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Até o dia 30 de junho o Laboratório de Multimídia (Labmídia) da Unir apresenta o 
cronograma de atividades para o segundo semestre de 2007. Mais próximo da co-
munidade acadêmica, com a oferta de serviços diversos, dentre os quais, 
oferta de material de apoio à pesquisa e extensão, o Labmídia iniciou 
o ano com mais dinamicidade e envolvimento direto.

Sob a coordenação da professora Tâ-
nia Brasileiro, doutora em Educação pela 
Universidade de Rovira i Virgili (URV), 
Espanha, o Labmídia gesticula para as 
novas tecnologias e tem se situado na 
retaguarda de cursos de 
graduação com apoio 
tecnológico às ativida-
des acadêmicas, estu-
dantis e comunitárias. 

No início desse ano, 
o Laboratório incre-
mentou projetos junto à 
instituição e firmou 
parcerias inter-
nas para mais 
serviços. Se-
minários, co-
lóquios, pales-
tras e eventos diversos receberam o apoio 
técnico e ganharam maior plasticidade. 
Desde março (2007) o Laboratório vem 
centrando atividades no campo da foto-

grafia, filmagem e registros em geral de 
eventos. Durante entrevista, a professora 
Tânia Brasileiro destacou que o Projeto 
do Labmídia também prevê outras estra-

tégias de apoio à Unir e que devem ser in-
crementadas nos próximos meses. Segun-
do ela, o Laboratório está em expansão e 
seu crescimento beneficiará a todos.

Doutora em Educação pela Universi-
dade de Rovira i Virgili (URV), Espanha, 
a professora Tânia Brasileiro, da Universi-
dade Federal de Rondônia (Unir), explica 
sobre a importância adquirida pelo termo 
Tecnologia Educacional. Segundo ela, o 
contexto da globalização exige a versatili-
dade das ferramentas para um maior apro-
veitamento das constituições. No ensino, 
em exemplo direto, a figura do educador 
responsivo está moldada pela adaptação 
às condicionantes de sua época. “Imaginar 
um educador com níveis satisfatórios de 
envolvimento é tê-lo interligado ao arsenal 
de ferramentas que a globalização lhe pro-
picia”, argumenta.

Coordenadora do Projeto Labmídia, a 
professora Tânia Brasileiro explicou que 
esse primeiro semestre do ano foi reserva-
do para as articulações internas e discus-
sões de temas no Laboratório. Os conte-
údos serão transformados em cursos para 
o segundo semestre deste ano. Ainda em 
2007, deve ocorrer a Primeira Caminhada 
Fotográfica na Unir.

Tecnologia
Educacional
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Curso de Fotografia
O curso de introdução à fotografia pro-

fissional, anunciado no início do ano pelo 
Laboratório de Multimídia da Unir, em 
parceria com o Grau Informativo, já está 
agendado para acontecer no mês de agos-
to deste ano. Restrito para a comunidade 
acadêmica da Instituição, especificamente 
para universitários, o evento deve aconte-
cer no campus de Porto Velho e antecede 
o Curso Básico de Fotografia. Este último, 
com perspectiva de acontecer até o final 
de setembro.

O objetivo principal do curso é possi-
bilitar aos estudantes contato direto com 
equipamentos indispensáveis ao universo 
do pesquisador. Ficam à disposição dos 
participantes ferramentas tecnológicas es-

senciais para a aquisição, captura e mani-
pulação de imagens. Isto, de acordo com 
depoimento do professor Mário Venere, 
um dos instrutores do curso, soa apenas 
como um incentivo para o pesquisador 
que “diariamente tem necessidade de ar-
mazenar dados dessa natureza”.

O curso será ministrado pelo Jornalis-
ta Analton Alves e professor Mário Vene-
re. Contando ainda com participações de 
fotógrafos locais, abre uma possibilidade 
para contato com experientes profissionais 
que atuam em veículos de comunicação 
do Estado de Rondônia. Com a oferta de 
apenas 20 vagas por turma, o curso deve 
lançar ficha de inscrição até o final da pri-
meira quinzena de junho.

Labmídia abre temporada 
de atividades no 2º semestre

Celso Ferrarezi Junior

A redação 
escolar como fato 
sócio-ideológico

Do que apresentei até aqui, é possível 
concluir que, se há interesse na re-
dação como ato comunicativo e não 
apenas como exercício escolástico 

de habilidades registro (de registro de nada, 
pois o conteúdo, nesse caso é secundário) uma 
redação escolar deveria ter definido o seu val-
or em um mercado de trocas simbólicas muito 
mais pro aquilo que ele diz, do que por sua 
forma lingüística explícita. Entretanto, é co-
mum ver um tipo de prática escolar no Brasil 
que se contenta com a correção de ortografia 
(uso de letras e acentos, mormente), pontua-
ção (geralmente, há uma preocupação quase 
doentia com o uso da vírgula), concordância 

(principalmente nominal) e alguns casos de 
regência, como forma de avaliação de uma 
redação escolar. 

O conteúdo de redação em si, ou seja, aq-
uilo que o texto exprime de sócio-ideológico, 
geralmente, fica em segundo plano, ou em pla-
no nenhum. É comum que os professores não 
argumentem com seus alunos sobre as idéias 
contidas nas redações, não cobrem a respon-
sabilidade dos alunos pelo que escreveram, 
não façam observações pessoais que conduz-
iriam os alunos a um crescimento intelectual 
decisivo no exercício de suas vidas nesse mer-
cado de trocas. 

Aliás, nesse sentido a correção da redação 
se caracteriza como um ato impessoal, que 
poderia ser levado a efeito por algum bom 
programa digital de correção ortográfica e 
gramatical. Isso é péssimo na medida em que 
descaracteriza a relação aluno-professor como 
uma relação sócio-cultural humanizada, e a 
caracteriza como uma relação meramente for-
mal de natureza institucional.

Ao fazer esse tipo de cobrança impessoal, 
muitos professores brasileiros estabelecem que 
as condições de felicidade de uma redação di-

zem muito mais respeito à forma do que ao 
conteúdo, o que reduz a redação à imagem 
que os alunos das escolas públicas retratam e 
que apresentei logo atrás: a redação que é fei-
ta mas que não será compreendida ou seque, 
lida. Essa é a redação cujo conteúdo como 
expressão de um ser histórico-cultural não in-
teressa e, portanto, que não é um ato comuni-
cativo, tampouco é alvo de nenhum outro tipo 
de troca além da nota estabelecida pelo “cor-
retor automático de vírgulas”. A redação deixa 
de ser um fato sócio-ideológico e passa a ser 
um ato meramente lingüístico.

É claro que os professores, ao corrigir as re-
dações dos alunos, estão exercendo seu poder 
simbólico, devidamente institucionalizado. 
São duplamente autoridades: são autoridades 
porque conhecem a matéria e porque foram 
feitos professores. E o aluno, no sistema, é du-
plamente submisso: é submisso porque é “ig-
norante” e é submisso porque é aluno. É claro 
que os dois critérios (conhecimentos e posição 
hierárquica no sistema escolar) são legítimos, 
importantes e estão relacionados. Mas, o fato 
que quero ressaltar aqui é que o professor ex-
erce seu poder simbólico atuando sobre a for-
ma e não sobre o conteúdo. Bourdieu observa, 
magistralmente, que “Não há poder simbólico 
sem uma simbologia do poder. (...) Em con-
seqüência, o exercício de um poder simbólico 
se faz acompanhar por um trabalho sobre a 
forma”.

Na relação de forças entre alunos e profes-
sores, fica claro que alunos podem ter boas idé-
ias acerca de fatos do mundo, e é igualmente 
correto que se pode ensinar alunos a organizar 
e melhorar seus métodos de pensamento e 
aquisição de conhecimento. É, por isso, muito 
mais complexo exercer o poder simbólico so-
bre o aluno por meio de uma formatação com-
plexa do conhecimento, das idéias, do saber 
do professor como produto sócio-ideológico. 
Muito mais simplório, porém, é exercer o pod-
er simbólico atuando sobre a forma lingüística. 

E, seria muito mais proveitoso que o poder 
simbólico fosse exercido sobre o conteú-
do. Atuando apenas sobre a forma como 
produto de troca, cria-se, então, com base 
no pretenso dialeto culto de prestígio, uma 
maneira absolutamente artificial de comu-
nicação, uma “cara bonita da língua”, que, 
ainda por cima, é escrita.

Essa “cara bonita da língua” (que todo 
professor de português pretende dominar...) 
é usado no mercado das trocas como cri-
tério para estabelecer padrões de valor, ou, 
segundo vimos em Bourdieu, como critério 
para estabelecer os valores das moedas do 
professor: seus signos de riqueza e de auto-
ridade simbólicas.

Entretanto, ao definir sua simbologia 
do poder professoral e atual sobre a forma 
lingüística como exercício simplório desse 
poder, no que tange às redações escolares, 
os professores alimentam um já tradicional 
e gravíssimo equívoco educacional. Esse 
equívoco está em reduzir um fato sócio-ide-
ológico a um fato meramente lingüístico e, 
portanto, cujo único valor simbólico para 
o sistema compreende a forma como sim-
bologia do poder. De um fato meramente 
formal, o aluno não extrai valor simbólico 
algum além da constatação de sua própria 
ignorância em relação a essa tal forma. A 
redação escolar mantém, assim, seu valor 
performativo, mas perde seu valor forma-
tivo. Ou, como Bourdieu observaria, torna-
se um ato fisiológico, quase uma demência. 
Penando bem, em muitos e muitos casos, 
é exatamente isso uma redação escolar à 
moda tradicional: um ato de demência a 
quatro mãos.

Ao sobrevalorizar a forma da redação 
em detrimento do conteúdo, a tradição es-
colar brasileira comete o erro de subverter 
alguns dos valores mais profundos da edu-
cação, dentre os quais o de que essa edu-
cação deve constitui-se como processo de 
formação, de preparação do aluno para a 
vida em sociedade. Ao desprezar o valor só-
cio-ideológico da escrita do aluno, professo-
res de visão tradicionalista perdem, muitas 
vezes, a grande oportunidade de contribuir 
junto a esses alunos na construção do su-
porte simbólico necessário para o exercício 
pleno e feliz de suas existências.


