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Durante os dias 29, 30 e 31 deste mês (maio), 
os técnicos que desempenham atividades 
nas secretarias da Universidade Federal 
de Rondônia (Unir), Diretoria de Registro 

e Controle  Acadêmico (Dirca), participam de Curso 
de Atualização do Sistema Integrado de Gestão Uni-

Dirca sem atendimento 
nos dias 29, 30 e 31

CURSO DE ATUALIZAÇÃO

versitária (Singu). O objetivo principal é a atualização 
de dados estudantis para uma maior dinamicidade no 
atendimento do usuário.

Durante entrevista ao Grau Informativo, o atual  
diretor da Dirca, Ronaldo Augusto Candeira, explicou 
sobre a necessidade urgente dessa atividade. Segundo 
Ronaldo Candeira, o Ministério da Educação (MEC) 
precisa ter acesso às informações estudantis e, o cami-
nho mais viável é o banco de dados do Singu. Para o 
diretor, é interessante também que o curso ocorra ain-
da neste primeiro semestre, considerando que as ativi-
dades devem ser intensificadas para a segunda metade 
do ano com a entrada de alunos novos na Unir.

O diretor Ronaldo Candeira lembrou aos usuários 
da Dirca que, em todos os campi da Unir os trabalhos 
externos devem ser paralisados e o atendimento só re-
torna após o dia 31. “Tanto os alunos como professores 
e demais usuários dos serviços da Dirca podem espe-
rar por melhorias no atendimento. Pois, a proposta do 
curso é de capacitar os técnicos desse setor e, com isso, 
dinamizar o atendimento ao público”, explica.

O diretor 
da Dirca, 

Ronaldo Can-
deira, lembra 

que a Dirca 
não oferecerá 
atendimento 

ao público 
durante os 

dias 29, 30 e 
31 de maio

Os alunos do curso de Ciências Sociais estão se ar-
ticulando para mais uma eleição do Centro Acadêmico 
do curso. Segundo informações, a eleição deve ocorrer 
ainda no primeiro semestre. Neste mês os acadêmicos 
do curso elegeram a comissão de representação dis-
cente junto ao departamento e Núcleo de Educação. 

O curso tem realizado seminários e curso de exten-
são para os acadêmicos. No dia 30 de março aconte-
ceu, no auditório Paulo Freire, o Seminário “Dia da 
Terra na Palestina”, organizado pelo aluno do 5° Pe-
ríodo de Ciências Sociais, Vinícius Miguel. A progra-
mação contou com a exibição do filme ‘Promessas de 
um novo mundo’ e debate relacionado à usurpação de 
terras.

Um curso de extensão, intitulado: A Reforma Políti-
ca no Brasil: os desafios do debate, esta sendo desen-
volvido há dois meses no auditório da Unir/ Centro. 
Oferecido gratuitamente teve inicio  no dia 17 de mar-
ço, e acontece todos os sábados no horário das 14h as 
18h. 

Organizado pelo CA de Ciências Sociais em parce-
ria com o Departamento de Ciências Jurídicas e De-
partamento de Sociologia e Filosofia o curso encon-
tra-se em fase de conclusão. Ministrado pelo Cientista 
Político, João Paulo Viana aborda as mais diversas for-
mas de sistemas eleitorais e partidários no mundo, os 
sistemas eleitoral e partidário brasileiro do Império à 5ª 
República, bem como os atuais pontos da proposta da 
reforma política no Brasil.

Ciências Sociais articula eleições
Centro Acadêmico prepara mudança de gestão

Professores e acadêmicos do Curso de Ciências Sociais 
também discutem Projeto Político Pedagógico

EDUFRO

O livro Cultura, Leitura e Linguagem: Discursos de 
Letramentos, organizado pelas doutoras Professoras 
Nair Gurgel do Amaral e Neusa dos Santos Tezza-

ri, depois de ter sido lançado no dia 18 de abril último no 
espaço aberto do Aquárius Selva Hotel, também vai estar em 
exposição durante a Semana de Geografia, campus da Unir 
de Porto Velho. 

O livro que reúne artigos dos pesquisadores do Grupo 
de Estudos sobre Aquisição da Linguagem (GEAL) relata 
uma pouco da experiência obtida pelos pesquisadores com a 
comunidade da área ribeirinha, Cachoeira do Teotônio e São 
Sebastião.

Também já está à venda o livro do professor doutor Janu-
ário Amaral, “Os Latifúndios do Incra”. As obras podem ser 
encontradas nas principais livrarias do Estado e, na própria 
Edufro, em Porto Velho.

A professora Mariluce Paes de Souza, Mariluce Paes de 
Souza, doutora da Universidade Federal de Rondônia 
(Unir), lançou no mês de abril último, na Casa de Cul-

tura Ivan Marrocos, em Porto Velho, o livro “Governança do 
Agronegócio. Enfoque na cadeia produtiva do leite”. 

Mariluce Paes de Souza é doutora em “Desenvolvimento 
Sustentável do Trópico Úmido” pela Universidade Federal do 
Pará (UFPA), mestre em “Engenharia de Produção” pela Uni-
versidade Federal de Santa Catarina (UFSC), coordenadora 

do Centro de Estu-
dos Interdisciplinar 
em Desenvolvi-
mento Sustentável 
da Amazônia 
(CEDSA), grupo 
de pesquisa da 
Unir, e presidente 
do Instituto de Es-
tudos e Pesquisas 
do Agronegócio 
Rondoniense 
(Iepagro).

Lançamentos

Em Marxismo e Filosofia da Linguagem, 
Bakhtin (1999) distribui a atuação e a 
própria existência – humana em três 

universos: o transcendental, o natural e o sim-
bólico.

O universo transcendental, objeto de es-
tudo da Filosofia Idealista, segundo Bakhtin, 
merece dele pouca análise e pouco crédito. 
Apenas, a negativa constante de que esse uni-
verso tenha alguma influência em questões 
como a compreensão do mundo e a consciên-
cia individual.

O universo natural é considerado por 
Bakhtin como aquele que se relaciona aos 
atos/fatos naturais, como os atos humanos fisi-
ológicos, por exemplo, ou os elementos da na-
tureza em geral. Sobre esse universo Bakhtin 
não dedica muito estudo, pois não é, também, 
seu objeto primordial.

O universo simbólico, porém, recebe de 
Bakhtin (1999) mais atenção. É nele que, se-
gundo esse pensador, se desenvolve a dimen-
são social do ser humano e, consequentemente 
sua compreensão do mundo, uma vez que “a 
compreensão não pode manifestar-se senão 
através de um material semiótico.”

Esse material semiótico é essencialmente, 
para ele, o signo ideológico, isto é, um objeto 
do mundo natural ao qual se atribui um valor 
ideológico, simbólico, e que passa a refratar 
uma outra realidade além de sua própria reali-
dade natural. O universo semiótico em Bakhtin 
tem tudo a ver com a construção cultural, pois 
é o no “grosso caldo” cultural que ele se con-
cretiza. Além disso, Bakhtin afirma que “Sem 
signos não existe ideologia.” E, portanto, “O 
domínio ideológico coincide com o domínio 
dos signos: são mutuamente corresponden-
tes.”

O fato de que o homem compreende seu 
mundo a partir do universo simbólico, faz lo-
calizar-se e consciência humana nesse mesmo 
universo. E, por ser o universo simbólico o 
universo do inter-individual, do social, logo, 
do cultural, Bakhtin é levado a afirmar que 
“A consciência individual é um fato sócio-ide-
ológico”.

Além disso, Bakhtin atesta que a lingua-
gem atua como elemento primordial de troca 
nos espaços sociais. Ela atua como signos ide-
ológicos e os registra, refratando realidades 
múltiplas, tantas quantas sejam as realidades 
simbólicas envolvidas. Ele diz que “A palavra é 
o fenômeno ideológico por excelência”. O que 
faz com ela se constitua como principal signo 
ideológico das relações sociais humanas. Além 
disso, ou seja, além de constituir-se como prin-
cipal signo ideológico, Bakhtin diz, ainda, que 
“a palavra não é somente o signo mais puro, 
mais indicativo; é também um signo neutro.

A palavra se constitui como um signo neu-
tro pelo fato de que suas propriedades lhe per-
mitem atuar em quaisquer sistemas simbóli-
cos. Ela não só atua como signo primordial no 
sistema lingüístico, como também atua como 
“signo acompanhante” nos outros domínios. 
Bakhtin diz que nem tudo pode ser expresso 
em palavras, mas a palavra se faz, pelo menos, 
como signo acompanhante em tudo.

Diante disso, podemos concluir que todo 
ato lingüístico, a menos que seja um ato fisi-
ológico (como uma alucinação febril) ou de 
demência, será um ato sócio-ideológico. Isso 
deveria incluir as atividades escolares do tipo 
da “redação”.

Pesquisas que realizei em escolas públicas 
na cidade de Guajará-Mirim, RO, atestam, 
porém, que a natureza sócio-ideológica da 

Celso Ferrarezi Junior
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bora a redação tenha recebido um vistoso 
“visto”. Somente no último ano do ensino 
médio ou nos cursinhos pré-vestibulares o 
conteúdo reassume alguma importância 
para os alunos, pois estes são informados de 
que o conteúdo do que eles escrevem será 
determinante para saber se eles “prestam” 
ou “não prestam” para entrar na universi-
dade.

Os três universos 
em Bakhtin

redação e a con-
cepção de seu 
conteúdo como 
expressão cultural 
significativa – se 
desvanece com o 
passar dos anos es-
colares. Nas primei-
ras séries, os alunos 
crêem que seus pro-
fessores lêem as coi-
sas que eles escrevem 
com atenção e interesse. 
Acreditam que estão utili-
zando a redação para comu-
nicar algo aos professores. Assim, 
encaram a redação para comunicar 
algo aos professores. Assim, encaram 
a redação como um ato de comuni-
cação real. Isso faz de cada redação, 
nas palavras de Bakhtin, um ato sócio-
ideológico. 

Com o passar do tempo e com a 
pequena importância que o conteúdo 
que os alunos comunicam em seus escri-
tos recebe na maioria das escolas, eles vão 
perdendo essa idéia de que a redação é um 
ato comunicativo (e, portanto, um ato sócio-
ideológico). Nessa fase, a redação assume a 
expressão máxima de sua natureza escolástica 
e a forma (parágrafos, letra bonita, ortografia, 
entre outras questões de ordem formal) as-
sume muito maior relevância que o conteúdo 
comunicado. Nessa fase, muitos alunos afir-
mam, que seus professore passam os olhos 
sobre a redação, mas não lêem o que eles 
escrevem. Outros, eles dizem, só dão “visto”, 
mas sequer passam os olhos sobre os textos. 
Alguns deles testam essa teoria escrevendo 
palavrões e provocações aos professores nos 
textos, coisas que não vêm observadas, em-


