sentiu ameaçado fisicamente ou 

agredido na intimidade. Absolutamente ninguém, seja da Comissão Julgadora, seja da Apuração ou da Diretoria da FESEC, 

desta vez, não foram acusados de ladrões, ao se promulgar o resultado. 

Resumo da ópera: para vencedor e vencidos, este é um resultado acima de qualquer suspeita. Um resultado justo, 

honeste, ético e digno. 

Particularmente, senti-me tão seguro que, após se anunciar a campeã, foi fazer um passeio turístico pelo centro 

histórico da cidade de Porto Velho. 

Despreocupadamente, na companhia de alguns amigos, almocei no tradicional Restaurante Almanara, visitei a 

Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, passeei de barquinho pelo Rio Madeira, visitei a Praça das Caixas d’Água e a exposição 

de artes plásticas coletiva da Casa de Cultura Ivan Marrocos e, para finalizar, foi fazer uma ‘boquinha’ na Feira do Porto. 

 

Na Casa de Cultura Ivan Marrocos, contemplando uma obra 

de Rita Queiroz 

Durante este agradável percurso turístico, foi me encontrando com alguns amigos que, pasmos, me perguntavam 

se era eu mesmo que esta a ali, tranquilo, despreocupado, passeando. 

Sim, era eu mesmo, desfrutando das belezas da cidade, em uma linda tarde de domingo. Não me sentia ameaço de 

agressões física ou moral por parte de algum brincante ou torcedor descontente com o resultado do carnaval de Porto 

Velho. 

Não era só uma caminhada descontraída e de puro lazer, mas também um passeio acompanhado de muita reflexão 

e análise sobre os frutos colhidos a partir de um trabalho sério, realizado pela FESEC, em parceria com as equipes da Para 

http://2.bp.blogspot.com/-Ew-qcmjTgU4/T05NzSIijJI/AAAAAAAAA6I/fkaBBf0dA-A/s1600/P1010969.JPG


quem avista longe, sem medo de olhar muito além do ‘arco-íris’, muito provavelmente consegue avistar um resultado bem 

acima de um título de campeã. É possível constatar que o projeto de revitalização da estética e da criatividade do carnaval 

popular das nossas escolas de samba tem avançado. 

Para vislumbrar este novo contexto do carnaval da cidade é preciso fechar os olhos para sonhar e ousar. “Só não 

vê os avanços quem tem os olhos abertos e perdeu a capacidade de sonhar”. 

Que dia agradável aquele! 
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Bom Dia Amazônia: artistas de RO participam 

de concurso de pintura 
Programação é parte do aniversário da 17ª Brigada de Infantaria e Selva 
Por TV RondôniaDa Redação 

Artistas renomados no 

estado, como Rita Queiroz e Cesar Zogbhi participam do evento. (Foto: Bom Dia Amazônia) 

O Bom Dia Amazônia desta sexta-feira (18) foi até a 17ª Brigada de Infantaria e Selva de Porto Velho, que abriu as portas 

para artistas plásticos rondonienses produzirem material e mostrarem seus talentos. Os pintores fazem parte de um concurso 

de pintura que acontece durante a programação da semana de aniversário do local. 

Espalhados pelos corredores do prédio militar, os artistas buscam, junto com seus cavaletes, pincéis e bisnagas, inspirações do 

próprio local para colocar na tela um pouco da história da Brigada que, este ano, completa 45 anos. 

(Veja no vídeo ao lado) 

Seis obras serão premiadas, e uma exposição ocorrerá na Casa de Cultura Ivan Marrocos na próxima semana. 

Siga o twitter @redeam e curta a página facebook.com/RedeAmazonica 
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Beto Bertagna a 24 quadros 
News,política,cultura. Cada um, cada qual. 

Artista Plástica Rita Queiroz realiza exposição Andando 

pelas Picadas, em Anápolis/GO 
3 respostas 

Diz  a Rita : 

“Neste momento em que nosso povo sofre tanto com a enchente do Rio Madeira estarei divulgando a necessidade da conservação 

de nossa cultura ribeirinha. Além disso haverá uma instalação simbolizando este momento infeliz e solicitando solidariedade e 

apoio do governo para o problema. 

Estou arrasada, pois acabo de saber que o Ponto Arte Vida Rio Madeira, que coordenei por 02 anos no Seringal de Santa Catarina – 

baixo madeira foi atingido fortemente e praticamente nada restou do que estava lá… além de objetos materiais, ferramentas de 

trabalho,obras de arte… perdemos o histórico do trabalho realizado.” 

Estou numa caminhada há muitos anos, sempre em busca do conhecimento do imaginário dos ribeirinhos, sua cultura, seus mitos e 

lendas, o maneirismo e regionalismo nestas comunidades. Sempre estando em contado com este mundo fantasmático que permeia 

a realidade desta gente beradeira e das mudanças sociais e culturais pelas quais vem passando. 

Foi o que fiz então nestes 37 anos como artista plástica. Estive tentando captar esta áurea, esta energia misteriosa do povo 

Ribeirinho. Estive apenas tentando explicar o ilógico, o que não pode ser racionalizado. 

Criando um ponto de Cultura do Governo Federal/ Estadual com o nome “Arte e Vida Rio Madeira” tive a oportunidade de passar 

dois anos convivendo com eles e conhecendo a sua realidade, sentindo na pele as necessidades, privações, desvalorização e 

sofrimento deste povo, inclusive a perca da sua identidade cultural. 

Todo meu trabalho artístico foi criado com base nas minhas lembranças de infância. Atualmente muito pouco sobrou daquela 

realidade. Me surpreendi ao me deparar com a drástica mudança no estilo de vida dos caboclos da região, chegando a ficar muda 

com meus pincéis, com dificuldade de retratar na arte o que eu via, pois a decepção me paralisou. 

Verifiquei que também os ribeirinhos buscaram adquirir bens materiais para se alinharem ao progresso tecnológico que domina o 

mundo… Mantiveram suas casas em madeira e de pouca estrutura porém, adquiriram geladeira, televisão, celular… 

No entanto, há muito pouco estudo sendo oferecido, não há saúde pública ou saneamento básico adequado. O que vi foi : 

exploração pela prostituição, pessoas acomodadas, sem trabalho, sem recursos, sem sonhos, mais violentos, muito menos inocentes 
e praticamente nada da tradição cultural. 

Na minha infância nos tínhamos hábitos interessantes que em muito despertavam a imaginação e criatividade como brincadeira de 

roda, contadores de estórias, festas folclóricas. Havia personagens importantes que viviam entre nós como curandeiras, parteiras, 

http://betobertagna.com/
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mascates. Na beira do Rio Madeira chegavam embarcações chamadas Regatões com os mascates dos Rios, fazendo comércio local 

dos mais diversos produtos, porém com simplicidade e sem exploração. Não havia fome e a partilha era comum entre vizinhos. 

Eles plantavam para sua própria subsistência, pescavam, criavam animais, teciam suas roupas… Hoje ninguém faz mais nada, nem 

sequer uma farinha, atividade comum naquela época. As seringueiras acabaram, não há mais a atividade de exploração da borracha 

tão comum na região. 

A busca pelo conhecimento do que era básico como ler e escrever era motivação suficiente para justificar o sacrifício de andar por 

“léguas” para chegar à Escolinha. Hoje, onde há um espaço físico para funcionamento de escola não há professores, e onde há 

professores os alunos são desinteressados. E a comunidade não percebe o quanto a educação é fundamental. 

Em relação aos contadores de estórias, figura popular na comunidade, hoje praticamente não existem mais. Os que ainda estão 

vivos já são bem idosos (90 anos ou mais) e com dificuldade de repassar as estórias em razão da própria memória já prejudicada 

pela idade. 

O mito é um elemento fundamental para se compreender o processo de evolução da cultura amazônica vez que decorre de um 

imaginário unificador e transfigurador. Na minha pesquisa senti algo muito interessante… Eles acham que não acreditam mais em 

lendas como a do Mapinguari por exemplo, mas quando estão pernoitando na mata em busca do açaí e escutam um “ruído” dizem 

logo: foi o Mapinguari quem gritou! Para logo depois negarem a lenda, dizendo que foi um bicho no mato, nada para se preocupar. 

No entanto, se falamos com os mais antigos, a crença nos personagens das lendas ainda persiste e eles acreditam fielmente que 

existem e moram na mata, nos rios, nos igarapés, bamburrais, lagos e cachoeiras. 

Durante o Projeto conseguimos resgatar várias atividades que eram comuns no passado através de Oficinas de arte, artesanato e 

tecelagem. Inclusive grande foi a colaboração de Cecília Espíndola , filha de Anápolis, que por várias vezes foi a Porto Velho , se 

deslocou de barco para o Ponto Cultural no baixo Rio Madeira e ministrou cursos de tecelagem para os ribeirinhos.. 

Iniciei meus trabalhos lá, enfrentei dificuldades imensas, acreditando que as pessoas se sensibilizariam e passariam a buscar novas 

soluções para os seus problemas inspirados pelo poder da criação. Passariam a fazer escolhas mais acertadas, se interessando mais 

pelos estudos e por uma profissão. Entendo que aprender com carinho faz bem, ajuda a adquirir conhecimento, aumenta a vontade 

de fazer as coisas de outra forma. Por outro lado, como consequência, teriam mais admiração e respeito dos seus pais e da 

comunidade. 

Foi bom ver o projeto prosperando, progredindo dia a dia, transformando naquele período a rotina local, transformando a realidade 

dos que vivenciaram a experiência, bem porque aquelas crianças precisavam de sonhos e de serem estimuladas em sua criatividade, 

não merecendo ter seus desejos interrompidos. 

Chegaram os resultados… A comunidade passou a produzir artesanatos, fizemos exposições em Porto Velho, o que reverteu em 

renda para os novos artesãos. 

No entanto, todo projeto tem um prazo para iniciar e para acabar. Apesar do conhecimento adquirido a comunidade não recebeu 

suporte ou investimento necessário para manter as atividades e progredir no comércio do artesanato. Conclui que ações isoladas 

são importantes como um sopro que desperta uma comunidade, mas não garante mudanças reais e permanentes. O governo os 

mantém lá, esquecidos. 

Não é uma cesta básica que vai mudar a vida destas pessoas, elas merecem bem mais do que isso. Informação de qualidade e 

cultura são alimentos insubstituíveis e que estão sendo negados há tantos no nosso País. 

Passado o choque do contraste entre minhas lembranças de infância e a realidade atual mantive meu sonho de que a arte é imortal e 

sempre vale à pena. Sei que a transformação de adultos é mais difícil, mas minha esperança repousa nas crianças e no que ficou 

registrado em suas memórias. Quando trabalhamos em um projeto queremos resultados imediatos e permanentes, mas quero 

acreditar que tudo que conseguimos passar para aquelas crianças ainda venha emergir positivamente no futuro. 

Assim, estou em outra etapa da minha vida. Finalmente, aceitei que meus 77 anos implicam em limitações para algumas 

atividades, em especial as que requerem muita saúde e energia como as que são necessárias para coordenar um Projeto como este 

no Rio Madeira. 

Nos meus últimos dias no Projeto, observando o hábito local dos ribeirinhos de sentar nas margens do Rio e ficar comentando as 

notícias que saem na TV ou o que escutaram falar na cidade ouvi uma frase que me chamou atenção: agora com a construção desta 

usina em Porto Velho não haverá mais enchente! 

Havia certa crítica no ar, já que isto significava que o fenômeno da enchente, tão natural para eles, fazendo parte do seu ritmo 

normal de vida e algo que eles dominavam muito bem, iria deixar de acontecer por obra do homem. 

O nosso Rio Madeira sempre teve seu ciclo natural de vida e quem convive mais perto dele sabe bem como se adaptar as suas 

mudanças. Nas enchentes os caboclos sobem os assoalhos das palafitas e pouco muda no seu cotidiano. 

Eu ficava à beira do barranco pensando que consequências ainda poderiam vir das atividades irracionais do homem contra a 

natureza. Até quando meu Rio iria ficar quieto diante da destruição feita em nome da modernidade??? Será que o santuário sagrado 

de tantas gerações iria resistir? E até que ponto os nossos ribeirinhos estariam realmente preparados??? 

Fim do Projeto para mim! Fim de um ciclo! Voltei para casa, mas dentro de mim ainda pensava o que mais poderia fazer. Certo 

dia, deitada na minha rede, ela partiu e eu cai no chão. Neste momento chorei, pensei que meu coração também estava partido, 
partido por tudo que vi e vive junto ao Rio Madeira, os sonhos de infância que se foram, o trabalho árduo, as transformações do 

tempo. Essa queda provocou em mim um profundo acordar, ou seja, um olhar para dentro de mim mesma. 

E a ideia de mais uma exposição surgiu! A primeira instalação seria com a rede partida. A rede faz parte da representação de minha 

cultura, sempre gostei de meu descanso na rede. O primeiro som e a voz da minha mãe me ninando, gesto que eu trouxe para 



minhas filhas. 

Uma representação de mim mesma também faria parte da instalação através de uma escultura feita em retalhos de minhas próprias 

roupas. Passei a produzir telas utilizando pertences pessoais, tais como rede, lençóis, roupas usadas, todas peças companheiras 

silenciosas da minha vida. Decidi que toda a coleção seria uma espécie de reciclagem dos objetos de meu uso pessoal , como que 

resgatando nos retalhos um pouco de tudo que vivi. Dei o nome Descamação Celular para a coleção e Andando pelas Picadas para 

esta exposição. 

Sejam bem vindos a esta experiência! 

Este post foi publicado em Notícias em 02/03/2014. 
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Idosos participam de oficinas criadas por artista 

plástica 
De passagem por Porto Velho, a artista plástica Rita Queiroz, 78, que agora mora em Anápolis (GO), está ministrando oficina de pintura 
no Lar do Idoso São Vicente de Paula. Desenvolver trabalho social na arte tem sido uma sistemática de Rita Queiroz, que ao longo dos 
40 anos de artes tem separado um tempo para ajudar aos menos favorecidos. 
No Lar do Idoso, ela já esteve algumas vezes em anos anteriores, quando morava em Porto Velho. Já ensinou presos, estudantes da 
rede pública e crianças do Baixo Madeira. “Para mim é muito importante proporcionar às pessoas, que aos nossos olhos estão mais 
distantes da arte, uma experiência que pode ser única na vida de muitos”, afirmou. 
De acordo com a fonoaudióloga Célia Chaves, que também aderiu à pintura, não são muitos idosos envolvidos na oficina, mas para os 
que estão participando, as segundas-feiras nunca mais foram as mesmas na instituição. As aulas iniciadas no dia 20 de abril acontecem 
todas as segundas-feiras, pela manhã. 
“A gente chega aqui por volta das 8h e fica até as 11h. Às vezes um 
pouco mais, depende da disposição deles”, disse Rita, explicando 
que no início foram mais de 10 participantes. “Fizemos o convite e 
eles vieram voluntariamente. No primeiro dia tivemos que ajudá-los 
como as professoras faziam antigamente, pegando na mão, mas da 
segunda aula em diante, apesar do número ter diminuído, eles 
ficaram mais autônomos”, ressaltou. 
Na oficina estão Luiz Matias, que tem muitas limitações motoras, 
mas muito animado. “Ele é um pintor fantástico”, classificou a 
professora, acrescentando que ele gosta de usar muitas cores, é 
bastante observador e se mantém sempre calado. 
Waldomiro Conceição Sabino, de 82 anos, não se importa com a 
cadeira de rodas. Aproxima-se da mesa e fica olhando ao redor, à 
espera de um modelo vivo para desenhar. “Ele é muito simples, mas 
a gente percebe que o desejo dele é expressar com as tintas o que 
vê ao redor”. 
A maioria deles não se lembra com clareza da idade, alguns 
estão há anos abrigados na instituição. Antônio Pereira Gonçalves disse que tem quase 100 anos, mas na verdade a 
aparência é que tem bem menos. Seu desenho do dia: uma pipa voando e quem sabe com ela o sonho da liberdade. 
Waldomiro tem boa desenvoltura com os pincéis e com as tintas e é o que menos pede auxílio, segundo Rita Queiroz. “É 
como se desenhasse as suas próprias lembranças”, salientou ela. 
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A fonoaudióloga Célia Chaves aproveitou a oportunidade dada aos pacientes para também exercitar seu lado artístico. Ela 
contou que nunca teve a curiosidade de lançar mão de tintas e pincéis para produzir alguma coisa, mas que inspirada pela 
artista, não pôde resistir. “Eu nem tinha ideia de que poderia desenhar ou pintar alguma coisa”. 
Para Célia, qualquer atividade que possa tirar os internos da ociosidade é muito bem-vinda. Ela só lamenta que poucos se 
interessem em participar. “O ideal seria ter continuidade neste trabalho, porque ele tem excelentes resultados”, avalia. 
Ao final do mês, Rita Queiroz retornará para Goiás, mas conseguiu alguém para manter em funcionamento as atividades de 
pintura. Denize Mendonça, sobrinha que acompanha a artista na oficina, se ofereceu para dar continuidade. “Eu não sou 
pintora, mas posso assumir este compromisso, trazendo material e ajudando aos internos, e quando tiver dúvida ligo para a 
titia”. 
Para Rita Queiroz o envolvimento com uma atividade pode contribuir para a recuperação do paciente e melhorar a sua 
autoestima. A ideia, segundo ela, é criar outras atividades, como o trabalho com cerâmica e apresentação com fantoches. 
“No primeiro dia, a Lu Silva, que trabalha com fantoches, fez algumas apresentações e eles gostaram muito, deram risadas 
e ficaram felizes com as brincadeiras”, citou. 
Fonte: DECOM 

 

Idosos participam de oficinas 
criadas por artista plástica 

especialmente para eles 
12 de maio de 2015 
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De passagem por Porto Velho, a artista plástica Rita Queiroz, 78, que agora mora em Anápolis 

(GO), está ministrando oficina de pintura no Lar do Idoso São Vicente de Paulo. Desenvolver 
trabalho social na arte tem sido uma  sistemática de Rita Queiroz, que ao longo dos 40 anos 

de artes tem separado um tempo para ajudar aos menos favorecidos. 
No Lar do Idoso, ela já esteve algumas vezes em anos anteriores, quando morava em Porto 

Velho. Já ensinou presos, estudantes da rede pública e crianças do Baixo Madeira. “Para mim 
é  muito importante proporcionar às pessoas, que aos nossos olhos estão mais distantes da 

arte, uma experiência que pode ser  única na vida de muitos”, afirmou 
De acordo com a fonoaudióloga Célia Chaves, que também aderiu à pintura, não são muitos 
idosos envolvidos na oficina, mas para os que estão participando, as segundas-feiras nunca 

mais foram as mesmas na instituição. As aulas iniciadas no dia 20 de abril acontecem todas as 
segundas-feiras, pela manhã. 

 

“A gente chega aqui por volta das 8h e fica até as 11h. Às vezes um pouco mais, depende da 
disposição deles”, disse Rita, explicando que no início foram mais de 10 participantes. 

“Fizemos o convite e eles vieram voluntariamente. No primeiro dia tivemos que ajudá-los 
como as professoras faziam antigamente, pegando na mão, mas da segunda aula em diante, 

apesar do número ter diminuído, eles ficaram mais autônomos”, ressaltou. 
Na oficina estão Luiz Matias, que tem muitas limitações motoras, mas muito animado. “Ele é 

um pintor fantástico”, classificou a professora, acrescentando que ele gosta de usar muitas 
cores, é bastante observador e se mantém sempre calado. 

Waldomiro Conceição Sabino, de 82 anos, não se importa com a cadeira de rodas. Aproxima-
se da mesa e fica olhando ao redor, à espera de um modelo vivo para desenhar. “Ele é muito 

simples, mas a gente percebe que o desejo dele é expressar com as tintas o que vê ao redor”. 
A maioria deles não se lembra com clareza da idade, alguns estão há anos abrigados na 

instituição. Antônio Pereira Gonçalves disse que tem quase 100 anos, mas na verdade a 
aparência é que tem bem menos. Seu desenho do dia:  uma pipa voando e quem sabe com 
ela o sonho da liberdade. 

http://data.portal.sistemas.ro.gov.br/2015/05/DSC07073.jpg


 

Waldomiro tem boa desenvoltura com os pincéis e com as tintas e é o que menos pede auxílio, 
segundo Rita Queiroz. “É como se desenhasse as suas próprias lembranças”, salientou ela. 

A fonoaudióloga Célia Chaves aproveitou a oportunidade dada aos pacientes para também 
exercitar seu lado artístico. Ela contou que nunca teve a curiosidade de lançar mão de tintas e 

pincéis  para produzir alguma coisa, mas que inspirada pela artista, não pôde resistir. “Eu nem 
tinha ideia de que poderia desenhar ou pintar alguma coisa”. 

Para Célia, qualquer atividade que possa tirar os internos da ociosidade é muito bem-vinda. 
Ela só lamenta que poucos se interessem em participar. “O ideal seria ter continuidade neste 

trabalho, porque ele tem excelentes resultados”, avalia. 
Ao final do mês, Rita Queiroz retornará para Goiás, mas conseguiu alguém para manter em 

funcionamento as atividades de pintura. Denize Mendonça, sobrinha que acompanha a artista 
na oficina, se ofereceu para dar continuidade. “Eu não sou pintora, mas posso assumir este 

compromisso, trazendo material e ajudando aos internos, e quando tiver dúvida ligo para a 
titia”. 

Para Rita Queiroz o envolvimento com uma  atividade pode contribuir para a recuperação do 
paciente e melhorar a sua autoestima. A ideia, segundo ela, é criar outras atividades, como o 

trabalho com  cerâmica e apresentação com fantoches. “No primeiro dia, a Lu Silva, que 
trabalha com fantoches, fez algumas apresentações e eles gostaram muito, deram risadas e 
ficaram felizes com as brincadeiras”, citou. 
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Rita Queiroz expõe na Ivan Marrocos em Porto Velho 

http://www.oobservador.com/arte/not_art7632,0.html 

 

 

Rita Queiroz expõe na Casa de Cultura Ivan Marrocos em Porto Velho no período de 2 a 26 de outubro. Com o tema 

“Descamação Celular”, Rita traz para o público da capital telas em estilo abstracionista criadas a partir de tecidos velhos, 

redes envelhecidas que a artista tinha em casa. 

 

A mostra que levou dois meses para ser montada procurou reproduzir Rita em sua essência. Retratar-se a si própria não 

parece ter sido um desafio para a artista que tem 33 anos de trabalho nas artes plásticas só no estado de Rondônia. 

 

Logo na entrada da exposição é possível perceber mais ao fundo, no canto do lado direito, uma pessoa sentada numa rede 

rasgada em uma demonstração de cansaço. Rita conta que foi dessa rede que surgiu a idéia de fazer a exposição. Ela estava 

sentada na rede e a rede rasgou. Daí surgiu todo o resto. 

 

No centro tem uma canoa, uma espécie de arquivo de todos os trabalhos publicados pela artista plástica ao longo de sua 

carreira. Uma série de jornais e revistas se amontoa dentro da canoa de uma forma até organizada. Folhas de papel em 

branco são disponibilizadas para os visitantes deixarem suas mensagens para a artista. Podem ser poesias, desenhos ou 

textos diversos. A idéia é que o público possa interagir mais intimamente com a ex-professora, agora aposentada. 

 

Rita Queiroz diz que a mostra está sendo muito bem recebida pelo público. Ela está encantada com o fascínio e o 

reconhecimento dos visitantes. Rita está todos os dias na mostra onde vende quadros no mesmo espaço da exposição que 

fica no salão Afonso Ligório na Casa de Cultura Ivan Marrocos.Por R$ 10,00 ou R$ 20,00 é possível adquirir uma tela 

pequena de dimensões geralmente entre 25cmx15cm pintada recentemente ou na hora por Rita. 

 

Nascida no seringal Santa Catarina localidade ribeirinha próxima ao Rio Madeira, Rita Queiroz fez uma homenagem a 

família Mendonça Queiroz, sua família. A primeira exposição da arista plástica foi em 1978. De 1980 para cá luta pela 

valorização da Casa de Cultura. Rita Queiroz já expôs em Portugal, Marrocos, Itália, França e Japão. Nesta exposição Rita 

mostrou a própria vida com simplicidade, um resumo de toda a sua história como pessoa de luta. Não se ateve a 

tecnicismos. Não se preocupou com a crítica, só em ser verdadeira consigo própria e com o público. 

 

Com a felicidade estampada no rosto haja vista o sucesso da mostra cultural “Descamação Celular!” Rita Queiroz fala sobre 

a história da luta dos artistas locais para criar e dar vida a Casa de Cultura Ivan Marrocos. Uma luta que ela mesma travou, 

pois foi uma das protagonistas, e venceu. Mas ainda há muito que fazer. 

Postado por Cyntiaàs 10:00 

https://www.blogger.com/profile/07961568353831683137
http://cyntiasilvadias.blogspot.com.br/2009/10/rita-queiroz-expoe-na-ivan-marrocos-em.html


 

quinta-feira, 13 de março de 2014 

Ponto de Cultura Arte e Vida Rio Madeira 

 

A artista plástica Rita Queiroz atualmente residindo na cidade de Anápolis 

(GO), fez contato com a editoria de cultura do Diário da Amazônia, para dizer 

da sua preocupação com o futuro do Ponto de Cultura “Arte e Vida Rio 

Madeira” que tem sede na localidade de Santa Catarina que fica no baixo Rio 

Madeira entre os distritos de São Carlos e Calama. “O Sidney meu irmão, 

responsável pela administração do Ponto de Cultura e da comunidade 

como um todo, me ligou informando que o material, inclusive o 

maquinário do Ponto de Cultura está todo debaixo d’água”. 

Rita que abre exposição “Andando pelas picadas – Descamação 

Celular” na próxima quarta feira dia 19 em Anápolis, se disse bastante triste 

com a situação da população do médio e baixo Rio Madeira. “Não sei como 

vamos nos reportar ao Ministério da Cultura quanto à prestação de 

contas do Arte Vida Rio Madeira se as máquinas e o material utilizado 

pelas crianças no aprendizado, foram inutilizados com a enchente”. 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-64mRR6_qxOw/UyItCoYM83I/AAAAAAAAFpg/J4IlW_ckc18/s1600/IMG_8035.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-YaapsXMpVO0/UyItTxY6wQI/AAAAAAAAFpo/qEQInblGJI4/s1600/IMG_8049.JPG


O Ponto de Cultura Arte e Vida Rio Madeira é referencia em organização e 

aplicação dos recursos oriundos do convênio com o Ministério da Cultura e 

governo estadual. O Projeto foi classificado pelos técnicos do MinC com a 

maior nota entre os 30 Pontos de Cultura de Rondônia. O Ponto de Cultura é 

agregado a Associação dos Produtores Rurais de Santa Catarina, localidade 

que fica a aproximadamente 6 horas de barco recreio de Porto 

 

Velho. “Vamos entrar em contato com o Coordenador dos Pontos de Cultura Rondônia, José Monteiro no sem tido 

de viabilizarmos o adiamento da apresentação da nossa prestação de contas e até saber o que fazer, já que nosso 

equipamento de multimídia também foi afetado pela enchente”, finaliza Rita Queiroz 

 

 

 

/ geral / 

12/09/2012 - 18h02min - Atualizado em 12/09/2012 - 18h02min 

Artista Rita Queiroz denuncia arbitrariedade do 

Secretário de Cultura 
O Chicão nunca desrespeitou o regulamento da Galeria Afonso Ligório. Mas esse novo secretário, sim. 

 

Rita Queiroz, considerada a maior expoente das artes plástica do Estado, deu entrevista denunciando desmandos do novo 
secretário de Estado da Cultura, do Esporte e do Lazer de Rondônia, Emanuel Neri Piedade, recentemente empossado no 
cargo, em substituição a Francisco Leilson, o Chicão. “O novo secretário foi pra lá e está agindo como político, ele ainda 
não se preocupou com os artistas nem com a arte” – disparou Rita. 

Segunda a artista, o secretário “pisou na bola” ao permitir a instalação da exposição de artesanato no espaço dedicado 
exclusivamente às artes plásticas dentro da Casa de Cultura Ivan Marrocos. Com o dedo em riste, apontado para o rosto do 
secretário Emanuel Neri, ela disse que aquela exposição é uma afronta ao edital normativo criado por lei, à época do 
governo Ivo Cassol. Ao diretor da Casa de Cultura, Geraldo Cruz, ela teria dito pessoalmente: “se você fosse um artista de 
verdade, sentira vergonha de estar passando por cima de uma luta de 35 anos, entregaria o cargo e não permitiria 

http://www.tudorondonia.com/
http://www.tudorondonia.com/
http://www.tudorondonia.com/editorias.php?edi=geral
http://4.bp.blogspot.com/-SEAk_i3S68s/UyItjL4r1SI/AAAAAAAAFpw/3HJvM_UCGqE/s1600/SANTA+CATARINA+-+2.jpg
http://www.tudorondonia.com/
http://www.tudorondonia.com/noticias/artista-rita-queiroz-denuncia-arbitrariedade-do-secretario-de-cultura-,31514.shtml#comentar


acontecesse uma coisa dessa, Geraldo”. Rita diz não ter nada contra os autores das obras de artesanatos, os presidiários, 
com quem ela já fez inúmeros trabalhos sociais e culturais. 

A artista denunciou, ainda, que a Casa de Cultura está sem condições mínimas de funcionamento “porque ela está 
completamente destroçada, os banheiros estão quebrados, não tem funcionado, o pessoal da limpeza foi tirado, tem dia que 
não tem nem papel higiênico, não tem material de limpeza, não tem nada, nada. Quem faz as coisas lá são os artistas, 
quem limpa são os artistas quando vão fazer exposição, o pessoal que trabalha lá como funcionários é que está fazendo 
alguma limpeza. Outro dia eu passei sábado e domingo lá pra vender os trabalhos que foram feitos do ponto de cultura no 
beiradão e tive de usar máscara porque estava fedendo demais. Nós estamos lutando e fazendo tudo isso esperando que 
venha uma reforma. Mas agora, em relação ao fato da secretaria querer usar desse expediente para tapar o sol com a 
peneira, aí é demais. Não tenho nada contra os detentos expositores. Se fosse minha irmã, ou meu pai, que fizesse uma 
exposição irregular lá, sem respeitar o regulamento, eu iria gritar do mesmo jeito”. 

 
Perguntado se ela teria levado o caso ao conhecimento do secretário de cultural do Estado, respondeu: ontem, nós 
estávamos na Casa da Cultura, num debate sobre a destruição do marco Rondon pela construção da Usina Hidrelétrica de 
Santo Antônio, quando vi o Geral Cruz conversando a respeito dessa irregular exposição e aquilo me chamou atenção. 
Quando eu vi a situação, botei o dedo bem perto do rosto dele e falei ‘senhor secretário eu pedi ao Geraldo que lhe 
mandasse todos os regulamentos da galeria para o senhor ficar ciente de que lá dentro não se pode botar nada que não 
seja permitido pelo edital, é a lei’. E saí. Quando foi ontem de manhã, passei lá e vi que já estava tendo exposição, coquetel 
e tudo. Quer dizer que, pra ele, tanto faz quanto tanto fez as coisas que disse ao ele, secretário. O Zekatraca disse na sua 
coluna que o secretário teria dito que não teve culpa, que a responsabilidade era do Zogbi e do Geraldo  Cruz. Pra mim ele 
não falou nada. Fiquei tão nervosa que chorei em público. A minha decepção foi grande, grande, por causa do Geraldo, não 
foi nem com ele, o secretário de cultura, que não conheço, mas pelo Geraldo, porque ele, como diretor da casa, ele teria 
dito ‘senhor secretário, eu entrego o meu cargo, eu jamais vou passar por cima de uma luta de 35 anos’. Se fosse eu, não 
teria feito a exposição, eu teria entregue o meu cargo. Nenhum secretário passou por cima desse regulamento. Ele não 
sabe nem o nome da gente, me chama de “professora”, por exemplo. Nós não somos professores, somos artistas plásticos. 
O Chicão nunca desrespeitou o regulamento da Galeria Afonso Ligório. Mas esse novo secretário, sim. Por desrespeito às 
normas de utilização, ainda no governo Ivo Cassol, já chegaram a colocar venda de carros e motos dentro da Casa de 
Cultura, e ainda uma menina numa cama bem grande, na entrada, só com um paninho no bumbum (todo mundo 
fotografando a bunda dela), fazendo propaganda de um creme de hidratação ou coisa parecida”. 

REAÇÃO DOS ARTISTAS PLÁSTICOS Ao tomar conhecimento da irregularidade da exposição, os artistas plásticos 
promoveram uma reunião, na tarde de ontem, na Casa de Cultural, tirando a deliberação de formalizar denúncia à 
Secretária de Cultura do Estado, ao governador Confúcio Moura e ao Ministério Público do Estado, requerendo a interdição 
da exposição por afronta ao edital normativo que disciplina o uso da galeria na Casa de Cultural Ivan Marrocos. 

 

Governo do Estado firma parceria para incentivar a cultura regional 

A obra é mais uma iniciativa cultural e retrata as belas artes regionais através do projeto “Andanças das Lendas pelo Rio 
Madeira”, da artista plástica Rita Queiroz onde foram realizados trabalhos artesanais, cursos de capacitação para a 
criação de gestores, na intenção de promover a preservação cultural , ao mesmo tempo em que se gera um complemento 
a renda familiar por meio da venda dos produtos. Todas as ações foram desenvolvidas na região do Baixo Madeira, nos 
distritos de Nazaré, de São Carlos e no Seringal de Santa Catarina. O resultado foi um catálogo artístico cultural de 
resgate à cultura regional, que conta as lendas e os mitos amazônicos. A obra de Rita Queiroz será distribuída para as 
principais bibliotecas do país, com a importante missão de ilustrar toda a oralidade ribeirinha. De início o projeto contou 
com o apoio do governo federal através do Ministério da Cultura e patrocínio do Banco da Amazônia-BASA. Mas, como 
foram impressos apenas mil exemplares que serão distribuídos para outros estados, o governo de Rondônia, por meio da 
Secretaria de Estado da Cultura (Secel), assumiu o compromisso de publicar mais mil exemplares para que sejam 
distribuídos às escolas e bibliotecas públicas do estado. “Para nós que trabalhamos com a cultura, observamos essa 
grande riqueza cultural aos poucos se perdendo. Não podemos deixar que a população de nosso estado não tenha acesso à 
esse belo trabalho desenvolvido por Rita Queiroz e sua equipe, é muito importante para a Secel incentivar obras como 
esta que retratam a nossa história” - destacou Jucélis Freitas - secretário de Estado da Cultura, Esporte e Lazer. Fonte: 
A/I SECEL - Secretaria da Cultura, Esportes e Lazer 

http://www.abio.com.br/novoSite/noticias.php


MINHOCAS AUTOFÁGICAS 

 

CARLOS MOREIRA 

            A discussão que o Madeirismo vem provocando na arte deste estado já ganhou forma e tem 

rompido fronteiras. O Manifesto Madeirista corre mundo em papel e bytes e o impacto é sempre o 

mesmo. O caráter de negação, o basta reflexivo do texto e a proposta de liberdade estética que ele 

grita parece assustar a maioria, beiradeira ou não. Não ocultamos nosso cansaço diante da pseudo-arte 

para turista ver que há décadas corre na região. A literatura rondoniense (não existe coisa mais cruel 

que adjetivar a literatura) é um engodo, fruto de pilantragem, charlatanismo ou ignorância do que gira 

por fora e por dentro do mundo dos signos. E a fileira forâneo-poética desta beira de mundo engrossa, 

apesar de tudo. Basta ver o principado reacionário de alguns. Mas o que chamou minha atenção 

recentemente foi ter percebido, num misto de insight e sorte, um hábito que desconhecia entre os da 

terra: a autofagia. Além de estarem completamente desconectados de uma realidade mais múltipla, as 

minhocas não conseguem compreender nem mesmo a si próprias. Devoram-se, e pior de tudo, não por 

fome, mas por enfado, cegueira e fraqueza, por pura falta do que fazer de suas pequenas e delimitadas 

existências. 
            Exemplo desse canibalismo estético-grupal foi o que sofreu há pouco a artista plástica Rita 

Queiroz, tema e persona do livro “Rita – o gosto do Aluá”, de Nilza Menezes. Todos sabem ser Rita 

um exemplo de artista engajada com os temas locais, com o homem e o tempo locais, ou seja, com 

tudo aquilo que o Madeirismo ironicamente nega enquanto visão de mundo. Mas Rita é autêntica, e 

representa aquilo que, “aqui”, deveria ser encarado como “arte oficial”. Não é o que tem acontecido. 

Rita solicitou a prefeitura de sua cidade a compra de cem exemplares do livro, como aquisição para 

bibliotecas públicas e escolas municipais. Levando-se em conta que a artista leva a “arte regional”, 

tantas vezes estapafurdiamente defendida por alguns míopes universais desta “terra” para outros 

“recantos”, nada mais justo. Estariam mantendo o pôr-do-sol, os botos, os caboclos e índios nas telas 

de insucesso. Mas o pedido foi indeferido, e os argumentos são, no mínimo, risíveis. 
            Disseram que a obra não era “publicação técnica”,que o único beneficiário do acordo seria a 

autora do livro, Nilza Menezes, que o “interesse comum faleceria” (como se comprar livros para a 

comunidade fosse a causa mortis da inteligência, e não o contrário), que a obra não passaria 

“informações verdadeiras” sobre a “história de Rondônia”, que isso resultaria num “desastre e 

prejuízo aos alunos e à rede municipal de ensino”, etc. A anta-autora dessa análise terminava por 

dizer que não encontrava “respaldo jurídico” que pudesse justificar a aquisição. Não espanta que se 

trate de um advogado. Quem fez direito dificilmente será capaz de virar o mundo pelo avesso. O texto 

daria uma excelente análise de discurso, que não poderia ser feita aqui. Mas é visível a trama estúpida 

do poder por trás desse relinchar acadêmico. Foucault se deliciaria. 
            Digam o que disserem, Rita Queiroz é a perfeita alegoria da mulher desse tempo e dessa 

região, e que, bem ou mal, traduz via imagens parte do que lhe parece sua realidade. Negar-lhe o 

reconhecimento municipal é negar o que vocês tanto defendem contra nós. É decretar a falência total 

dessa miopia de vocês. A inteligência desta terra já sabe quem tem a loucura e a obsessão suficiente 

para os saltos na autonomia virtual. Mas assim não terá graça. Assim, com a autofagia minhoquista 

roendo o que resta da falsa força de vocês, o que restará para nós, ratazanas de um novo milênio, 

devorar? 
  
  
O Estadão, Porto Velho, Domingo, 09 e Segunda, 10 de julho de 2000, página 6, Caderno de Cultura. 
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PREVERSUS 
V a r i e d a d e s 
segunda-feira, 26 de outubro de 2009 

terça-feira, 20 de outubro de 2009 

ANDANDO PELAS PICADAS ATÉ DIA 26 

 
Se você ainda não visitou a exposição Andando pelas picadas, da artista plástica Rita Queiroz, que está na Galeria Afonso 

Legório, lá na Casa de Cultura Ivan Marrocos, não pode perder a oportunidade de conhecer os dotes de uma das nossas 

mais nobres artistas.  

Andando pelas picadas fica em exposição até o dia 26 de outubro. A galeria está situada na avenida Carlos Gomes, 

esquina com Rogério Weber, bem próximo a Praça das Caixas d'Água. 

Segundo a artista, esta não é uma exposição comercial, mas familiar, pois marca o fim de um ciclo de sua vida para início 

de outro, mais altruísta e social. 

Sem nunca ter abandonado suas origens, tudo o que ela diz querer, é mergulhar ainda mais fundo na cultura e costumes do 

beiradão e não poderia escolher outro local que o seringal Santa Catarina, às margens do Rio Madeira. 

O que você vai ver nesta exposição? 

Uma rede montada e arrebentada. Não foi de propósito, mas é real. A rede rasgou-se ao meio quando a artista descansava. 

Sobre a queda veja artigo "Deu a louca na Rita Queiroz", no preversus.blogspot.com 

Lá também tem uma canoa, que já desceu e subiu por muitas vezes o rio Madeira e seus igarapés.  

Um cantinho dedicado à família Mendonça Queiroz, o que dá a exposição seu caráter totalmente familiar, porque ali são 

lembrados os pais da artista, ele, Antonio Queiroz, um comerciante vindo do Ceará e a mãe, Dionizia Farias de Mendonça, 

uma cabocla nascida às margens do Madeira.  

Há também algumas telas produzidas sobre lençóis velhos, onde Rita revela suas particularidades, através da descamação 

celular. “É meu cheiro, a minha pele presentes neste trabalho”, declara.  

Você pode encontrar a Rita Queiroz na galeria diariamente. Ela se ausenta do local apenas no horário das 12 às 14 horas, e 

permanece lá até às 21 horas. Vale a pena bater um papo com a artista e conhecer pessoalmente os seus planos para os 

próximos dias.  

(Alice Leyla) 

Postado por Alice Thomaz às 10/20/2009 10:58:00 AM Nenhum comentário: Links para esta postagem 

http://preversus.blogspot.com.br/2009_10_01_archive.html 

Econexus - Guarim Liberato Jr. 
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Notas sobre conexões socioambientais num mundo meio sem nexus. "A habilidade de ler as conexões e de conectar os 

pontos é o verdadeiro valor agregado oferecido pelo jornalista. Se não virmos as conexões, não veremos o mundo". 

Thomas Friedman 

domingo, 25 de outubro de 2009 

 

Rita caiu da rede 

 

Texto: Guarim Liberato Jr. 

Fotos: Roni Carvalho 

 

A rede de Rita Queiroz se rompeu e ela caiu no chão. A ruptura dos fios de algodão, surrados pelo tempo, provocaram uma 

inquietação criativa na artista plástica, que resolveu revelar nos panos velhos de sua vida, nos retalhos de seu dia-a-dia e 

nos lençóis de sua intimidade, a complexidade simples e profunda de sua arte. 

 

As obras estão expostas na galeria de artes da Casa de Cultura Ivan Marrocos, no Centro de Porto Velho, até sexta-feira, e 

como a própria artista define, fecham um ciclo em sua trajetória. “Resolvi reciclar as minhas coisas pessoais de uma vida 

inteira na forma de arte, e dessa forma encerro mais um ciclo na minha carreira. Agora terei que me reinventar, me reciclar 

também para continuar pintando”, fala a artista. 

 

Na galeria, essa reinvenção já se manifesta na obra de Rita, como elo transitório para uma outra dimensão da artista. Duas 

instalações e oito lençóis, que servem de tela para as obras mais introspectivas de sua trajetória, levam o expectador para 

dentro o imaginário da artista e de seu cotidiano. 

 

Um vitral com motivos amazônicos esconde a sala de estar da artista, e uma canoa carrega um pouco de sua história, de 

suas andanças pelo beiradão do Madeira, de suas caminhadas pelas picadas da vida. 

 

Na ruptura criativa dos fios de sua rede, nas pinceladas luminosas em seus lençóis, e na ligação dos elos de sua obra, a 

artista se expõe numa verdadeira ‘descamação celular’ e revela toda sua plenitude, mística e incompreensível. 

 

E, de tanto intisicar os mitos da Amazônia, Rita se faz lenda, mais uma lenda viva do beiradão. 

Postado por Guarim Liberato Jr às 15:42  

http://econexus.blogspot.com.br/2009/10/rita-caiu-da-rede-texto-guarim-liberato.html 

Rondônia, Sabado 07 de Novembro de 2015 - 20:26
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ZEKATRACA ENTREVISTA A ESCRITORA BENEDITA PINI 

O Diário de Benedita Pini 

Durante a abertura da exposição “O Diário de Viagem de Benedita - Trocando Sonhos Por Sonhos”, da artista 
plástica Rita Queiroz, a grande curiosidade da maioria dos presentes, era saber quem era “essa” Benedita que 
mereceu da grande Rita tamanha homenagem. O mistério só foi esclarecido quando durante seu discurso, a artista 
apresentou a todos: “Minha amiga Benedita Pini”. Na realidade, as duas são ligadas pelo matrimônio de seus filhos. 
“Eu sou sogra da filha dela e ela é sogra do meu filho”. Numa viagem a Portugal Rita descobriu que Benedita estava 
escrevendo um Dário e então insistiu com a amiga que ela lhe mostrasse o que estava escrito naquele caderninho e 
o resultado, resultou na Exposição “O Diário de Viagem de Benedita – Trocando Sonhos por Sonhos”. O visitante da 
exposição que fica na Galeria Afonso Ligório da Casa da Cultura Ivan Marrocos até o final do mês de novembro, vai 
poder ler o que a Benedita Pini escreveu em seu Diário de Viagem, pois o caderninho/diário está em um dos bancos 
da canoa instalada no meio da galeria, não tem como não perceber, pois sua capa é vermelha. 

Batemos um papo com a escritora do Diário de Viagem, num cantinho da galeria e o resultado dessa 

conversa, passamos aos leitores através da entrevista que segue: 

  

ENTREVISTA 

  
Zk – Como foi que a Rita descobriu que a senhora tinha um diário de viagem? 

Benedita Pini – Ta vendo aqui (nos mostrando o caderno/diário que estava no banco da canoa que faz parte 

da exposição), quando nós fomos, eu e a Rita na cidade do Porto em Portugal fiz um comentário na beira 

do rio daquela cidade falando sozinha: Puxa vida eu dei tanto tempo de aula no Paraná para os meus alunos 

de 4ª série sobre esse rio... Foi então que a Rita percebeu que eu estava escrevendo um diário. Aí disse a ela 

que falava muito sobre Portugal para meus alunos e de repente estava na beira daquele rio. 

  

Zk – Era a primeira vez que a senhora escrevia um diário? 

 Benedita Pini – Não! È mania minha, quando viajo tudo que faço e passo escrevo, então surgiu esse diário. 

Como a Rita se propôs a fazer uma homenagem pra mim, expôs meu diário pra todo mundo ver. 

  

Zk – Vocês viajaram juntas ou se encontraram lá em Portugal? 

Benedita Pini – Planejamos a viagem juntas. Acontece que somos duas sogras. Sou sogra da filha dela e ela 

é sogra do meu filho, então fomos juntas para Portugal. Foram 35 dias batendo papo o tempo todo e a cada 

dia, fomos estreitando nossa amizade. 

  

Zk – A senhora é Benedita de que? 

Benedita Pini – Benedita Aparecida Ferreira Pini, mas, meu nome de guerra é Benedita Pini. 

  

Zk – A senhora veio pra Rondônia quando?  

Benedita Pini – Em 1980. Olha, saí do Paraná onde dei 31 nos de aula, me aposentei em 1979 e em 1980 

vim pra cá, entrei na educação novamente e fiquei lecionando até 2.009. Ao todo fiquei 59 anos na 

educação, pra ganhar uma miséria. 

Zk – Em Porto Velho a senhora lecionou em qual colégio ou colégios? 

Benedita Pini – Lecionei no Barão do Solimões e entre os anos de 1985 a 1988 fui diretora do Barão. Fui 
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presidente do Conselho Estadual de Educação. Assumi o cargo de Secretária Municipal de Educação 

substituindo o Roberto Sobrinho. Ele saiu Candidato a vereador e eu assumi a secretaria, no governo do 

Guedes. 

Zk – Como à senhora analisa essa questão de não haver mais repetência? 

Benedita Pini – Todo o governo fala que a educação está melhor e coisa. Não tá não! Enquanto o governo 

não melhorar a capa de um professor com um salário, pelo menos, equivalente ao salário do vereador, não 

adianta. Não adianta que o professor não vai fazer milagre. 

  

Zk – Por que milagre? 

Benedita Pini – Professor que tem que trabalhar em três escolas pra poder ter um salário descente, não vai 

ensinar ninguém não. Pode ter certeza que a gente está fazendo uma verdadeira enganação. Você pega 

aluno de segundo grau que não sabe ler. Ler não é só codificar as palavras, tem que interpretar. Tem aluno 

que não sabe interpretar não. Se o governo não melhorar o salário dos professores, pra ele deixar de fazer 

greve, volto a insistir, o professor tem que ganhar pelo menos como um vereador. A maioria dos 

vereadores não sabe nem ler. Hoje tem uma exigência, todo professor tem que ter curso superior. 

  

Zk – Pra ganhar o que? 

Benedita Pini – Pra ganhar R$ 1.300,00 por mês. Aí ele vai ter que trabalhar pela prefeitura, pelo estado e 

na rede particular. Como uma pessoa com essa carga horária vai poder ensinar bem, se não tem tempo para 

elaborar um plano de aula digno. 

  

Zk – A senhora é do tempo da sabatina? 

Benedita Pini – Comecei a lecionar em 1948 com 18 anos de idade. Após tantos anos dando aula no Paraná 

e em Rondônia consegui duas aposentadorias, uma por tempo de serviço e a outra por limite de idade. 

Juntando as duas, não dá uma. 

Zk – A senhora lembra alguns casos pitorescos vividos dentro das salas de aula? 

Benedita Pini – Olha! Escrevi toda minha vida profissional, deixei na gráfica lá no Paraná e eles não 

preparam, Antes de terminar essa exposição da Rita vou trazer pra cá pra Casa da Cultura e então todos vão 

ter acesso a história da minha via profissional. Tive muitas alegrias e muitas tristezas. Tive alunos que me 

fizeram muito feliz. Tive alunos que me fizeram chorar. 

  

Zk – A senhora é professora por excelência? 

Benedita Pini – Se eu reencarnar novamente quero ser professora de novo. Acredito na reencarnação e acho 

que vou reencarnar logo porque vou morrer logo, pois já estou com 80 anos de idade. 

  

Zk – Se por acaso a senhora realmente reencarnar e voltar a ser professora o que faria para melhorar a 

educação escolar? 

Benedita Pini – Quero ser uma professora totalmente diferente da qual fui. Ser uma professora mais 

exigente. 

  

Zk – A senhora nasceu em que ano? 

Benedita Pini – Nasci em 1930. Dia 3 de novembro de 1930. Vou fazer 81. 

 

Zk – Para encerrar. Como à senhora se sente sendo homenageada pela Rita Queiroz 

Benedita Pini – Muito lisonjeada! Afinal de contas, Rita Queiroz é considerada a melhor artista de 

Rondônia e uma das melhores do Brasil. Foi um dos maiores e melhores presentes que já ganhei na vida. É 

o meu presente de Natal em 2911. Obrigado minha querida amiga Rita Queiroz! 

Autor : Zekatraca 
Fonte: Zekatraca 
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