
A Escola Antônio Augusto de Vasconcelos, situada na Comunidade da Cachoeira de Teotônio, área 
ribeirinha, zona rural de Porto Velho, recebeu no dia 1º de julho último o projeto “Alfabetização de Ribei-
rinhos na Amazônia” com a atividade “Derperta Cachoeira”. Sob a coordenação da professora Nair Fer-
reira Gurgel do Amaral, dezenas de acadêmicos da Universidade Federal de Rondônia, acompanhados de 
funcionários da própria instituição de ensino do Município, além de técnicos e profissionais de outras áreas 
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‘Desperta Cachoeira’
Alfabetização de Ribeirinhos na Amazônia

Professor Rubens Vaz Cavalcante (Binho)
Universidade Federal de Rondônia

Lançado nesta 4ª edição do Grau Infor-
mativo, o espaço “Banca de Palavras” 
traz uma pequena entrevista com o 
professor Binho e acadêmico Deivis dos 
Santos. Eles falam sobre o espaço da arte 
e as movimentações culturais no campus 
da Unir de Porto Velho

GRAU - Como a Universidade (Unir) se insere no ambiente da produção 
literária?
BINHO - O papel da Universidade, além de possibilitar o estudo organizado do fazer 
literário, é, através de sua editora, editar e publicar as obras literárias produzidas por 
seus professores e alunos. Mas, a nossa editora é a única de que se tem notícias que, 
realmente produziu e publicou seus alunos.
DEIVIS - Acho que a pergunta é: como a produção literária se insere no ambiente da 
universidade? Pois é; como? Fiz questão de inverter porque o interesse da instituição 
é pequeno em relação ao dos artistas. Não há um programa específico para isso. Não 
há incentivo nem um tratamento sério. Ressalto que incentivo não é um tapinha nas 
costas e dizer “legal”; mas um apurado trabalho de leitura e crítica literária.
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O grupo do projeto “Alfabe-
tização de Ribeirinhos na 
Amazônia momentos após 
encerramento de atividades 
no período da manhã na Co-
munidade de Teotônio

GRAU - As atividades artísticas (exposições, shows, 
encontros, etc.) são reflexos de desenvolvimento 
cultural, no que diz respeito à qualidade e quantida-
de de produção no campus de Porto Velho?
BINHO - Acredito que o nosso campus começa a fomentar 
atividades culturais que vão de encontro aos anseios dos 
alunos. É preciso, porém, argumentar que a iniciativa é qua-
se sempre do alunado.
DEIVIS - As atividades artísticas também não estão sérias. 
Não digo seriedade formal. É necessário um mínimo de 
amor à arte apra que não a confundam com entretenimen-
to: é aparelhagem de qualquer jeito; não há “autoridades” 
na organização (já que é só brincadeirinha de arte).

GRAU - Qual a distância entre alunos e professores 
no espaço das realizações artísticas dentor do cam-
pus?
BINHO - É grande. Porém, na medida em que as coisas co-
meçam a acontecer a distância vai diminuindo. Pelo menos 
é o que esperamos que aconteça. 
DEIVIS - No âmbito geral a distância é grande. Particular-
mente, eu e mais dois colegas (Rinaldo e Jean) tivemos um 
privilégio: devido a aproximação com o professor Binho 
(também poéta) conseguimos publicar numa versão-revista 
da Edufro, nossas poesias. Professores como Marisa Khalil, 
Ana Filipine - também demonstram atenção, até informal-
mente, o que é melhor e menos inibidor - a produções ain-
da marginais de alunos.

LANÇAMENTO
Ficou para o segundo semestre do 

ano o triplo lançamento das obras dos 
poetas Deivis dos Santos (Cantos sem 
Ângulos), Jean Ricardo (Ainda viro tua 
página e tombo contigo na próxima es-
quina) e Rinaldo  dos Santos (Embaraço 
Rapsódico). 

De acordo com informações dos pró-
prios poetas, o motivo da mudança deve 
ser bem compreendido pelo público aca-
dêmico. Segundo eles, a “Festa da Pa-
lavra”, assim denominada, foi pensada, 

principalmente, para universitários. E, 
considerando que no início do segundo 
semestre chegam novos alunos à uni-
versidade, “nada mal fazer uma festa já 
integrando esses novos alunos da Unir”.

A “Festa da Palavra”  acontece logo 
nas primeiras semanas de aula do segun-
do semestre deste ano. 

Além de  poetas locais, a “Festa” vai 
contar com participações de bandas da 
cidade e convidados especiais para o 
palco.

Banca de Palavras

IndecIsão; suIcIda -nos

A rua; o carro; perdi o ritmo; demorei mais 
do que uma vírgula; não tive tempo para 
pensar; não era o ponto; a rodovia; a morte 
em elevada rotação por minuto; morri foi do 
engasgo com veneno em pílulas de ponto-e-
vírgula;

Deivis dos Santos

ao horror que é quase vida
caminha o hoje
como lança que repensa
na ventura invertida
verberada em gravidades
ventrais de algum amanhã
embalado em berço berrante
por Eva ou Proserpina
em mútuo acarinho
pelo vinho e pelo não
vindo de ontens mutilados

Rinaldo dos Santos

Dedicatória
Eu falo,
Repito:

Cada som,
Cada verso do peito. 

Assim dedico,
Assim mostro o quanto sou infi-

nito.

E tenho sede,
E doi de beber,

E bebo todo tempo...

Não tenho sono,
Tenho muita vontade de ficar de 

olhos abertos.

E assim,
Não ser nunca

O resto.

Sempre o sonho,
Sempre o sopro

E a multiplicação dos versos!

Jean RIcaRdo

Basa financia “Alfabetização de Ribeirinhos’

ENTREVISTA 
Binho e Deivis falam sobre 

espaço da Arte

Na trevessia para chegar à Escola na Comunidade de Teotônio, alunos 
enfrentam diariamente o perigo do corredor entre as pedras

Glórinha Valadares (E), Wilson Evaristo (C) 
e Nair Gurgel do Amaral (D)

O Projeto “Alfabetização de Ribeirinhos na Amazônia” , que desde o ano de 1999 desenvolve atividades 
em escolas ribeirinhas do município de Porto Velho, ganhou reforço no início do ano quando passou a ser 
patrocinado pelo Bando da Amazônia, Basa, que destinou para as atividades o valor de R$ 30.000,00. O 
Projeto  objetiva contribuir  para o desenvolvimento da oralidade e da escrita nas séries iniciais e alfabetiza-

ção de jovens e adultos por meio de estudos e da investigação. 
De acordo com a pesquisadora Nair Ferreira Gurgel, pretende-
se também envolver todo o processo discursivo na relação do 
aluno com as atividades de letramento como lugar privilegiado 
na constituição do sujeito, visando, assim, ressaltar a pluralida-
de cultural e a subjetividade.

Glória Valadares

Diretora da Biblioteca Municipal Francisco Meireles, Glo-
rinha Valadares tem sido fundamental no Projeto “Alfabetiza-
ção de Ribeirinhos”. Membro da Fundação Nacional do Livro 
Infanto-Juvenil, Glorinha leva às escolas carentes doações de 
livros em nomes de editoras e instituições.

e setores, fizeram do evento um dia 
de lazer, entretenimento, conscienti-
zação e interação social.

Centralizado nas dependências 
da Escola, o projeto reuniu mora-
dores da comunidade de Teotônio 
e adjacências. Dentre as realizações 
destacam-se as palestras sobre higie-
nização e vigilância sanitária, preser-
vação ambiental, limpeza da fonte de 
água natural, cultura e cidadania.

O “Desperta Cachoeira” também 
apresentou atividades paralelas. A 
comunidade foi beneficiada com 
corte de cabelo, aferição de pressão, 
pesagem, distribuição de camisinhas 
e folhetos preventivos contra drogas, 
hipertensão, dengue, malária, febre 
amarela e outros.

 Crianças desembar-
cam na Comunidade 

de Teotônio, rumo 
à Escola, após 40 

minutos no percorso 
turtuoso da cachoeira 

no Rio Madeira

Na Escola  Antônio 
Augusto de Vascon-

celos, dezenas de 
alunos prestigiam a 
solenidade de aber-
tura do projeto Des-

perta Cachoeira

Os acadêmicos Júlio 
Amorim e Marlene 
Ribeiro, com o projeto 
Motivação e Apren-
dizagem de Língua 
Inglesa, durante 
oficina para alunos 
da Comunidade de 
Teotônio

Funcionários do Basa 
participam da atividade 

de limpeza da Escola, 
adjacências e estrada 

que liga à fonte de agua. 
Foram recolhidos deze-

nas de sacos de lixo

Os integrantes do Projeto  
Alfabetização de Ribeiri-

nhos na Amazônia foram 
homenageados com uma 

apresentação de dança 
dos alunos da própria 

escola e moradores da 
Comunidade.


