
RIO MADEIRA

Educação em Saúde 
para ribeirinhos
Pesquisa propõe desenvolvimento da comunidade

Às margens do Madeira, comunidades ribeirinhas têm 
sido assistidas pelos pesquisadores do Projeto Calama e, 
a cada visita, mais uma possibilidade para revelações 
e satisfação de curiosidades, surpresas do lugar. Fora o 
prazer de trabalhar em contato direto com a natureza e 
o volume cultural de apetrechos regionais, os estudantes 
também encantam-se com a força da interatividade pro-
piciada.

A diversidade encontrada no distrito de Calama tem 
sido fundamental para que alunos de diversas áreas en-
contrem produtos afins. Dessas afinidades, dezenas de 
pesquisadores vão pontuando seus temas para futuras 
pesquisas. Na opinião de integrantes do grupo, a riqueza 
em trabalhar com essa comunidade está na receptivida-
de e possibilidade de descobertas que venham contrituir 
para o seu desenvolvimento.

O PROJETO

Alunos de diversos cursos da Universidade Federal de 
Rondônia (Unir) participam de mais uma etapa do proje-
to. Com realização do Cepesco - Centro de Estudo e Pes-
quisa em Saúde Coletiva, e o Departamento de Enferma-
gem, o Projeto Calama – “Ribeirinhos do Rio Madeira”, 
realiza quinzenalmente no distrito de Calama diversas 
atividades e pesquisa com a comunidade ribeirinha.

Com proposta de educação em Saúde, os participan-
tes do projeto fazem levantamento de dados sobre condi-
ções culturais, sociais, econômicas e de saúde. Também 
promovem mobilização comunitária, ações intersetoriais 
e pesquisa para melhoria do desenvolvimento da locali-
dade. Dentre as atividades estão oficinas para adolescen-
tes, treinamento em informática, noções de cidadania, 
cursos de parteiras dentre outros.

Realidade acadêmica
Essa etapa do projeto foi iniciada no ano passado, 

2006, e o término está previsto para o mês de outubro 
deste ano. Trata-se de uma parceria com o Ministério da 
Saúde. Atualmente, ele conta com a participação de 35 
alunos bolsistas dos cursos de enfermagem, educação fí-
sica, psicologia, medicina, informática, biologia e ciências 
sociais. 

Em uma das  propostas do projeto está a oportuniza-
ção da mudança na formação do aluno já na graduação. 
Isso, para que ele tenha contato e uma formação voltada 
para as necessidades de sua realidade.

Pesquisadores durante explicações aos moradores
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O grupo realiza oficinas para adolescentes e crianças
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Projeto Calama

As visitas quinzenais às comunidades 
ribeirinhas têm empolgado acadêmicos 
integrantes do Projeto Calama. São 

universitários de diversos cursos da Universi-
dade Federal de Rondônia que participam das 
atividades do Centro de Estudo e Pesquisa em 
Saúde Coletiva (Cepesco). O Departamento 
de Enfermagem também participa do desen-
volvimento do Projeto. Abaixo, depoimentos 
de acadêmicos sobre o envolvimento.

“O Projeto Calama é um dos poucos, sob 
meu ponto de vista, que oportuniza a 
experiência da pesquisa na Unir. É uma 
ótima iniciativa, e a Universidade precisa 
de mais projetos como esse”.

EDUARDO CABRAL
Acadêmico do 2º período de Medicina

“Acho interessante esse tipo de iniciativa 
porque é um aprendizado a mais para o 
aluno e informações para a comunidade. 
Tanto o acadêmico quanto a sociedade se 
beneficiam com ele”

VIVIANE OLIVEIRA
Acadêmico do 4º período de Enfermagem

“Estou iniciando as atividades no projeto, 
mas acho muito interessante já que é uma 

realidade diferente do que a gente está 
acostumado. É um projeto que cumpre sua 
função, além da pesquisa e conhecimentos 

adquiridos traz retorno à comunidade”

EDUARDO PINHEIRO
Acadêmico do 4º período de Enfermagem

As crianças interagem com acadëmicos pesquisador

O fotógrafo Mário Venere registra a pose do grupo
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“Acho interessante esse tipo de iniciativa 
porque é um aprendizado a mais para o 
aluno e informações para a comunidade. 
Tanto o acadêmico quanto a sociedade se 
beneficiam com ele”

O processo de aprendizagem da 
escrita e da leitura, nas chama-
das sociedades modernas, é 
cercado de um conjunto bas-

tante marcado de valores sócio-ideológi-
cos que vão desde a idéia de que ler e 
escrever torna as pessoas mais inteligentes 
até as possibilidades reais de ascensão so-
cial que o domínio da escrita e da leitura 
permitem.

Nesse processo de aprendizagem, as 
chamadas “redações escolares” – que vão 
se repetir com outros nomes nos concur-
sos públicos, vestibulares e outras formas 
de seleção de pessoas que “prestam” e 
que “não prestam” para determinadas 
posições na sociedade – ocupam espaço 
privilegiado. Tão privilegiado que acabam 
se tornando o terror de muitos e, pro con-
seguinte, o ganha pão de outros. Em nossa 
sociedade, poucas coisas são tão explora-
das na geração de riquezas como o medo 
e, portanto, o medo é, em muitos sentidos, 
um sentimento bastante interessante de se 
alimentar. O sistema formal de educação 
faz isso muito bem em relação à redação 
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A redação escolar como
fato cultural, portanto 

sócio-ideológico
e à leitura, o que tem permitido a explora-
ção econômica do ensino dessas habilidades 
tão importantes para quem quer “crescer na 
vida” livrando-se do medo de escrever e de 
ler. Mas, aqui, vou me deter sobre a questão 
da redação e, mais especificamente, sobre as 
formas mais comuns como aluno e professor 
podem concebê-la.

No livro “Marxismo e Filosofia da Lingua-
gem”, M. Bakhtin traz algumas informações 
sobre a linguagem como ato ideológico que 
podem, perfeitamente, ser associadas a cer-
tas idéias de P. Bourdieu expressas na obra 

“A Economia das Trocas Lingüísticas” no que 
tange a enxergarmos a da redação escolar 
como um ato/fato cultural, logo, um ato/fato 
que tem sempre um valor sócio-ideológico.

Tal concepção se fundamenta na idéia de 
que, ao escrever, o aluno atua dentro de seu 
universo simbólico numa tentativa de con-
ciliar este universo ao universo simbólico que 
ele interpreta como sendo o da escola e/ou 
do professor. Isso implica que o aluno se su-
jeita a padrões culturais estigmatizados para 
poder responder a contento a uma demanda 
que, embora muitas vezes meramente esco-
lástica, exige do aluno grande esforço em sua 

transfiguração de “pessoa história” para o 
“aluno-bonzinho-de-bom-aproveitamento”. 
“Aluno-bonzinho-de-bom-aproveitamento”. 
“Aluno-bonzinho-de-bom-aproveitamento” é 
um padrão tão cristalino nas escolas brasilei-
ras que os próprios alunos-pessoas-históricas 
não têm dificuldade de encontrar aqueles 
que correspondem a esse modelo. Por outro 
lado, é evidente que nem todos os alunos que 
tentam conseguem essa metamorfose e que 
muitos sequer a tentam. Mas, deixando isso 
um pouco, passemos às idéias de Bakhtin e 
de Bourdieu.


