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RESUMO 

O presente trabalho tem como aporte teórico a Análise do Discurso de fundação 

francesa e como objeto de pesquisa o discurso sobre os “sujeitos do campo” - os quais, 

são definidos segundo Caldart (2002) como indivíduos que vivem e trabalham no 

campo como pequenos agricultores, quilombolas, povos indígenas, pescadores, 

camponeses, assentados, reassentados, ribeirinhos, povos da floresta, caipiras, 

lavradores, roceiros, sem-terra, agregados, caboclos, meeiros, boias-frias, entre outros. 

Esses sujeitos vivem e produzem cultura a partir das relações sociais estabelecidas no 

campo, as quais são mediadas pelo trabalho na terra. A pesquisa objetiva analisar os 

efeitos de sentidos que se constituem para os "sujeitos do campo" em documentos do 

Instituto Federal do Pará-Campus Rural de Marabá e busca, na identificação das 

designações atribuídas a eles, refletir sobre os dizeres que circulam nos documentos. O 

corpusem análise é constituído por recortes discursivos extraídos do Projeto Político 

Pedagógico do campus, o qual está localizado a 25 km da sede do município de Marabá, 

na PA–150, sentido Eldorado dos Carajás, em uma área de 354 ha e que foi 

estrategicamente implantado para ter uma forte integração com um Projeto de 

Assentamento (PA 26 de Março), além debuscar fortalecer a permanência dos 

educandos no contexto social, econômico, cultural e ambiental do qual fazem parte. 

Esse campus foi pensado num contexto de mobilização e organização da luta 

camponesa por reforma agrária e pela constituição de condições favoráveis ao 

desenvolvimento e à sustentabilidade da produção familiar no sul e sudeste paraense. 

São analisadas nesta pesquisa as expressões linguísticas que designam os “sujeitos do 

campo”, bem como os dizeres que constituem efeitos de sentidos para esses sujeitos.Em 

nossos gestos de análise observamos que o documento não apresenta uma definição 

sobre esses sujeitos porque eles são designados de muitas formas e o discurso do 

Campus Rural de Marabá funciona na produção de dizeres que se constituem por não 

ditos, contradições e apagamentos que apontam nos dizeres, apenas uma enumeração 

instável de grupos que representam esses sujeitos, os quais são vistos como inferiores 

em relação ao sujeitos que não são do campo.  

Palavras-chave: Análise do discurso; sujeitos do campo; discurso sobre; designações; 

dizeres sobre.  



 
 

ABSTRACT 

This work has as theoretical support the analysis of the French foundation speech and as 

a research object the speech from the "countryside people" - which are defined 

according Caldart (2002) as individuals who live and work in the countryside as small 

farmers, Quilombolas, indigenous peoples, fishermen, peasants, settlers, resettled, 

riverside, forest peoples, farmers, partners, landless, aggregates, caboclos, servants, cold 

stores, among others. These individuals have their own cultural identity, which has roots 

in their way of living and working, finally, a "culture that is produced through social 

relations mediated by work on the land" (FERNANDES, CERIOLI, CALDART, 1998). 

The research aims to analyze the effects of senses that are constituted for the 

"countryside people" in documents of the Federal Institute of Pará - Marabá 

Countryside Campus and search, in the identification of the designations assigned to 

them, to reflect on the sayings that circulate in the documents. The corpus under 

examination consists of extracted discursives the Pedagogical Political Project of the 

campus, which is located 25 km from the headquarters of the city of Maraba, the PA-

150 toward Eldorado dos Carajás, in an area of 354 ha and which was strategically 

deployed to have a strong integration with a Settlement Project (PA March 26), and 

seek to strengthen the permanence of the students in social, economic, cultural and 

environmental to which they belong. This campus has been designed in the context of 

mobilization and organization of the peasant struggle for land reform and the creation of 

favorable conditions for the development and sustainability of family farms in the south 

and southeast of Pará. In this research the linguistic expressions that designate the 

"countryside people" are analyzed, as well as the sayings that constitute sense effects for 

these people. In our gestures of analysis we observe that the document does not present 

a definition about these people because they are designated in many ways and the 

speech from the Rural Campus of Marabá works in the production of sayings that are 

constituted by not said, contradictions and deletions that point in the sayings, only an 

unstable enumeration of groups representing these people, which are seen as inferior to 

people who are not from the countryside. 

Keywords: Speech Analysis; Countryside People; Speech about; Designations; Sayings 

About. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nosso estudo acerca dos Os dizeres sobre os “sujeitos do campo1” no Instituto 

Federal do Pará: uma análise discursiva,desenvolvido em nível de mestrado no 

Programa de Pós Graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal 

Fluminense, consiste numa análise dos discursos que circulam sobre “sujeitos do 

campo” em documentos institucionais do Campus Rural de Marabá (CRMB). 

A observação a respeito do papel que o Campus Rural de Marabá, um dos 18 

campi que integram o Instituto Federal do Pará(IFPA), assume frente aos princípios da 

Educação do Campo2nos instiga a refletir sobre os efeitos de sentido que se constituem 

para o campo e para o sujeito que habita esse espaço, nos documentos produzidos sobre 

esse campus. As discussões institucionais, os conflitos internos e externos que se 

estabelecem no CRMB e a forma como os sujeitos são designados no Projeto Político 

Pedagógico(PPP) desse campus nos motivam a analisar o funcionamento do discurso 

institucional, materializados em documentos construídos pela comunidade escolar, o 

que inclui a gestão administrativa do IFPA, o corpo docente e discente do CRMB e a 

comunidade atendida por esse campus. 

Com a finalidade de observar os dizeres e compreender o discurso sobre os 

“sujeitos do campo” é que a pesquisa se propõe a analisar os efeitos de sentidos que se 

constituem para os "sujeitos do campo" nos documentos do Campus Rural de Marabá, 

do Instituto Federal do Pará e busca, na identificação das designações atribuídas a eles, 

refletir sobre os dizeres que circulam nos documentos. 

A proposta é analisar as produções de tais efeitos de sentido a partir das 

expressões linguísticas que designam os “sujeitos do campo”, bem como dos dizeres 

sobre esses sujeitos, materializados em sequências discursivas extraídas do PPPda 

instituição.  

                                                 
1 As aspas no uso da expressão sujeitos do campo é uma opção em nosso gesto de análise que reflete 
nossa tomada de posição ao designar o sujeito que vive e/ou desenvolve suas práticas socioculturais no 
espaço que não é o da cidade. Em nossa análise pontuamos que sujeitos do campo também é uma 
designação que constitui o corpus e utilizaremos as aspas para marcar essa diferença no uso por fazermos 
referência ao título do nosso trabalho. 
2 No paradigma da Educação do Campo a superação do antagonismo entre a cidade e o campo, que 
passam a ser vistos como complementares e de igual valor é preconizada.  Nessa concepção, são 
considerados e respeitados os modos diferentes de ser, viver e produzir porque se compreende a 
existência de tempos diferentes que precisam refletir na escola por meio de variados modelos de 
organização da educação. 
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Ocorpusemanáliseé composto pelo Projeto Político Pedagógico do CRMB, no 

qual foram observados os dizeres e selecionadas as Sequências Discursivas que 

constituem efeitos de sentidos para os “sujeitos do campo”. 

Nos interessa saber como os “sujeitos do campo” são designados e quais 

dizeres circulam sobre esses sujeitos nos documentos da instituição, afim de 

compreender o funcionamento do discurso institucional sobre esses sujeitos. 

A perspectiva teórico-metodológica adotada é a Análise de Discurso de 

fundação francesa, que têm por base a teoria proposta por Michel Pêcheux, na França e 

Eni Orlandi, no Brasil. Nessa perspectiva “(...) procura-se compreender a língua fazendo 

sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do 

homem e de sua história (ORLANDI, 2015. p. 13) e o discurso é entendido, segundo a 

autora, como produção de efeitos de sentido, constituídos na linguagem, onde se 

manifesta a Ideologia.  

Assim, este trabalho está estruturado em três capítulos, além desta introdução e 

das considerações finais. 

Noprimeiro capítulo apresentamos um apanhado histórico sobre o Campus 

Rural Marabá, além de discorrermos sobre as concepções que orientam o documento 

selecionado para corpus de nossa pesquisa.  

Nosegundo capítulo trazemos uma abordagem sobre a Análise de Discurso e as 

contribuições da teoria para a pesquisa. 

No terceiro capítulo descrevemos o corpus, e apresentamos gestos de análise, a 

partir das sequências discursivas recortadas do Projeto Político Pedagógico do CRMB. 

Iniciamos nosso percurso com a apresentação das designações identificadas como 

marcas discursivas nas sequências e ossentidos nelas constituídos e prosseguimos nossa 

reflexão observando os dizeres sobre esses sujeitos, bem como os efeitos de sentidos 

que se constituem nos dizeres observados. 

Apresentamos, ao final, considerações a respeito do funcionamento do discurso 

da instituição sobre os “sujeitos do campo”, seguidas das referências e dos anexos. 

Atualmente, o Instituto Federal do Pará, após passar por uma mudança política 

e, consequentemente, por uma reestruturação na gestão encontra-se num processo de 

reflexão pedagógica, desde 2014. Esse processo está sendo desenvolvido por meio da 

proposta de reelaboração dos documentos institucionais, o que inclui o PPP que 

escolhemos para desenvolver nossa análise. 
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Nesse sentido, nosso estudo traz contribuições para reflexões sobre as 

representações desses sujeitos, presentes nos documentos da instituição, já que a forma 

como eles sãocompreendidos (visão muitas vezes romântica) pode interferir, positiva ou 

negativamente, na construção e consolidação das políticas públicas implementadas pelo 

instituto.   
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2.  O INTITUTO FEDERAL DO PARÁ: UMA BREVE HISTÓRIA 

 

A compreensão dos dizeres sobre os “sujeitos do campo”, bem como dos 

efeitos de sentidos que se constituem para esses sujeitos, no corpus em análise 

pressupõe um conhecimentosobre a origem do Campus Rural de Marabá porque as 

condições de produção dos documentos nos ajudam a compreender o funcionamento do 

discurso institucional. 

A implementação da educação profissionalizante no estado do Pará teve início 

em 1910 com a instalação da Escola de Aprendizes Artífices do Pará (criada em 

23/09/1909 pelo Decreto do Presidente Nilo Peçanha), instituição dedicada à oferta do 

ensino primário dos cursos de desenho, oficinas de marcenaria, funilaria, alfaiataria, 

sapataria e ferraria. 

 Antes de se tornar o atual Instituto Federal do Pará (IFPA), essa instituição de 

educação teve várias denominações (todas determinadas por decretos) que foram 

constituindo sua identidade: Liceu Industrial do Pará (1937), Escola Industrial de Belém 

(1942), Escola Industrial Federal do Pará (1966), Escola Técnica Federal do Pará (1968) 

e Centro Federal de Educação Tecnológica do Pará(1999) - consolidada durante muitos 

anos como referência educacional, científica e tecnológica no estado e na região. 

Outra unidade educacional que contribuiu para a formação do IFPA foi a 

Escola Agrotécnica Federal de Castanhal (EAFC), um dos 20 Patronatos Agrícolas 

criados, no Brasil, no período da República Velha, “para ampliar o ensino profissional 

agrícola, devido à preocupações com o fomento e à necessidade de mão-de-obra para as 

atividades produtivas, bem como o controle social e formação cultural” (OLIVEIRA, 

2007, p. 75).  

Fundado em 1921, o Patronato Agrícola Manoel Barata surgiu como 

“alternativa de educação para outras classes que estavam presentes no cenário paraense” 

(OLIVEIRA, 2007, p. 75) e tinha como objetivo “estabelecer o equilíbrio entre a 

população das cidades e a fixada nos campos, como forma de reestabelecer o controle 

social(...) estimulando a fixação da população rural” (OLIVEIRA, 2007, p. 77) 

A respeito da criação do patronato no estado do Pará,Oliveira (2007) afirma 

que: 

 
O conteúdo do decreto que autorizou o governador Lauro Sodré a estabelecer 
acordo com o governo federal para a fundação desta instituição demonstra as 
características da educação profissional para a época, implementada em 
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grande parte do território brasileiro: destinada aos órfãos e desvalidos de 
fortuna e aos desfavorecidos da sorte, reforçando a dualidade existente na 
educação, uma destinada à elite condutora e outra para preparar as classes 
que iam servir como mão de obra.(OLIVEIRA, 2007, p. 75) 
 

 

Para estas instituições eram encaminhadas as crianças que por questões 

relativas ao baixo poder aquisitivo das famílias de onde elas provinham, ou que eram 

classificadas como crianças indisciplinadas como afirma Oliveira (2003) apud Oliveira 

(2007, p.32): 

 
[...] a infância que estava pelas ruas, os órfãos, os que eram tomados pelas 
forças de segurança e aqueles que seus responsáveis declaravam sem recursos 
para mantê-los ou por serem de difícil controle. Assim o perfil dos patronatos 
agrícolas era voltado para o disciplinamento e o correcional. (OLIVEIRA, 
2007, p. 32) 
 
 

Essa instituição “representou um marco no ensino rural/profissional na 

Amazônia” (OLIVEIRA, 2007, p.77) e funcionava em regime de reclusão, distante do 

centro urbano de Belém. Sua localização na Ilha de Caratateua, atual município de 

Outeiro, localizado a 25 km do centro de Belém e ligado diretamente ao distrito de 

Icoaraci, justifica-se porque ela foi “a primeira ação federal direcionada ao ensino 

agrícola no estado do Pará, com o objetivo de desenvolver a Agricultura, Horticultura, 

Jardinocultura, para crianças de classe popular, direcionando-as para o trabalho rural.” 

(OLIVEIRA, 2007, p.78) 

A Escola Agrotécnica Federal de Castanhal recebeu outras denominações entre 

as décadas de 1930 a 1960: a instituição foi Escola de Iniciação Agrícola, Escola de 

Mestria Agrícola e Ginásio Agrícola Manoel Barata. Além de mudar de nome, passou 

do caráter de formação correcional para o ensino voltado à qualificação de mão de obra 

agrícola.  

Em 1970, o então Colégio Agrícola Manoel Barata passou a funcionar no 

município de Castanhal, distante 73,4 km do centro de Belém. As condições locais da 

nova sede favoreceram a formação tecnicista e possibilitaram a adoção da proposta 

metodológica do Sistema Escola-Fazenda (SEF).3 Mas, precisamente em 04/09/1979, o 

Decreto Nº 83.935 alterou o nome da instituição que passou então a ser denominada 

Escola Agrotécnica Federal de Castanhal, consolidando assim o ensino técnico a partir 
                                                 
3 Modelo de funcionamento adotado nas Escolas Agrotécnicas Federais para formação do Técnico em 
Agropecuária, caracterizado por uma área de terra destinada ao desenvolvimento de projetos 
agropecuários (UEP), uma Cooperativa- Escola e Salas de Aula. 
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da oferta de formação para técnicos de nível médio em agropecuária, de acordo com as 

prescrições da Lei nº 5.692/71 e o Parecer nº 45/72. 

Por fim, temos ainda a Escola Agrotécnica Federal de Marabá(EAFMB), a qual 

teve origem na mobilização e organização da luta camponesa. Essa escola nasceu em 

2007 com o objetivo de contribuir com o Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA), 

a partir da difusão de conhecimentos que visassem atender às demandas da Agricultura 

Familiar e Comunitária, constituindo condições favoráveis ao desenvolvimento e à 

sustentabilidade da produção familiar no sul e sudeste paraense. Assim, a partir da 

implantação de uma proposta que tinha por estratégia pedagógica a Alternância4, a 

EAFMB buscou assegurar aos educandos o direito a uma escola que viesse atender suas 

demandas e considerasse, no processo formativo, seus saberes e sua cultura. 

Da integração entre o Centro Federal de Educação Tecnológica do Pará, a 

Escola Agrotécnica Federal de Castanhal e a Escola Agrotécnica Federal de Marabá, 

unidades educacionais que contribuíram com suas histórias e experiências no contexto 

educacional paraense, nasce- fundado pelo Art. 5°, inciso XX, da Lei n° 11.892, de 

29/12/2008- o Instituto Federal do Pará, hoje considerado referência na educação 

profissional no estado. 

No Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o IFPA se apresenta como: 
 
 
uma instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e 
multicampi, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica 
nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de 
conhecimentos técnicos e tecnológicos e as suas práticas pedagógicas.(PDI, 
2014-2018, p.14) 
 

As mudanças oriundas dessas transformações, bem como descreve o PDI, têm 

por base o pressuposto da verticalização da educação profissional. O IFPA, de acordo 

com o PDI, encontra-se num contexto de modificações, desafios e oportunidade de 

superação na busca do cumprimento do papel educacional designado aos Institutos 

Federais, conforme definição constante na Lei de criação da Rede Federal, descrita no 

plano: 

 

 

                                                 
4 Como afirma o PPP do Campus Rural Marabá, consiste numa proposta pedagógica em que são 
alternados, articulados e integrados diferentes momentos e atividades de formação desenvolvidas na 
escola e na comunidade. 
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[...] Art. 2o Os Institutos Federais são instituições de educação superior, 
básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta 
de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, 
com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as 
suas práticas pedagógicas [...] (BRASIL, Lei 11.8992/2008) 
 
 

Segundo o PDI 2014-2018, a instituição tem por missão:  
 
Promover a educação profissional e tecnológica em todos os níveis e 
modalidades por meio do ensino, pesquisa, extensão e inovação para o 
desenvolvimento regional sustentável, valorizando a diversidade e a 
integração dos saberes. (PDI, 2014-2018.p.19) 
 
 

A expansão da educação básica, técnica e tecnológica no Pará se deu com a 

implantação dos campi do IFPA em todas as regiões do estado. Atualmente, são 17 

campi (Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Belém, Bragança, Breves, Castanhal, 

Cametá, Conceição do Araguaia, Itaituba, Industrial Marabá, Óbidos, Paragominas, 

Parauapebas, Rural Marabá, Santarém, Tucuruí) e 01 Campus Avançado5 localizado no 

município de Vigia de Nazaré. 

No instituto são ofertados cursos técnicos de nível médio, graduação, formação 

inicial e continuada e pós-graduação. 

 

2.1 - O Campus Rural Marabá (CRMB) 

   

Implantado na Região de Carajás, a partir da doação da área pelos agricultores 

à União, o Campus Rural Marabá, doravante CRMB, localiza-se na PA-150, sentido 

Eldorado dos Carajás, distante 28 km do centro de Marabá.Situado numa área de 354 ha 

que se limita à direita com Rio Sororó, o CRMB têm como cenário uma paisagem 

natural constituída por uma reserva florestal de castanheiras, seringueiras, plantações de 

café, pastagem, capoeiras e matas ciliares, pois sua sede está instalada no Projeto de 

Assentamento “26 de Março” - antiga Fazenda Cabaceiras, de propriedade da família 

Mutran. Essa família se destaca em Marabá historicamente pela extração e exportação 

de Castanha do Pará, no entanto, a população marabaense reconhece a Fazenda 

Cabaceiras como o lugar para onde, na década de 1980, os castanheiros migravam em 

                                                 
5 O Campus Avançado é uma unidade que representa uma extensão de um campus que já existe. Nele é 
possível a oferta de cursos já implantados no campus ao qual está tutelado ou de cursos novos, em uma 
nova região. Inicialmente essas unidades não tem autonomia, embora tenha gestão local, corpo docente e 
técnico próprios, mas funcionam com a colaboração pedagógica e administrativa do campus ao qual está 
tutelado. 
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busca de trabalho e, muitas vezes, eram escravizados e assassinados pelos donos dos 

castanhais.  
 

Figura 1- Mapa de localização do Campus Rural de Marabá 

 
Fonte: GOOGLE MAPS. [2017]. Disponível em: 
<https://www.google.com.br/maps/search/mapa+de+localização+do+campus+rural+maraba/url>. Acesso 
em:05/01/2017. 
 
 

Figura 2- Mapa de localização do Projeto de Assentamento (PA) 26 de Março. 

 Fonte: LASAT/NEAF/UFPA 

A instalação do Campus Rural de Marabá, então sucessor da Escola 

Agrotécnica Federal de Marabá, de acordo com os registros do Jornal Ecocampo-Ano 

II- nº 1- Dezembro/2010, “materializou o sonho de milhares de famílias e de muitos 
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militantes da Educação do Campo: a construção de uma escola voltada para os povos do 

campo, localizada no meio rural”.  

 

Figura 3- Imagem Aérea do Campus Rural de Marabá 

 
 Fonte: CRMB/IFPA 

 

Antônio Cardoso, Diretor Geral do Campus Rural de Marabá, em 2010, diz, 

Jornal Ecocampo-Ano II- nº 1- Dezembro/2010: “Estamos levando a escola para esses 

jovens estudarem dentro do seu espaço social, cultural e ambiental, valorizando também 

os seus saberes.” 

Após a criação do IFPA em 2008, o campus recebeu, em 2010, autorização de 

funcionamento e deu continuidade à implantação física e pedagógica do que hoje é o 

CRMB. Esse campus têm por proposta oportunizar o contato dos educandos com o 

conhecimento científico de forma teórica e prática e apresenta-se, nos documentos, 

como uma instituição comprometida com as questões que envolvem o campo, a qual 

reconhece e valoriza a diversidade cultural desse espaço, além de respeitar os saberes 

locais. 

No Projeto Político Pedagógico do CRMB temos a afirmação que:  

 
[...] as experiências de educação profissional e tecnológicas desenvolvidas no 
sul e sudeste do Pará tiveram como meta a sua inserção numa luta maior do 
campesinato por terra e condições de se estabilizar, bem como a perspectiva 
de suprir lacuna e promover um diálogo de saberes entre a academia e os 
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conhecimentos populares que permitam a conformação de sistemas 
produtivos mais sustentáveis. (PPP, 2010. p. 24) 
 

O PPP do Campus Rural Marabá situa a origem desse campus nas lutas 

políticas das organizações dos camponeses, as quais se fortaleceram na troca de 

experiências acumuladas pelo diálogo entre as Ciências Agrárias e a Pedagogia, tanto 

do ponto de vista dos saberes acadêmicos da própria universidade, quanto do acúmulo 

de experiências pedagógicas desenvolvidas nacionalmente pelo Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), pelo Movimento Sindical e pelos Centros 

Familiares de Formação por Alternância (CEFFAs).  

Conforme o PPP, o campus é uma conquista da luta camponesa e têm por 

desafio constituir-se como uma escola diferenciada, pautada no constante diálogo entre 

a instituição e os povos do campo e no uso de metodologias alicerçadasnos princípios 

da Educação do Campo, pois, ao integrar o IFPA, o campus está condicionado à 

organização e ao funcionamento institucional os quais orientam-se pelo modelo 

pedagógico urbano. 

No Projeto Político Pedagógico do Curso de Especialização em Educação do 

Campo, Agroecologia e Questões Pedagógicas, o CRMB se apresenta como um campus 

que representa a tentativa de assegurar o direito à educação à comunidade local, sem 

que haja a necessidade do educando se deslocar do campo para a cidade. Para isso, a 

direção geral do campus, à época representada pelo professor Antônio Cardoso, optou 

por implantar o campus na zona rural, distante 29 km da cidade de Marabá e assumiu 

uma metodologia pautada nos princípios da Educação do Campo, ao adotar a 

Alternância Pedagógica como proposta pedagógica. 

Baseado nessa concepção, o CRMB: 

 
[...] se coloca como instituição pública federal voltada exclusivamente para 
atender as demandas dos Povos do Campo do Sul e Sudeste Paraense na 
perspectiva de contribuir para a melhoria das condições de vida dessas 
populações alicerçado no desenvolvimento rural com sustentabilidade, com 
ênfase na Agroecologia. (PPP, 2010. P. 22) 
 

A missão desse campus está assim definida no PPP:   
 

Promover a educação profissional e tecnológica em diferentes níveis e 
modalidades, sobretudo técnico integrado com o ensino médio, dos povos do 
campo da mesorregião do sudeste do Pará, em atendimento as suas demandas 
sociais, econômicas e culturais e em sintonia com a consolidação e o 
fortalecimento de suas potencialidades, estimulando a pesquisa com vistas à 
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geração e difusão de conhecimentos, privilegiando os mecanismos do 
desenvolvimento sustentável e promovendo a inclusão social, a cidadania e o 
desenvolvimento regional (PPP, 2010, p.20). 
 
 

Em artigo publicado no Jornal Ecocampo-1/2010, a então Diretora de Ensino 

do campus Profª. Drª Rosemeri Scalabrin afirma que “a opção por priorizar as 

populações do campo no Campus Rural de Marabá se deve à necessidade de 

democratizar o acesso ao conhecimento científico e garantir a universalização da 

política pública educacional.” 

Hoje, o CRMB enfrenta o desafio de constituir, dentro do Instituto Federal do 

Pará: 
[...] uma escola com uma forma diferenciada de estrutura, funcionamento e 
gestão, que permita o diálogo permanente com as organizações dos 
agricultores familiares e povos indígenas, além de adotar uma metodologia e 
uma pedagogia adequada à realidade da agricultura familiar e comunitária, 
sobretudo nas questões produtivas, tecnológicas e ambientais. (PPP, 2010, 
p.25) 

 

Em seu Projeto Político Pedagógico, o CRMB apresenta as concepções que 

norteiam o processo educacional, os quais têm por fundamentos: 

 sócio-políticos: a Educação do Campo como instrumento da luta pela 

hegemonia, a Conquista da Cidadania como tarefa, o Trabalho, a Cultura  e a Pesquisa 

como princípio e estratégia educativa, os Povos do Campo como trabalhadores e 

Cidadãos e a Gestão Pública como princípio democrático e de participação. 

 teórico-metodológicos: a aprendizagem e os conteúdos significativos, o 

respeito ao ser e aos conhecimentos dos sujeitos, o diálogo e a construção coletiva do 

conhecimento vinculados à prática e ao cotidiano, a relação entre currículo, trabalho e 

sociedade, a integração entre educação básica e tecnológica e 

interdiciplinaridade/multireferencialidade. 

Para alcançar seus objetivos, o campus, baseado na visão de que o campo, no 

sul e sudeste paraense, é um território marcado pela presença de uma diversidade de 

povos e culturas, instituiu políticas de ensino, pesquisa e extensão diretamente ligadas 

ao funcionamento da gestão e à assistência social aos educandos.  

Como estratégia para o desenvolvimento de processos formativos integrados, o 

campus prima, de acordo com o que está estabelecido no PPP, pela investigação da 

realidade, pela investigação sócio produtiva e pela elaboração de sínteses e projetos. 
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Para isso, adotou metodologicamente: a alternância de tempos e espaços pedagógicos 

através da divisão do percurso formativo em Tempo-Espaço Comunidade e Tempo-

Espaço Escola/Acadêmico; a construção do plano de estudo-pesquisa-trabalho; a 

colocação comum para a consequente elaboração do quadro do Tema Gerador; o 

planejamento integrado; o desenvolvimento de atividades de estudo; a construção de 

sínteses provisórias e projetos de ação; a organização de grupos de estudos/vivências; a 

integração escola/comunidade; a experimentação agroecológica (implantação das 

unidades experimentais e manejo local/tradicional de atividades produtivas e vivência 

em ações coletivas); as visitas de estudo e participação; a gestão democrática; a ciranda 

infantil e a avaliação sistematizada por diversas metodologias e instrumentos. 

É a partir do respeito aos fundamentos adotados e à visão definida no PPP que 

há uma perspectiva de: 

Em um horizonte temporal de 10 (dez) anos o Campus Rural de Marabá 
deverá ser um centro de excelência na oferta de ensino em Educação do 
Campo para as populações rurais do Sudeste Paraense, bem como referência 
no desenvolvimento e difusão de conhecimentos, na perspectiva de se ter 
uma nova matriz científica e tecnológica com base nos princípios da 
Agroecologia (PPP, 2010, p. 20) 

 

Assim, o CRMB é responsável pela oferta do Curso de Qualificação 

Profissional em Agricultura Camponesa, dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino 

Médio em Agroecologia e Agropecuária, além da Licenciatura em Educação do Campo, 

no sul e sudeste paraense- sua área de atuação regional- de acordo com as 

determinações do IFPA.   

Ossujeitos atendidos pelo campus são, prioritariamente, os habitantes dessa 

região. Isso inclui os agricultores familiares e os indígenas, mas é importante ressaltar 

que o acesso de outros grupos é permitido, apesar de o campus não ofertar cursos 

específicos para cada grupo.  

São os documentos desse campus que nos interessapara a constituição do 

corpusde nossa pesquisaporque neles são produzidos efeitos de sentido para o campo e 

seus sujeitos os quais nos orientam a compreender o funcionamento do discurso sobre 

esses sujeitos, na instituição. 

Nosso gesto de análise neste trabalho orienta-se pelas noções teóricas basilares 

na Análise de Discurso proposta por Michel Pêcheux e Eni Orlandi, as quais são 
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apresentadas no capítulo seguinte, o qual discorre sobre a fundamentação teórico-

metodológica da pesquisa. 
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3. A ANÁLISE DE DISCURSO: O ARCABOUÇO TEÓRICO-

METODOLÓGICO PARA A CONSTRUÇÃO DA ANÁLISE 

O percurso teórico deste estudo adota a proposta da Análise de Discurso (AD) 

de linha francesa, desenvolvida por Michel Pêcheux, na França e Eni Orlandi, no Brasil. 

Esta teoria ganha consistência, na década de 1960, a partir do texto “Análise 

Automática do Discurso”, publicado no ano de 1969, por Michel Pêcheux. Nesse 

momento ganha espaço nos estudos sobre a linguagem, a noção de discurso. 

Pêcheux, precursor dos estudos sobre o discurso na França, propõe em suas 

obras seguintes a noções teóricas basilares para a constituição da teoria do discurso, as 

quais repercutem no Brasil, a partir da década de 1980, em estudos desenvolvidos por 

Eni Orlandi. 

Em seus estudos, Orlandi pontua o surgimento da Análise de Discurso como 

uma disciplina, situada, mas deslocando-se a todo instante, entre três domínios 

disciplinares: a Linguística, o Marxismo e a Psicanálise. Os deslocamentos que a 

Análise de Discurso faz em relação à Linguística voltam-se para a noção de não-

transparência da linguagem, ao considerar que a língua têm sua ordem própria; a 

respeito do Materialismo Histórico destaca-se a pressuposição de existência de um real 

da história, feita pelo homem, mas que não lhe é transparente; já em relação à 

Psicanálise é o deslocamento da noção de homem para a de sujeito quem vem contribuir 

para a constituição da AD. 

É na confluência desses campos de conhecimento que a AD delimita seu 

objeto-o discurso. Compreendendo que as palavras significam sem que se tenha 

controle sobre os sentidos produzidos, essa disciplina considera a relação que há entre o 

dizer e as condições sócio históricas nas quais ele se inscreve para produzir efeitos de 

sentido. 

Correlacionamos nosso conhecimento sobre a constituição da AD como 

disciplina ao que diz Orlandi (2015): 

 
[...] a Análise do discurso é herdeira de três regiões de conhecimento-
Psicanálise, Linguística e Marxismo- não o é de modo servil e trabalha uma 
noção- a de discurso- que não se reduz ao objeto da Linguística, nem se deixa 
absorver pela Teoria Marxista e tampouco corresponde ao que teoriza a 
Psicanálise. Interroga a Linguística pela historicidade que ela deixa de lado, 
questiona o Materialismo perguntando pelo simbólico e se demarca da 
Psicanálise pelo modo como, considerando a historicidade, trabalha a 
ideologia como materialmente relacionada ao inconsciente sem ser absorvida 
por ele. (ORLANDI, 2015, p.18). 
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Assim, a AD se configura como uma disciplina de entremeio, “que busca 

compreender o discurso em seu funcionamento” (DELA-SILVA, 2008, p.19) porque 

trabalha na confluência entre a Linguística e as Ciências Sociais, num lugar em que a 

interlocução só faz sentido se as posições sociais e a conjuntura histórica na qual o 

sujeito está inserido forem consideradas. 

A Análise de Discurso emerge em um momento intelectual em que “era 

possível não mais considerar o sentido apenas como conteúdo” (ORLANDI, 2012, p 

.20) e começa a questionar o modo de funcionamento do texto, na busca de 

compreender como ele significa. Nos termos de Orlandi (2012): 

 
A Análise de Discurso é a disciplina que vem ocupar o lugar dessa 
necessidade teórica, trabalhando a opacidade do texto e vendo nesta 
opacidade a presença do político, do simbólico, do ideológico, o próprio fato 
do funcionamento da linguagem: a inscrição da língua na história para que 
ela signifique. (ORLANDI, 2012, p.21) 
 
 
 

Filiando-se a compreensão de que não há sentido em si, mas que ele é 

constituído em sua inscrição na história, é que a AD vai se ocupar em analisar os efeitos 

de sentido produzidos pelo sujeito na relação da língua com a exterioridade.Assim, a 

exterioridade constitui o dizer e para compreender como se dá esse funcionamento é 

necessário recorrer a conceitos que, a princípio, estão no domínio de outras ciências, 

mas que são ressignificados e passam a integrar o quadro teórico-metodológico da AD. 

Nesta dissertação, nossa escolha pela AD de linha francesa é fruto de uma 

compreensão sobre a linguagem que envolve questões, relativas à produção de sentidos, 

que vão além do clichê “o que você quis dizer?” 

Durante muito tempo uma inquietação nos acompanha: existe algo para além 

do que dizem ser as entrelinhas? Sempre nos foi perceptível que numa dada situação de 

comunicação muitas coisas são omitidas e muito do que é verbalizado não é 

compreendido da mesma forma que o sujeito planeja.  

Em nossas primeiras leituras a respeito dos estudos sobre o discurso, proposto 

por Michel Pêcheux, permitimo-nos compreender a linguagem a partir dessa outra 

perspectiva, a qual olha para os processos de signifição pela lente da produção de 

efeitos de sentido.  

Nossa concepção sobre a linguagem antes de Pêcheux tinha por base a 

linguística saussuriana que, em seu papel de ciência piloto das ciências humanas, 
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fornecia ferramentas para a análise da língua, enquanto estrutura formal, mas promovia 

a exclusão do sujeito, que “era visto como o elemento suscetível de perturbar a análise 

do objeto científico, que deveria corresponder a uma língua objetivada, padronizada” 

(LEANDRO-FERREIRA, 2005, p.15) mas, ao nos depararmos com as noções teóricas 

da AD de linha francesa começamos a compreender que na contramão da perspectiva 

que afasta o sujeito da língua, a AD estabelece o sujeito como o centro das discussões, o 

que mudou nossa posição sobre o que se compreende por linguagem. 

As reflexões feitas na AD apoiam-se nessa relação que se estabelece entre 

sujeito e sentido, pois como diz Orlandi (1994, p.55) “ao significar, o sujeito se 

significa”. Neste paradigma teórico, é na relação entre a psicanálise e o materialismo 

histórico que se dá a constituição do sujeito.  

Na psicanálise, o sujeito é “apresentado como um sujeito descentrado, afetado 

pela ferida narcísica, distante do sujeito consciente, que se pensa livre e dono de si” 

(LEANDRO FERREIRA, 2005, p.15). Já para o materialismo histórico, o sujeito é 

“assujeitado, materialmente constituído pela linguagem e devidamente interpelado pela 

ideologia” (LEANDRO FERREIRA, 2005, p.14). Nesse sentido, o sujeito na AD é 

sujeito do discurso, o que implica afirmar que ele é afetado pela ideologia e pelo 

inconsciente, ou seja, é um sujeito assujeitado, constituído e revestido materialmente 

pela linguagem.  

Pêcheux (2014 [1988], p.121) afirma que “uma teoria materialista do processos 

discursivos não pode, para se constituir, contentar-se em reproduzir, como um de seus 

objetos teóricos, o sujeito ideológico como ‘sempre já-dado’”. Isso implica dizer que 

nem sujeito e nem sentido estão já sempre dados, eles são constituídos no discurso. 

Para além disso, faz-se necessário compreender que esse sujeito do discurso 

não é origem e nem controla o que diz, pois é no efeito da articulação entre ideologia e 

inconsciente que ele produz seu discurso, muito embora ele não saiba disso e tenha a 

ilusão de que, em suas práticas discursivas, ele é origem e domina o que diz. Na obra 

Semântica e Discurso(1975) Pêcheux nos fala sobre: 

 
[...] o esboço (incerto e incompleto de uma teoria não-subjetivista da 
subjetividade, que designa os processos de ‘imposiçãodissimulação’ que 
constituem o sujeito, ‘situando-o’ (significando para ele o que ele é) e, ao 
mesmo tempo, dissimulando para ele essa ‘situação’ (assujeitamento) pela 
ilusão de autonomia constitutiva do sujeito, de modo que o sujeito ‘funcione 
por si mesmo’”. (PÊCHEUX, 2014 [1975], p.123). 
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Nossa compreensão sobre assujeitamento relaciona-se à noção de Formação 

Discursiva, pois, nos termos de Pêcheux (2014[1975]): 

 
[...] os indivíduos são ‘interpelados’ em sujeitos-falantes (em sujeitos de seus 
discursos), pelas formações discursivas que representam ‘na linguagem’ as 
formações ideológicas que lhes são correspondentes. (PÊCHEUX, 2014 
[1975], p.147). 
 
 

Para isso, faz-se necessário entender que Pêcheux conceitua formação 

discursiva como “aquilo que, numa formação ideológica dada, determinada pelo estado 

de luta de classes, determina o que pode e deve ser dito” (PÊCHEUX, 2014 [1975], p. 

147). 

Damos ênfase assim ao processo de identificação que se efetua entre o sujeito e 

as formações discursivas reguladoras do discurso, pois, ao afirmarmos que sujeito se 

inscreve numa formação discursiva dada, partimos do princípio de que a formação 

discursiva “corresponde a um domínio de saber, constituído de enunciados discursivos, 

que representam um modo de relacionar-se com a ideologia vigente” (INDURSKY, 

2008, p.11). 

Mesmo sendo constituído na relação que se estabelece entre linguagem e 

história, o sujeito do discurso se compreende como “um sujeito capaz de tudo dizer, de 

tudo compreender, de muitos modos, de controlar com sua vontade os efeitos de sentido 

de seu discurso” (PAYER, 2005, p.13) e na ilusão desse controle, ao ser afetado pelo 

simbólico, esquece- pois nos termos da AD “falar é esquecer. Esquecer para que surjam 

novos sentidos, mas também esquecer apagando os novos sentidos que já foram 

possíveis mas foram estancados em um processo histórico-político silenciador”. 

(ORLANDI, 2015, p. 56) - que ele diz de uma posição que regula o que lhe é permitido 

dizer.  

Nesse sentido, o sujeito do discurso “toma lugar”, ou seja, se inscreve numa 

formação discursiva para produzir discurso, mas na ilusão de manipular o que diz, não 

percebe que suas práticas discursivas são reguladas pela posição-sujeito que ele ocupa a 

partir da(s) formação(s) discursiva(s) na(s) qual(s)ele se inscreve e aí reside o trabalho 

da ideologia.  

Na ilusão de que controla os sentidos produzidos, o sujeito ao funcionar pela 

ideologia e pelo inconsciente, torna-se descentrado, ou seja, assujeitado. Incompleto por 

natureza. Esse sujeito do discurso toma a palavra numa posição social, como já 
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dissemos anteriormente, sendo assim marcado pelo tempo e pelo espaço, o que o torna 

essencialmente histórico e fundamentalmente ideológico.  

Logo, o discurso produzido pelo sujeito situa-se num lugar em que a relação 

com outros discursos (de outros interlocutores, ou historicamente constituídos em outros 

espaços) comparecem. Por ter agora o seu discurso afetado por outros discursos, esse 

sujeito não é mais visto como uno, como homogêneo; ao contrário, para a AD a 

heterogeneidade lhe é constitutiva e ele passa a ser compreendido na complexidade do 

eu/outrointerelacionado ao Inconsciente, mesmo mantendo a ilusão de que é o centro e 

de que está na origem do dizer, efeito esse produzido pela interpelação ideológica.  

Pêcheux (1975) afirma que “não há discurso sem sujeito e não há sujeito sem 

ideologia: o indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia e é assim que a língua faz 

sentido.”. Compreendemos aqui que a relação entre linguagem e ideologia é observada 

no discurso e percebemos então “como a língua produz sentidos por/para os sujeitos.”  

O dizer, antes definido de uma perspectiva comunicacional como a transmissão 

de uma mensagem por meio de sons que se organizam em forma de palavras, é agora 

entendido por nós como lugar onde a ideologia se materializa. Numa definição 

discursiva, a ideologia é condição para que os sujeitos e os sentidos sejam constituídos 

porque ela é responsável pela produção de evidências dos sentidos. 

A noção de ideologia que embasa os estudos sobre o discurso, segundo 

Pêcheux fundamenta-se no pensamento desenvolvido por Althusser na obra “Ideologia 

e aparelhos ideológicos do Estado”, de 1970. Para o autor, “a classe dominante gera 

mecanismos de perpetuação ou de reprodução das condições materiais, ideológicas e 

políticas de exploração”, propagando-os pelos Aparelhos Repressores e Aparelhos 

Ideológicos.  

Mas a AD se interessa pelo que Althusser diz sobre ideologia ao tratar, em seus 

postulados, a respeito da Ideologia Geral que é distinta das ideologias particulares. Todo 

pensamento desenvolvido por Althusser tem por base três hipóteses:  

1- “a ideologia representa a relação imaginária de indivíduos com suas reais 

condições de existência” porque a relação entre o homem e a sua realidade é produzida 

pelo simbólico. 

2- “a ideologia tem uma existência porque existe sempre num aparelho e na 

sua prática ou suas práticas”, ou seja, é na ação que a ideologia se materializa. 

3- “a ideologia interpela indivíduos em sujeitos”, inserindo suas ações em 

práticas reguladas pelos aparelhos ideológicos. 
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Na AD, as práticas de linguagem ganham esse contorno, fazendo-nos 

compreender que a ideologia regula o dizer. Essa regulação se dá quando a ideologia 

opera produzindo evidências que conduzem o sujeito a tomar o sentido como dado, 

como natural, como se ele estivesse colado na palavra.  

Nos termos de Orlandi: 

 
No funcionamento da linguagem, como veremos, o sujeito é constituído por 
gestos de interpretação que concernem sua posição. O sujeito é a 
interpretação. Fazendo significar ele significa. É pela interpretação que o 
sujeito se submente à ideologia, ao efeito da literalidade, à ilusão do 
conteúdo, à construção da evidência dos sentidos, à impressão do sentido já-
lá. A ideologia se caracteriza assim pela fixação de um conteúdo, pela 
impressão do sentido literal, pelo apagamento da materialidade da linguagem 
e da história, pela estruturação ideológica da subjetividade. (ORLANDI, 
2012, p.22) 

 

Nesse mecanismo de apagamento, o sentido ganha um efeito de naturalização 

pois, na produção do discurso, a ideologia apaga a sua existência, ao interpelar o 

indivíduo em sujeito e no processo de esquecimento, faz com que ele se imagine na 

origem e no controle do dizer. 

Em Pêcheux (1975), temos a afirmação de que “o sujeito se constitui pelo 

‘esquecimento daquilo que o determina’ (PÊCHEUX, 2014 [1975], p.150). Assim 

passamos a entender que esse processo de identicação que se efetua na relação que o 

sujeito estabelece com a formação discursiva na qual se inscreve, funciona a partir do 

pré-construído que, conforme Pêcheux (1975), “corresponde ao ‘sempre- já-aí’ da 

interpelação ideológica que fornece-impõe a ‘realidade’ e seu ‘sentido’ sob a forma da 

universalidade (o ‘mundo das coisas’)”. (PÊCHEUX, 2014 [1975], p.151)  

Assim, os gestos de interpretação do analista, determinados pelo dispositivo 

teórico construído, deve considerar o efeito produzido pela ideologia, sem se tornar 

vítima dela. 

 

3.1 Enveredando pelos caminhos do Discurso 

 

Ao adotar, na construção do dispositivo teórico de análise, as noções 

preconizadas pela AD francesa passamos a considerar como nosso objeto de análise não 

mais a língua, mas o discurso, o qual para Pêcheux (1969) é “mais do que transmissão 

de informação é efeito de sentido entre locutores”. Isso corresponde a afirmar que a 
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compreensão sobre o processo comunicativo como transmissão de mensagens entre 

locutores, que só falha quando há ruídos, não é coerente para o analista, pois não se 

compreende linguagem como instrumento. 

Ao falar sobre efeitos de sentido, Orlandi (2006) menciona que “há efeitos de 

sentidos entre locutores. Efeitos que resultam da relação de sujeitos simbólicos que 

participam do discurso, dentro das circunstâncias dadas.” Conforme a autora, “As 

relações de linguagem são relações de sujeitos e sentidos e seus efeitos são múltiplos e 

variados. Daí a definição de discurso: o discurso é efeito de sentidos entre locutores”. 

(ORLANDI, 2015, p.20). 

 Dessa forma, passamos a entender que os fatores constitutivos de qualquer 

processo linguístico, de qualquer ato de comunicação verbal, preconizados por Jakobson 

em seu famoso esquema da comunicação, não nos parecem suficientes para 

compreender o discurso já que começamos a entender os processos de significação a 

partir da noção de efeito de sentido, os quais se constituem em práticas discursivas do 

sujeito que, aoocupar uma posição e tomar a palavra ,é afetados pelas circunstancias e 

pela memória discursiva.  

O discurso é, assim, “palavra em movimento, prática de linguagem” 

(ORLANDI, 2015, p.13); é o mediador entre o homem e a realidade e só pode ser 

concebido, nos termos da AD, como “um objeto sócio-histórico em que o linguístico 

intervém como pressuposto” (ORLANDI, 2015, p.14). Essa compreensão aponta uma 

nova forma de pensar a linguagem, e nela, o simbólico ganha espaço. Diferente do que 

propõem outras teorias, para a AD o sentido não está nas palavras, colado, pronto, 

acabado, visível para ser decodificado no momento que é verbalizado. O sentido é 

constituído nas práticas de linguagem, no dizer que estabelece relações com a 

exterioridade e com as condições de produção determinadas. 

 O dizer se inscreve, como nos diz Orlandi, “Levando em conta o homem na 

sua história, considera os processos e as condições de produção da linguagem, pela 

análise da relação estabelecida pela língua com os sujeitos que a falam e as situações em 

que se produz o dizer”. (ORLANDI, 2015, p.14).   

“O discurso compreende, desta forma, o acontecimento que se encerra na 

relação entre um enunciado e os vários enunciados em circulação.” (DELA-SILVA, 

2008, p.19). Essa relação entre o enunciado produzido e os vários enunciados em 

circulação nos permite afirmar que ao conceber a linguagem como forma de interação, 

comoprática social e cognitiva historicamente situada, o analista compreende que, “do 
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ponto de vista filosófico, a linguagem não é transparente, mas opaca.” (MARIANI, 

1996, p.26). Essa opacidade conduz o analista a desconfiar da evidência dos sentidos e o 

faz observar o funcionamento do discurso para compreender como as palavras 

produzem sentidos. 

Por compreendermos, como postula Pêcheux, que discurso é efeito de sentido, 

constituído a partir das condições de produção, as quais são afetadas pelas formações 

ideológicas e discursivas do sujeito que produz discurso e atravessadas pelo 

interdiscurso, comprovamos que a AD defende: que o discurso reúne o histórico e o 

social ao se materializar na língua e é assim que os sentidos são produzidos.  

A definição de discurso como efeito de sentido nos conduz ao que Pêcheux 
(1975) afirma:  

 
 

O sentido não existe em si mesmo, isto é, em sua relação transparente com a 
literalidade do significante, mas é determinado pelas posições ideológicas 
que estão em jogo no processo sócio-histórico em que as palavras são 
produzidas. (PÊCHEUX,1975, p.160):  
 
 

Compreender o sentido a partir dessa perspectiva é entender conforme no diz 

Leandro-Ferreira (2005) que: 

 
[...] a língua do analista de discurso é outra. É a língua da ordem material, da 
opacidade, da possibilidade do equívoco como fato estruturante, da marca da 
historicidade inscrita na língua. É a língua da indefinição do direito e avesso, 
do dentro e fora, da presença e ausência”. (LEANDRO-FERREIRA, 2005, 
p.17). 
 

Logo, a afirmação de que o sentido de uma palavra está na palavra é uma 

ilusão porque a língua é exposta ao equívoco e como nos diz Pêcheux (1975):  

todo enunciado é suscetível de torna-se outro, de se deslocar discursivamente 
de seu sentido” para compreender que o “dito” sempre pode ser dito de outra 
forma, a partir das condições de produção nas quais o sujeito se inscreve. 
(PÊCHEUX, 1975, p.53) 
 
 

No quadro teórico da Análise de Discurso francesa, “nem o discurso é visto 

como uma liberdade em ato, totalmente sem condicionantes linguísticos ou 

determinações históricas, nem a língua como totalmente fechada em si mesma, sem 

falhas ou equívocos” (ORLANDI, 2001, p. 22). 



32 
 

Compreender como o discurso funciona a partir da relação que ele estabelece 

com a exterioridade, que é entendida como estruturante, nos leva, como postula 

Pêcheux, a considerar a historicidade como constitutiva da linguagem. 

Ao tomar o discurso como um acontecimento atravessado pela história, o 

analista observa como o discurso funciona a partir da correlação entre discurso e 

condições históricas e sociais de produção dos sentidos, porque para a AD, o sentido 

não é literal, posto, preexistente, já que as condições de produção conduzem os gestos 

de interpretação do dizer. 

Na AD, as condições de produção são compreendidas num sentido estrito- o 

contexto, a circunstância imediata, e num sentido amplo- o contexto sócio histórico, 

ideológico que constituem os efeitos de sentido que funcionam nos discursos. Ao 

retomar Pêcheux(1969), Dela-Silva (2008) afirma que “Por condições de produção 

compreende-se, nesta perspectiva teórica, os sujeitos, a memória discursiva, enquanto 

interdiscurso, e o contexto (imediato e amplo) relacionados à prática discursiva 

analisada (DELA-SILVA, 2008, p.21). 

No discurso, de acordo com Orlandi(2015), as condições de produção fazem 

emergir algo que: 

 
[...] vem pela história, que não pede licença, que vem pela memória, pelas 
filiações de sentidos constituídos em outros dizeres, em muitas outras vozes, 
no jogo da língua que vai se historicizando aqui e ali, indiferentemente, mas 
marcada pela ideologia e pelas posições relativas ao poder[...]  
 
 

 As condições de produção estabelecem as relações de forças que participam na 

produção do discurso. Falar em relações de força nos leva a pensar sobre a existência da 

desigualdade entre os homens, a qual pode ser constatada pela existência de posições 

sociais existentes. Essas posições são determinadas a partir das hierarquias estabelecidas 

entre as classes e são elas que regulam os limites das nossas práticas. Esse jogo se 

materializa nas práticas de linguagem e relevam as tensões que constituem as relações 

entre os sujeitos. Assim, os processos discursivos constituem-se tendo como base a 

materialidade simbólica e materialidade histórica na qual o sujeito se inscreve para 

produzir sentidos.  

 Para um texto fazer sentido, nossa compreensão aciona o passado e em AD essa 

memória corresponde ao interdiscurso o qual, de acordo com Orlandi (2015): 
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[...] é todo conjunto de formulações feitas e já esquecidas que determinam o 
que dizemos. Para que minhas palavras tenham sentido é preciso que elas 
façam sentido. E isto é efeito do interdiscurso: é preciso que o que foi dito 
por um sujeito específico em um momento particular se apague na memória 
para que, passando para o “anonimato”, possa fazer sentido em minhas 
palavras.   
 

 

Assim, todo dizer materializa uma atualidade onde um passado ressoa e o 

trabalho do analista é correlacionar discurso e condições históricas e sociais de 

produção para compreender os efeitos de sentido que nele se constituem. Esse passado é 

compreendido como memória discursiva- algo que diz antes, em outro lugar, mas que 

deixa marcas no que é dito agora- definido como interdiscurso.  

A noção de memória discursiva está relacionada ao conceito de interdiscurso, 

que por sua vez, faz referência a algo que já foi dito. Nos estudos da AD, a memória não 

se configura como um repertório de informações, mas como um mecanismo de 

“acionamento” que possibilita a atualização de dizeres.A partir desse conceito, podemos 

pensar que existe um conjunto de informações constituído por já-ditos, que outrora fora 

dito em outro lugar, independente. A esse conjunto, chamamos de saber discursivo. 

Em Courtine (1985), está assentada a noção de que existe um eixo que 

contempla o saber discursivo, ou seja, o da constituição do dizer, e um eixo que abarca a 

noção de formulação. O primeiro é denominado eixo vertical e o segundo, horizontal. A 

memória situa-se no eixo vertical, o eixo da constituição, pois ela representa os dizeres 

já ditos, esquecidos (ORLANDI, 2015, p. 30), garantindo, assim, a formulação do dizer.  

Nesse sentido, coadunamos o nosso pensamento com o de Orlandi (2015), 

acerca do dizer, o qual “se encontra na confluência dos dois eixos” (p.31). Logo, o dizer 

se estabelece por meio da relação entre a memória (o dizível) e a atualidade (a 

formulação). 

Ainda sobre a noção de memória, consideramos relevante a abordagem que 

Pêcheux (2014) faz acerca do conceito de “esquecimento”. Em sua obra Semântica e 

Discurso, o autor apresenta dois tipos de esquecimentos: sistema pré-consciente-

consciente e sistema inconsciente.O sistema pré-consciente-consciente, também 

considerado pelo autor como “esquecimento 2”, é aquele em que o sujeito-falante se 

utiliza de paráfrases para elaborar uma formação discursiva; ao passo que o sistema 

inconsciente, ou “esquema número 1”, é caracterizado pela não exterioridade do sujeito-

falante na formação discursiva por ele dominada. 
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A noção de memória que ainda queremos explicitar está relacionada ao aspecto 

de que a memória é social e coletiva, e não individual. Nessa mesma linha de raciocínio, 

Pêcheux (2010) afirma que: 

 
Memória não deve ser entendida aqui no sentido diretamente psicologista da 
‘memória individual’, mas nos sentidos entrecruzados da memória mítica, da 
memória social inscrita em práticas, e da memória construída do historiador. 
(PÊCHEUX 2010, p.50). 
 
 

De acordo com a citação de Pêcheux, podemos compreender que a memória 

coletiva ou social é construída a partir de um saber coletivo, que é compartilhado 

socialmente e a interpelação ideológica produz um efeito de esquecimento, pois “o 

sujeito se constitui pelo “esquecimento” daquilo que o determina (PÊCHEUX, 2014 

[1975], p.150). Um dos traços desse assujeitamento é a presença do pré- construído que, 

como nos fala Pêcheux, “corresponde ao ‘sempre-já-aí’ da interpelação ideológica que 

fornece-impõe a ‘realidade’ e seu ‘sentido’ sob a forma da universalidade” (PÊCHEUX, 

2014 [1988], p.151). 

Dessa forma, o pré-construído se materializa em enunciados que vem de 

discursos outros, anteriores ao dizer, os quais comparecem em formulações vistas como 

naturais. Essas formulações ecoam sentidos coletivamente elaborados que atravessam o 

discurso por meio da memória e possibilitam “deslocamentos que se dão a partir do que 

faz sentido para os sujeitos” (PAYER, 2005, p.23). Esse “o que já foi dito antes”, 

segundo Orlandi (2015), “está na base do dizível, sustentando cada tomada da palavra” 

(ORLANDI, 2015, p.28). 

Na construção do nosso gesto de análise, dentre as noções teóricas 

mobilizadas, destacamos o papel que a memória exerce na produção dos sentidos, pois 

os dizeres sobre os “sujeitos do campo” são constituídos por dizeres que vem de outros 

lugares e, ao serem regulados pela ideologia, comportam não-ditos, falhas e silêncios 

como iremos observar no capítulo que trata das análise do corpus escolhido. 

Para a Análise de Discurso, o sujeito têm a ilusão de controlar o que diz. As 

palavras são usadas de acordo com a sua vontade e ele esquece que o sentido funciona 

pela história, no encontro entre uma atualidade e uma memória. Ao ser interpelado em 

sujeito, esse sujeito de discurso esquece que funciona regulado pela ideologia e é assim 

que ele, ao tomar a palavra, produz sentido. 
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Em nosso gesto de análise, procuramos apreender, nas marcas que o 

interdiscurso deixa-  os dizeres apagadospela memória, para identificar o que não é dito 

naquilo que é dito, já que todo dizer comporta um já-dito, ou seja, dizeres que vem de 

outros lugares e permitem ao sujeito de discurso dizer uma forma e não de outra. 

A existência da língua nos é evidente por que ela tem corpo, ou seja, é 

materializável, mas como já afirmamos, o controle do sujeito sobre ela é uma ilusão 

produzida pela ideologia. No processo de produção de discurso, a tentativa do sujeito 

em direcionar o efeito de sentido produzido num determinado dizer fundamenta-se na 

crença de que o sentido está na palavra. Como nos diz Leandro-Ferreira (2005):  

 
O sentido das palavras, dos enunciados, das proposições aparece como se já 
estivesse dado, cabendo ao sujeito reconhecê-lo e adequá-lo ao seu dizer. 
Cria-se assim a ilusão de um sentido desprovido de história e de um sujeito 
como origem de si próprio. Temos aí, em decorrência do “efeito de evidência 
da língua”, o surgimento de mais duas: a evidência do sentido (que faz com 
que uma palavra queira dizer o que realmente diz) e a evidência do sujeito 
(que se mostra como tendo existência espontânea). (LEANDRO-
FERREIRA,2005, p.6). 
 

 

O analista, filiado às noções teóricas da AD, desconfia dessa “transparência” e 

investe “na opacidade da linguagem, no descentramento do sujeito e no efeito 

metafórico” (ORLANDI, 2001, p.61). Ao analisar os discursos, ele considera como 

estruturantes o dito, o não-dito, o silêncio, os furos e as faltas. Assim, no quadro teórico 

da Análise de Discurso Francesa, “nem o discurso é visto como uma liberdade em ato, 

totalmente sem condicionantes linguísticos ou determinações históricas, nem a língua 

como totalmente fechada em si mesma, sem falhas ou equívocos” (ORLANDI, 2001, p. 

22). 

Ao considerar que no discurso o não dito funciona como elementos que geram 

efeitos de sentidos, que por sua vez, resultam em resposta a um “dito”, enunciado por 

um sujeito-falante, considerando o “interdiscurso, a ideologia e a formação discursiva” 

(ORLANDI, 2015, p.81), compreende-se que o não-dito faz significar. 

Ao analista cabe observa os dizeres a partir das condições de produção e da 

relação que esses dizeres estabelecem com a memória discursiva, para compreender 

como o não-dito funciona na constituição do sentido. Para isso, ele compreende que não 

é todo e qualquer não dito que interessa e assim busca recortes estruturantes para os 

processos de significação, indo em busca do opaco, que no dizer que funciona como 

evidente porque compreende a língua como não transparente. 
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De acordo com Leandro-Ferreira (2005), a Análise de Discurso tem interesse 

pela “língua da indefinição do direito e avesso, do dentro e fora, da presença e da 

ausência e, nesse sentido o fenômeno da contradição passa a interessar ao analista. 

Essa noção de língua “do direito e avesso” corresponde ao que Pêcheux(2009) 

vai conceber como: 

 
[...] noção de enunciado dividido, caracterizando o fato de que uma formação 
discursiva é constitutivamente perseguida por seu outro: a contradição motriz 
não resulta do choque de “corpora contrastados”, cada um veiculando a 
homogeneidade dos antagonistas, mas desse efeito de sobredeterminação 
pelo qual a alteridade o afeta. (PÊCHEUX, 2009 [1981], p. 24) [grifos do 
autor]. 
 
 

Em AD, a contradição é compreendida como constitutiva do discurso e se 

manifesta e em traços extralinguísticos, pois a língua “é um sistema passível de falhas e 

por essas falhas, por essas brechas, os sentidos se permitem deslizar, ficar à deriva 

(LEANDRO-FERREIRA, 2005, p.18).  

Nos termos da autora, a contradição é estruturante, pois “um discurso seria uma 

rede e como tal representaria o todo; só que esse todo comporta em si um não- todo, 

esse sistema abre lugar para o não-sistêmico, o não representável (LEANDRO-

FERREIRA, 2005, p.20).  

Não é a estabilidade que caracteriza o funcionamento do discurso, mas a 

“tensão paradoxal entre a simetria e o equívoco, o que faz da estrutura que lhe é 

constitutiva um corpo atravessado de falhas” (LEANDRO-FERREIRA, 2005, p.20).  

Assim como ocorre na língua, a transgressão é um traço do discurso, do sujeito 

e da história, é na e pela história que a contradição emerge pois, ainda conforme 

Leandro-Ferreira(2005): 

 
Como já vimos, as transgressões da língua se dariam pelo equívoco, como 
pontos de deriva e lugar do impossível; as transgressões do discurso se 
dariam pela ruptura dos sentidos sedimentados e a consequente emergência 
de novos sentidos; as transgressões dos sujeitos se dariam pelo inconsciente e 
se manifestariam na língua; e as transgressões da história se dariam pela 
contradição (LEANDRO-FERREIRA, 2005, p.20).  
 

 

Pensar a contradição na AD está para além de pensar na língua e na sua 

estrutura, porque o analista observa o discurso a partir da sua estrutura-funcionamento, 

o que nos leva a dizer que o olhar se volta ao ideológico na constituição do sujeito que 
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produz sentido e falar sobre o ideológico é falar em contradição, já que aqui o sujeito de 

discurso é dividido, clivado, levado inconscientemente a ocupar seu lugar em uma 

determinada formação social para enunciar o que lhe é possível, a partir do lugar no 

qual ele toma a palavra. 

Devemos considerar que a história é atravessada pela oposição, a qual reflete a 

luta de classes, observáveis nas contradições materializadas no discurso.  Pêcheux 

(1975) apud Zooppi-Fontana (2005) afirma que: 

 
As contradições ideológicas que se desenvolvem através das unidades da 
língua são constituídas pelas relações contraditórias que os ‘processos 
discursivos’ mantem, necessariamente, entre si, na medida em que se 
inscrevem em relações ideológicas de classe (PÊCHEUX, 1975, p. 93 apud 
ZOOPPI-FONTANA, 2005, p.50) 
 
 
 

Ao assumirmos a proposta teórica da AD compreendemos que é no lugar dessa 

não evidência do sentido que a língua faz sentido, pois para nós a língua é afetada pela 

história e é na prática discursiva que observamos esse funcionamento.  

 

3.2 Sobre as designações   

  

O estudo dos dizeres sobre os “sujeitos do campo” têm ainda por interesse 

compreender como os “sujeitos do campo” são designados no Projeto Político 

Pedagógico do Campus Rural Marabá e em nossas análises os recortes foram feitos a 

partir das expressões linguísticas que designam esses sujeitos. 

Nossa posição teórica nos orienta a compreender essas expressões linguísticas 

tendo por base a noção de designação a partir dos estudos de Eduardo Guimarães tendo 

em vista que o autor, ao dialogar com a Análise do Discurso, considera os trabalhos de 

Pêcheux. 

Guimarães(2005), na obra Semântica do Acontecimento, apresenta a noção de 

designação tratando a questão a partir de uma distinção entre designação e palavras 

tomadas como sinônimos de designação ou como diferentes dela.Nesse sentido 

nomeação, designação, referência e denotação são compreendidas como distintas. 

Guimarães (2005) afirma que a nomeação “é o funcionamento semântico pelo 

qual algo recebe um nome” (GUIMARÃES, 2005, p.9); a referência “será vista como a 

particularização de algo na e pela enunciação”(GUIMARÃES,2005, p.9) e a designação 
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é o que se pode chamar de significação de um nome, mas não enquanto algo abstrato. 

Seria a significação enquanto algo próprio das relações de linguagem, mas enquanto 

uma relação linguística (simbólica) remetida ao real, exposta ao real, ou seja, enquanto 

uma relação tomada na história (GUIMARÃES, 2005, p.9). 

Assim, designaré muito mais que classificar ou nomear. Designar é apresentar 

um recorte do mundo, de forma a construir o sentido para o que é nomeado. Esse 

sentido vai além da denominação, já que ao se constituirele é afetado pela historicidade. 

A designação pode ser compreendida, com base nessas considerações, como 

espaço de constituição de sentido de um nome e para Guimarães “o sentido de uma 

expressão não é construído pelo sentido de suas partes. O sentido é constituído pelo 

modo de reação de uma expressão com outras expressões do texto” (GUIMARÃES, 

2005, p. 28).  

Dessa forma, a designação é a significação de um nome e tem relação direta com 

as relações de linguagem que tomam a palavra e o sentido nas estreitezas do real, ou 

seja, enquanto uma relação tomada na história. (GUIMARÃES, 2005, p.9). 

Como categoria analítica compreendemos, conforme indicado por Guimarães 

(2005), que o processo de designação está para além da nomeação (atribuição de um 

nome a algo/alguma coisa) porque a designação se refere à significação desse nome, em 

relação à historicidade produzida. Dessa forma a nomeação é aqui compreendida como 

constitutiva da designação. 

Compreender a designação é olhar para o modo como a linguagem faz sentido e 

não tomar os sentidos das palavras isoladamente.  

Ao consideramos que o sentido não está nas palavras e a linguagem é 

atravessada por discursos outros, numa relação em que o efeito de sentido é produzido 

nesse cruzamento, é que optamos observar como os “sujeitos do campo” são designados 

no corpus selecionado. 

Como exemplo das designações identificadas no corpustemos as expressão 

povos do campo e povos tradicionais, as quais, de acordo com os princípios 

estabelecidospela Educação do Campo, são expressões que têm acepção política, 

conforme o Dicionário da Educação do Campo.Esse dicionário, de acordo com o que 

está exposto na Apresentação da obra, foi elaborado por profissionais de diferentes 

instituições de ensino do país e por militantes dos Movimentos Sociais da Terra, os 

quais sistematizaram experiências e reflexões sobre a Educação do Campo em suas 

interfaces com análises já produzidas acerca das relações sociais, do trabalho, da 
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cultura, das práticas de educação politécnica e das lutas pelos direitos humanos no 

Brasil. 

Construído para atingir um público diversificado(militantes dos movimentos 

sociais, estudantes do ensino médio à pós-graduação, educadores das escolas do campo, 

pesquisadores da área da educação, profissionais da assistência técnica, lideranças 

sindicais e políticas comprometidas com as lutas da classe trabalhadora) a obra tem por 

objetivo  construir e socializar uma síntese de compreensão teórica da Educação do 

Campo com base na concepção produzida e defendida pelos movimentos sociais 

camponeses.  

A primeira edição do Dicionário inclui 113 verbetes selecionados, os quais 

referem, prioritariamente, conceitos ou categorias que constituem ou permitem entender 

o fenômeno da Educação do Campo, ou que estão no entorno da discussão de seus 

fundamentos filosóficos e pedagógicos.  

Na organização, há ainda verbetes que representam palavras-chave, ou que 

podem servir como ferramentas, do vocabulário de quem atualmente trabalha com a 

Educação do Campo ou com práticas sociais correlatas, pois alguns verbetes têm 

referência direta com experiências, sujeitos e lutas concretas que constituem a dinâmica 

educativa do campo. 

O PPP do Campus Rural Marabá utiliza nas Sequências Discursivas (SDs) 

palavras- chave que constituem esse dicionário. É o que observamos, por exemplo nas 

SD2 e SD3, as quais são constituídas pelas expressões linguísticas povos do campo e 

povos tradicionais,as quais designam, no PPP, os “sujeitos do campo”. 

 

SD2- O contexto regional no qual o Campus está inserido, representado por 

dois modelos de campo que são incompatíveis e concorrentes, demanda uma escola que 

atue pelo fortalecimento de um projeto de sustentabilidade socioambiental para a região, 

vinculado aos camponeses e povos tradicionais. (p.4) 

 

SD3- A intencionalidade de contribuir para atender as demandas dos povos do 

campo e enfrentar os desafios postos às instituições de ensino e pesquisa, de gerar a 

própria ciência dessa mesorregião visando, especialmente, contribuir na consolidação de 

matrizes de conhecimentos conjugados entre saberes (acadêmicos e populares) dentro 

de princípios agroecológicos privilegiados pelas expressões de agricultura familiar e 

comunitária na Amazônia. (p.4) 
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A expressão povos tradicionais, de acordo com o que está dito no dicionário de 

Educação do Campo,é utilizada em diversos contextos e é polissêmica e ambígua não 

apenas como “categoria de análise”, mas também como “categoria da ação política”. 

Esses povos- indígenas, quilombolas, populações agroextrativistas (seringueiros, 

castanheiros, quebradeiras de coco de babaçu), grupos vinculados aos rios ou ao mar 

(ribeirinhos, pescadores artesanais, caiçaras, varjeiros, jangadeiros, marisqueiros), 

grupos associados a ecossistemas específicos pantaneiros, catingueiros vazanteiros, 

geraizeiros, chapadeiros) e grupos associados à agricultura ou à pecuária (faxinais, 

sertanejos, caipiras, sitiantes campeiros, fundo de pasto, vaqueiros) são denominados a 

partir das relações que estabelecemcom a natureza e com o território, bem como as 

inter-relações com os outros grupos da região. 

Ao verificarmos a expressão povo, encontramos, de acordo com o dicionário da 

Educação do Campo, a concepção de “uma única identidade coletiva, uma noção de 

sociedade homogênea.”, mas que é ressignificada quando a expressão é empregada na 

forma plural povos, por abrigar a noção de diversidade étnica. 

Designar, nesse ponto de vista é atribuir um nome a algo que já é nomeado, ou 

seja, é renomear e, consequentemente modificar o sentido. Éum modo de atribuir 

sentido às palavras compreendendo que o sentido que se constitui no discurso e é 

sempre afetado pela historicidade.  

É dessa posição que lançamos o olhar para o Projeto Político Pedagógico do 

Campus Rural Marabá, na busca de observar como os sujeitos do campo são designados 

nesse documento. 
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4. DO CORPUS E DAS ANÁLISES 

Neste estudo intitulado “Os dizeres sobre os “sujeitos do campo” no Instituto 

Federal do Pará: uma análise discursiva” buscamos compreender o funcionamento do 

discurso noProjeto Político Pedagógico do Campus Rural de Marabá, a partir da 

observação dos dizeres sobre esses sujeitos.  A pesquisa volta-se para a análisedos 

efeitos de sentidos que se constituem para os “sujeitos do campo”ao observar as 

designações atribuídas a eles, bem como refletir sobre os dizeres que circulam sobre 

esses sujeitos, no PPP.Neste capítulo procedemos nosso gestode análise e discorremos 

sobre os efeitos de sentido produzidos a partir do dispositivo construído à luz das 

noções teóricas desenvolvidas na AD francesa.  

 

4.1 O Corpus 

 

Para o estudo do funcionamento do discurso institucional do Campus Rural de 

Marabá, em seus dizeres sobre os “sujeitos do campo”, utilizamos o Projeto Político 

Pedagógico, daqui em diante PPP. 

No início de nosso processo de pesquisa, havíamos escolhido também o Plano 

de Desenvolvimento Institucional e os Projetos Pedagógicos de Cursos do campus para 

compor o corpus da pesquisa, mas percebemos que esses documentos são norteados 

pelo PPP e optamos por focalizá-lo em nossa análise porque entendemos ser este o 

documento principal desse campus. 

O PPP é o documento máximo doscampi. Nele estão definidas a missão, a 

visão, os objetivos institucionais e, consequentemente, as diretrizes e estratégias; além 

do sujeito que o campus quer formar. 

Veiga (1995) ao tratar sobre a importância do PPP na escola afirma que: 

 
O projeto político pedagógico, ao se constituir em processo democrático, 
preocupa-se em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico 
que supere os conflitos, buscando eliminar as relações competitivas, 
corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando impessoal e 
racionalizado da burocracia que permeia as relações no interior da escola, 
diminuindo os efeitos fragmentários da divisão do trabalho que reforça as 
diferenças e hierarquiza os poderes de decisão. (VEIGA, 1995, p. 13-14) 
 

 

Esse documento direciona a construção de outros documentos específicos que 

norteiam o processo pedagógico da instituição. Referenciados nele, são construídos os 
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Projetos Pedagógicos de Curso (PPC)6 e consequentemente os regimentos, editais, 

normativas, bem como os planos de aula e calendários acadêmicos.  

Partindo da concepção de que o PPP é um instrumento de gestão democrática, 

o CRMB adotou os princípios norteadores de construção de um PPP e o elaborou numa 

ação coletiva. 

Segundo consta no texto de apresentação do PPP:  

 
O projeto político-pedagógico do Campus Rural de Marabá é resultado da 
construção coletiva de diversos atores locais, no âmbito do Fórum Regional 
de Educação do Campo do Sul e Sudeste paraense, bem como do diálogo 
com os povos indígenas. Portanto, é fruto da interação entre os objetivos e as 
prioridades estabelecidas pela coletividade e reflete as decisões de um 
processo coletivo que exigiu comprometimento de todos os envolvidos: 
professores, equipe técnica, educandos e educandas, pais, lideranças 
indígenas e comunidade. (PPP, 2010. p.4) 
 
 
 

Publicado em 2012, o PPP do CRMB é o documento escolhido como corpus 

dessa pesquisa. Dele foramrecortadas asSequências Discursivas que apresentam 

designações para falar sobre os “sujeitos do campo” e comportam dizeres que 

constituem o discurso institucional. 

O PPP do Campus Rural de Marabá nos permitiu observar o funcionamento do 

discurso institucional a partir dos efeitos de sentido produzidos nos dizeres sobre os 

“sujeitos do campo”. Nossa escolha está relacionada ao tema da pesquisa proposta 

porque no PPP foram identificadas designações mobilizadas para dizer sobre esses 

sujeitos, como ilustramos a seguir: 

 
[...] Ele surge como Escola Púbica com o compromisso de atender às 
demandas dos povos do campo por uma educação profissional e tecnológica 
que leve em consideração a diversidade e as especificidades culturais, sociais, 
ambientais e econômicas dessas populações. Nessa perspectiva, assume a 
defesa da gestão coletiva, compreendida como um espaço de participação nas 
tomadas de decisão sobre os rumos do Campus Rural de Marabá na formação 
dos povos do campo (IFPA, 2010, p. 6). 
 

                                                 
6 Segundo o Plano de Desenvolvimento Institucional 2014-2018, Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é 
um instrumento imprescindível para definir e nortear a organização do currículo e das práticas 
pedagógicas propostas para o curso, devendo ser construído de forma coletiva e democrática e em 
conformidade com a legislação vigente, especialmente, em consonância com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais (DCN). Deve expressar os principais parâmetros para a ação educativa e o processo formativo 
e fundamentar, juntamente com o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), a gestão acadêmica, pedagógica 
e administrativa, a fim de garantir a qualidade de ensino e, consequentemente, a formação profissional - 
cidadã pretendida. 
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 Nesse excerto, podemos observar a menção aos povos do campo, expressão 

que, na sequência é retomada por populações e, novamente, por povos do campo. 

Nosso primeiro gesto foi, assim, o de identificar as sequências nas quais os 

dizeres sobre os “sujeitos do campo” estavam materializados, para então iniciarmos a 

construção do dispositivo de teórico e analítico. Compreendemos que o analista não se 

preocupa em identificar o “dito sentido verdadeiro”, assim a construção do dispositivo 

de interpretação parte da observação do que funciona como efeito de evidência, 

despertando a inquietação que conduz o analista a desconfiar do que lhe parece óbvio. 

No entanto, o analista constrói o seu dispositivo de análise indo em busca do que é 

opaco e do que falha na linguagem. 

Orlandi (1990), ao tratar da construção do dispositivo teórico, afirma: 

 
Esse dispositivo tem como característica colocar o dito em relação ao não 
dito, o que o sujeito diz em um lugar com o que é dito em outro lugar, o que é 
dito de um modo com o que é dito de outro, procurando ouvir, naquilo que o 
sujeito diz, aquilo que ele não diz mas que constitui igualmente os sentidos 
de suas palavras(ORLANDI, 1990, p.57). 
 
 
 

É nessa procura pelo “real do sentido em sua materialidade linguística e 

histórica” (ORLANDI, 2015,p.54) que iniciamos nossas análises.  

Em nosso percurso teórico, compreendemos que a Ideologia e o Inconsciente 

atravessam os dizeres que circulam sobre os “sujeitos do campo”, portanto, em nosso 

gesto de interpretação, entendemos que não há neutralidade, mas nossa filiação teórica à 

AD francesa nos permite construir nosso dispositivo analítico numa posição 

relativizada. 

Conforme afirma Orlandi (1999), a análise de discurso começa por um recorte, 

que consiste na identificação de fragmentos docorpus dotados de sentido (associações 

semânticas). Em nosso trabalho, fizemos o reconhecimento de fragmentos que 

apresentam dizeres sobre os “sujeitos do campo”, identificando as designações usadas 

para referir esses sujeitos e procedemos o recorte dasSequências Discursivas nas quais 

os dizeres estão linguisticamente materializados. 

Esses fragmentos são compreendidos daqui por diante, à luz da teoria, como 

Sequências Discursivas (SD),baseadono que afirma Mariani (1996): 
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A noção de seqüência discursiva, definida por Courtine (1981:25) como 
"seqüências orais ou escritas de dimensão superior à frase", é fluida o 
suficiente para viabilizar a depreensão das formulações discursivas (fds), ou 
seja, de sequências lingüísticas nucleares, cujas realizações representam, no 
fio do discurso (ou intradiscurso), o retorno da memória (a repetibilidade que 
sustenta o interdiscurso). (MARIANI, 1996, p.54) 
 
 
 

As SDs foram selecionadas do corpus- o Projeto Político-Pedagógico do 

Campus Rural Marabá- texto escolhido para análise nessa pesquisa. Como já 

mencionamos nesse trabalho, esse é o documento máximo da instituição no qual estão 

definidos a missão, a visão, os objetivos institucionais e, consequentemente, as 

diretrizes e estratégias; além do sujeito que se quer formar.  

Em AD, a escolha do corpus segue critérios teóricos porque o interesse do 

analista volta-se para as práticas discursivas. Assim, não é a extensão que é considerada 

e por isso, optamos apenas pelo PPP dentre todos os documentos de que dispúnhamos 

no início de nosso percurso acadêmico, compreendendo que o discurso materializado 

nesse documento funciona em relação a outros discursos. 

O corpus apresenta uma abordagem sobre o Campus Rural de Marabá e 

explicita suas diretrizes político educacionais, ao tratar da história que envolve a criação 

do CRMB, bem como das concepções que norteiam a proposta pedagógica desse 

campus. É um documento estruturado em quatorze seções temáticas das quais foram 

selecionadas as Sequências Discursivas que constituem nosso objeto de análise. 

Em nosso trabalho, recortamos um total de 121SDs do texto. Essas sequências 

constam no anexo desta dissertação e foram selecionadas tendo em vista a identificação 

das designações que referem os “sujeitos do campo”, como demonstramos na SD a 

seguir: 

 

(SD12)Essas experiências possibilitam a materialização da matriz da Educação do 
Campo, mesmo que de uma forma piloto, incluindo a formação profissional e 
tecnológica voltada para os jovens agricultores. 
 
 Como podemos perceber, nessa sequência os “sujeitos do campo” são 

designados como jovens agricultores e o efeito de sentido produzido nessa SD, a partir 

da palavra “voltada” aponta os sujeitos considerados público alvo das propostas de 

formação preconizadas pela Educação do Campo. 

Um outro gesto em nossa análise foi o de observar as Sequências Discursivas 

que comportam dizeres sobre os“sujeitos do campo” porque a partir delas vislumbramos 
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ser possível analisar o funcionamento do discurso produzido pelo Campus Rural 

Marabá, a respeito desses sujeitos. É o que podemos perceber na SD13 descrita a seguir:  

 

(SD13) No processo de construção desse plano de expansão a demanda de Marabá foi 
incluída, configurando-se não apenas na criação da Escola Agrotécnica Federal, hoje 
Campus Rural de Marabá, mas, sobretudo, em um desafio de constituir uma escola com 
uma forma diferenciada de estrutura, funcionamento e gestão, que permita o diálogo 
permanente com as organizações dos agricultores familiares e povos indígenas, além 
de adotar uma metodologia e uma pedagogia adequada à realidade da agricultura 
familiar e comunitária, sobretudo nas questões produtivas, tecnológicas, sociais e 
ambientais. 
 
 Mencionamos, em relação ao recorte, esse dizer que caracteriza o CRMB como 

uma escola diferente. Circula aí um não dito que afirma a existência de outra escola, que 

não atenderiaàs demandas do campo porque não dialogaria com os “sujeitos do campo” 

e desenvolveria uma proposta pedagógica inadequada para esse lugar. Observamos 

então a tomada da palavra pelo CRMB de um lugar político, do qual se concebe que o 

lugar que não é campo deve ser combatido, demarcando aí uma luta construída a partir 

da escola. No entanto, como veremos ao longo das análises, esse dizer que defende uma 

escola diferente se constrói paradoxalmente, pois as concepções de escola preconizadas 

são as mesmas da escola a ser combatida, a que não é do campo, ou seja, a escola da 

cidade. Nisso reside a contradição constitutiva do discurso, pois na ilusão de que se está 

“falando do diferente”, recorre-se ao mesmo e é nesse funcionamento que observamos a 

ideologia operando.  

Para a utilização das SDs no trabalho, construímos um quadro que consta nos 

anexos deste trabalho, como afirmamos anteriormente, no qual as sequências são 

enumeradas na ordem em que aparecem no texto. Utilizamos um método de 

segmentação que considera a organização temática do documento e que em nosso 

percurso volta o olhar para três partes distintas: a primeira parte, que fala sobre o 

documento e apresenta informações a respeito de como ele foi elaborado; a segunda 

parte, que privilegia a abordagem histórica, política e social do espaço no qual o campus 

está localizado; a terceira parte na qual são expostoso percurso formativo e a proposta 

pedagógica que o campus se propõe a implantar.  

As concepções que fundamentam toda a elaboração do documento são 

definidas no texto e consta no documento que sua elaboração é “resultado da construção 

coletiva de diversos atores locais, no âmbito do Fórum Regional de Educação do 

Campo do Sul e Sudeste do Pará” (PPP, 2010, p.4). Há também uma defesa sobre o 
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papel político do documento, a fim de referendar sua importância para a instituição, 

como vemos a seguir: 
 
Entendemos que o projeto político-pedagógico é necessariamente político e 
intencional. É ele que indica o norte, os rumos da escola. Retrata a cara da 
escola, sua identidade. Por isso mesmo, é sempre um processo inconcluso, 
uma etapa em direção a uma finalidade que permanece como horizonte da 
escola. (PPP, 2010, p. 6) 
 
 

O documento apresenta também uma definição sobre campo na qual o efeito de 

sentido produzido nessa definição produz uma relação de diferença, massilencia uma 

disputa entre o que é próprio do campo e o que é próprio da cidade. Em nosso gesto de 

análise, esse dizer sobre a cidade é opaco porque se constitui como não dito no 

documento, conforme podemos observar na SD apresentada a seguir. 

(SD72) O campo caracteriza-se como um lugar diferente da cidade e como um território 
marcado por uma intensa diversidade social, político, cultural, econômica e ambiental. 
A diversidade está na forma de vida dos diferentes povos do campo, evidenciada nas 
diferentes formas de se relacionar com a natureza, nos modos de produzir, comer, falar, 
festejar, lutar por direitos, etc. 

Observamos que a oposição marca o dizer sobre campo e apaga um dizer sobre 

a cidade. Há um silenciamentoda comparação entre campo e cidade, mas a 

supervalorização da diversidade que caracteriza o campo, marcada no uso do adjetivo 

“intensa” antecedendo o substantivo “diversidade”, oqual é adjetivado de cinco formas 

(social, político, cultural, econômica e ambiental), aliada ao uso da palavra “diferente” 

produzem um efeito de sentido que aponta para a comparação porque, ao descrever o 

campo como um lugar de intensa atividade, constitui-se aí, pelo não dito, um outro 

efeito de sentido: de que a cidade não comporta tamanha diversidade. 

Atentamos ainda para o uso da palavra território. Ao dizer que “O campo 

caracteriza-se como um lugar diferente da cidade e como um território” percebemos, 

além do efeito de oposição entre campo e cidade produzidono parágrafo anterior, efeitos 

de sentidodiferentespara asexpressões: um lugar ecomo um território. 

O usoda conjunção coordenativa aditiva “e” marcaessa diferença pois lugar 

não é o mesmo que territóriojá quelugar estabelece uma relação de sentido com 

natureza, paisagem, enquanto território marca o sociocultural. 

 O uso da conjunção comparativa comomarca a equivalência entre campo e 

território. A palavra território produz um efeito de sentido que aponta a disputa, o 

conflito, de lugar a ser defendido.  
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No discurso do CRMB, a palavra território marca uma posição política e isso 

aparece na afirmação de que o campo é um lugar e um território. Essa posição é afetada 

por dizeres que vem de outros lugares e que falam sobre o campo numa perspectiva que 

atribui, para além do valor econômico, um valor simbólico a este espaço. O campo, 

como a própria SD aponta, é um lugar de riquezas socioculturais, de múltiplos sujeitos, 

vivências e experiências. É o lugar visto pelos sujeitos como o “meu lugar” e a relação 

afetiva que elesnutrem por este espaço têm grande importância. Dessa forma, em 

relação à cidade, o campo é um espaço a ser defendido. 

Nosso gesto de leitura nos despertou ainda uma reflexão a respeito desse dizer 

sobre o campo que se coloca num lugar da diferença, mas que se utiliza dos mesmos 

aspectos que caracterizam a cidade para falar do campo.O efeito de contradição 

constitui esse dizer, porque ao usar elementos culturais mobilizados para caracterizar 

esse “campo diferente” ele recorre, inconscientemente, a elementos que também 

caracterizam a cidade. 

Articulamos aqui nosso gesto de interpretação ao que afirma Pêcheux (1975) 

sobre o esquecimento número 2, o qual é da ordem da enunciação. Esse esquecimento 

aponta o funcionamento do sujeito no discurso atravessado por uma formação 

discursiva que o domina, e aí, precisamente, se apoia sua liberdade de sujeito falante. As 

escolhas que o sujeito faz ao dizer, que no caso da SD72 marcam uma supervalorização 

do campo, apontam para a existência de outras formas de dizer e o sujeito, na ilusão de 

que há uma relação direta entre linguagem e pensamento, têm a impressão de que o que 

diz, só pode ser dito com aquelas palavras e não com outras. 

Mencionamos ainda, em relação àSD em análise, o funcionamento do 

esquecimento número 2 porque o sujeito de discurso, que têm a ilusão de ser origem e 

ter controle sobre o que diz, nesse recorte, julga dizer algo inovador e diferente, sem 

perceber que a oposição por ele estabelecida é contraditória, pois, como já dissemos 

anteriormente, os elementos usados para falar do campo também caracterizam a cidade. 

Os dizeres que circulam no PPP sobre o campo são importantes no 

desenvolvimento desse estudo porque orientam nossos gestos de análise dos dizeres 

sobre os “sujeitos do campo” a partir da compreensão que se têm sobre o lugar que 

esses sujeitos habitam. Assim, é importante compreendermos como o Campus Rural de 

Marabá concebe o campo e é disso que trataremos na seção seguinte. 

 

4.2 A concepção de campo para o Campus Rural de Marabá 
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A discussão em torno da categoria campo têm sido foco de muitos estudos em 

diversas áreas do conhecimento. Na tentativa de refletir sobre como o Campus Rural de 

Marabá pensa sobre o campo e diz sobre esse espaço é que apontamos algumas questões 

a respeito do que se compreende por campo na atualidade.  

Nunes (2009) em artigo intitulado “Campo, cidade, urbano e rural: categorias e 

representações” inicia a discussão apontando que no contexto brasileiro “o campo é o 

que não é cidade” (NUNES, 2009, p.5). Para a autora, a distinção entre campo e cidade 

foi sempre estabelecida por critérios diferentes em épocas e espaços diferentes: na 

Antiguidade o critério usado para diferenciar campo/cidade era o trabalho; naIdade 

Média os muros definiam o que era o campo e que era a cidade; mas na modernidade 

essa distinção tornou-se complexa. 

Há uma definição formal, baseada em Decretos-Lei para determinar o que é a 

cidade, relegando o campo a ser compreendido, de acordo com Nunes (2009), como 

“aquilo que não é cidade”. (NUNES, 2009, p.5) 

As representações feitas sobre o campo são constituídas no lugar da 

comparação em relação à cidade, numa constante observação entre as coisas boas da 

cidade e as coisas ruins do campo, ou as coisas ruins da cidade e as coisas boas do 

campo. Há uma memória que diz sobre o campo como lugar de dificuldades, de atraso e 

de isolamento. É o lugar do trabalho pesado, do “cabo da enxada” (relacionado às 

práticas de trabalho desenvolvidas, à pouca remuneração, ao desgaste físico, aos 

instrumentos utilizados etc.). Nesse lugar que se acorda cedo para trabalhar, se anda 

léguas, se trabalha de sol a sol. Esse é o lugar onde as mãos calejam e essa memória 

resgata uma representação do campo como o lugar do “bom trabalhador”. 

Por ser considerado o lugar da distância, a escola não está lá e é necessário ir 

até a cidade se se quiser ir até a escola pois, no campo, o Estado não chega e, 

consequentemente, não chega, o progresso. 

Persiste também uma outra memória que fala do campo como lugar de 

descanso, do contato com a Natureza e consequentemente do lazer/prazer 

proporcionado por ela. O bucolismo7 que idealiza na Natureza a alegria, o acolhimento 

e o descanso tão necessários ao “homem da cidade” caracteriza o campo como o lugar 

onde o homem urbanizado, aflito pela correria do dia a dia, encontra refúgio. 

                                                 
7 Aqui referente ao espaço campestre, rural que é gracioso e onde reside a beleza das paisagens e a 
tranquilidade.  
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No entanto, essa representação sobre campo é refutada por estudiosos que 

compreendem o campo, na atualidade, um espaço complexo porque é o lugar da 

diversidade. Como já dissemos, ele não é apenas o lugar da agricultura ou da produção 

agropecuária, ou o lugar do refúgio, porque o ambiente, os hábitos, os meios de 

sobrevivência e as práticas culturais no campo estão marcados pela vida moderna e, 

consequentemente, sofrem constantes modificações, o que o torna um espaço que se 

adapta, se reconstrói e se ressignifica.  

Segundo Nunes (2009), 

 
No contexto de novas relações entre campo e cidade, supera-se a oposição 
entre eles, o campo incorpora as tecnologias da cidade e reorganiza suas 
formas por conta das novas relações de produção, no entanto estas não 
exterminam as atividades agrícolas. Assim, cidade e campo continuam 
existindo, contudo, não mais sob o viés da dicotomia devido às novas 
relações entre eles. (NUNES, 2009, p.7) 

 

Essa concepção de diversidade, de mudanças, de cultura, de condições e 

oportunidades de desenvolvimento, trabalho e geração de renda é definida como 

princípio na Educação do Campo e defendida pelos Movimentos Sociais do Campo 

como necessários à transformação da escola. O Campus Rural de Marabá comunga 

desse pensamento e se propõe a reconhecer as diferenças, as interações, as 

reciprocidades e a valorizá-las. 

Partindo do pressuposto que “o espaço do campo no Sudeste Paraense 

caracteriza-se como um território marcado por uma diversidade de povos e culturas” 

(PPP,2010, p. 31), o CRMB implementa seu projeto de Educação definindo o campo 

como “um espaço rico e diverso, ao mesmo tempo produto e produtor de cultura.” É o 

que afirma o Projeto Político Pedagógico ao dizer que: 

 
O campo caracteriza-se como um lugar diferente da cidade e como um 
território marcado por uma intensa diversidade social, político, cultural, 
econômica e ambiental. A diversidade está nas formas de vida dos diferentes 
povos do campo, evidenciada nas diferentes formas de se relacionar com a 
natureza, nos modos de produzir, comer, falar, festejar, lutar por direitos etc. 
Essa diversidade revela formas e tempos próprios de organização e produção 
de saberes, conhecimentos, valores e culturas que devem ser respeitadas e 
consideradas nas propostas e nos currículos escolares para que assim a escola 
tenha significado e importância real na vida desses sujeitos. (IFPA, p. 31-52) 
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Interessante que como já explicamos na sessão 4.1 há uma evidente oposição 

entre campo/cidade, marcada na afirmação também na expressão “lugar diferente”. Esse 

efeito de sentido funciona nesse discurso em função da memória discursiva que, 

segundo Pêcheux (1999):  

 
seria aquilo que, face a um texto que surge como acontecimento a ser lido, 
vem restabelecer os ‘implícitos’ (quer dizer, mais tecnicamente, os pré-
construídos, elementos citados e relatados, discursos-transversos, etc.) de que 
sua leitura necessita: a condição do legível em relação ao próprio legível. 
(PECHEUX, 1999 [1975], p. 52) 
 
 

É o que Orlandi (2005), em consonância com Pêcheux, conceitua como 

interdiscurso, ou seja “[...] todo conjunto de formulações já feitas e já esquecidas que 

determinam o que dizemos.” (2005, p. 33-34). 

O “lugar diferente” produz um efeito de supervalorização desse espaço, para 

apagar a visão do atraso, do difícil e do retrocesso. Ao dizer “lugar diferente” o sentido 

desliza para “também somos gente, também produzimos, também somos parte da 

sociedade”. Além disso, o discurso marca uma posição que renega o urbano e o sistema 

capitalista, pois silencia um “não quero ser cidade, não quero esse modo de vida”, numa 

concepção negativa silenciada sobre a cidade. Assim, nossas reflexões nos permitem 

questionar: que campo é esse para o qual o CRMB propõe um projeto educacional? 

A contradição, como já afirmamos na sessão 4.1, constitui esse dizer sobre o 

“campo diferente da cidade”, porque ele é construído utilizando-se dos elementos que 

definem aquilo ao qual se quer opor. Percebemos aí a falha que constitui esse dizer do 

“ser outro diferente do mesmo” e então percebemos o funcionamento da ideologia no 

discurso pela ilusão do controle sobre o dizer que se revela pela veemência que ressoa 

no dizer “lugar diferente” contradita na descrição do igual. 

Observamos o quanto é presente nos documentos do campus essa fala que se 

coloca no lugar da diferença, num processo de comparação entre a escola que há e a 

escola que se pretende ser e observamos um outro não dito sobre a cidade, agora pela 

definição de escola. 

Para o CRMB importa ser “(...) uma escola com uma forma diferenciada de 

estrutura, funcionamento e gestão, que permita o diálogo permanente com as 

organizações dos agricultores familiares e povos indígenas(...).”(PPP, 2010, p.9) 

Dizer “uma escola com uma forma diferenciada” produz um efeito de sentido 

para essa outra escola, que não diz, mas evidencia ser a escola da cidade. Essedizer 
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comporta todos os “defeitos” atribuídos à escola da cidade, silenciando-se o negativo ao 

descrever a escola que se quer implantar. 

Constitui-se um não dito de que a escola da cidade não permite o 

diálogo.Ressoa aí uma memória que traz a Escola Tradicional para o discurso: aquela 

que impõe tempo, espaço, tipos de conhecimento; que desconsidera os saberes 

exteriores a ela, que dita os currículos e não considera se o que se ensina faz sentido, ou 

não, para o aluno.Esse é o não dito que constitui otrecho a seguir: 

 
Essa diversidade revela formas e tempos próprios de organização e produção 
de saberes, conhecimentos, valores e culturas que devem ser respeitadas e 
consideradas nas propostas e nos currículos escolares para que assim a escola 
tenha significado e importância real na vida desses sujeitos. (IFPA, p. 31-52) 
 

 

É em dizeres como esse que podemos perceber que o Campus Rural de 

Marabá, dominado pelo discurso da diferença, marca a compreensão que têm sobre o 

campo, colocando-o no lugar da oposição em relação à cidade. É olhando para esse 

discurso que procederemos a análise de como o Campus Rural Marabá compreende os 

“sujeitos do campo”. 

 

4.3 Os“sujeitos do campo” para o Campus Rural de Marabá 

 

Ao propor uma análise sobre os modos como se constituem os efeitos de 

sentido para os “sujeitos do campo” é importante refletir sobre quem são esses 

sujeitos.A memória sobre o campo como lugar de atraso, de distância, de dificuldade, 

constitui todo um dizer sobre o sujeito de habita esse espaço, representado 

literariamente, por exemplo, na imagem do Jeca Tatu (personagem construída por 

Monteiro Lobato, na obra Urupês). 

A personagem, que sobrevivia de uma pequena plantação, era vista pela 

sociedade como um preguiçoso e caracterizado como um caipira, alcóolatra, desleixado 

com a aparência e com a higiene pessoal, sempre de pés repletos de rachaduras e 

descalços porque não gostava de usar sapatos, sem nenhum tipo de educação e cultura, 

ingênuo e dominado por crendices. Jeca Tatu representa na obra o homem abandonado 

pelo Estado, que está à mercê de doenças, da miséria e do atraso econômico.  

Essa memória ressoa na representação que ainda circula sobre o homem do 

campo. Ele é o tipo matuto, mal vestido, tímido, que segura o chapéu entre as mãos com 
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a cabeça baixa para falar porque “fala errado”, já que por estar num espaço onde o 

trabalho “não exige” a leitura e a escrita, não frequenta a escola. 

Os estudiosos da área da Educação do Campo discutem em muitos trabalhos 

que definir o que é “ser do campo” na atualidade é complexo, pois existem pessoas que 

moram e trabalham no campo, pessoas que moram no campo e trabalham na 

cidade,além de pessoas que trabalham na cidade e moram no campo.  

Desse modo, o “ser do campo” não se resume ao “estar no campo”, já que, em 

se tratando do Estado do Pará, a relação também é afetiva: existem pessoas que moram 

na cidade e frequentam esporadicamente o campo, mas mantém o vínculo com o lugar 

onde nasceram ou onde seus familiares vivem. 

Em Por uma Educação do Campo: Declaração 2002, Kolling, Cerioli e 

Caldart afirmam que: 

 
No campo existem milhões de brasileiras e brasileiros [...] que vivem e 
trabalham no campo, como: pequenos agricultores, quilombolas, povos 
indígenas, pescadores, camponeses, assentados, reassentados, ribeirinhos, 
povos da floresta, caipiras, lavradores, roceiros, sem-terra, agregados, 
caboclos, meeiros, boias-frias, entre outros. (FATA, 2002.p.11) 
 
 

De acordo com os cadernos Pedagógicos do Projovem Campo-Saberes da 

Terra,publicado em 2008, o campo é o lugar de populações variadas que têm 

características que as assemelham e as diferenciam. Existem pescadores que plantam, 

assentados que caçam, indígenas que professam o protestantismo e agricultores que 

acessam os recursos tecnológicos disponíveis no mercado. 

Os textos que tratam de juventude e campesinato, por exemplo, já nos 

apresentam uma imagem do jovem do campo que vive e se comporta de forma similar 

ao jovem que vive na cidade: 

 
O jovem na roça está antenado com o mundo globalizado. Ele vê o jornal na 
TV, ouve música da moda, se veste igual ao jovem da cidade, e quer ter 
celular, computador e internet e dirigir uma moto. Deseja conhecer o mundo 
e ser feliz na sua terra natal produzindo alimento para o Brasil. (Cadernos 
pedagógicos do ProJovem Campo-Saberes da Terra, 2008, p. 59) 

No entanto, a dicotomia na relação campo-cidade evidencia-se constantemente 

porque o dizer sobre o campo têm por parâmetro os elementos que definem a cidade e 

mesmo que esse dizer sobre o campo se constitua no lugar da oposição é a cidade que 

ressoa na produção dos sentidos atribuídos ao campo. 
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A implantação de escolas no meio rural, aliado à interiorização da 

agroindústria, ao crescimento do trabalho no campo em ocupações não rurais, contribui 

para que o fluxo de pessoas que vivem e trabalham, ou apenas trabalham no campo, seja 

contínuo e expressam a complexidade da relação que se estabelece entre o rural e o 

urbano. 

De acordo com Scalabrin (2011, p.73)  

 
(...) A visão desenvolvimentista disseminou o preconceito em relação às 
populações tradicionais (o índio e o caboclo), nordestinas e nortistas, 
inculcando o estigma de “selvagem e preguiçosos”, desconsiderando suas 
culturas, cujo espaço representa o seu mundo, faz parte da suas vidas, porque 
tem presente o sentimento de pertencimento, ao mesmo tempo em que 
produziu a ideia de superioridade do conhecimento científico e impôs 
padrões de valores, de mentalidade e de comportamento da sociedade 
capitalista, deslegitimando os modos de vida das populações locais, negando-
lhes a condição de sujeitos, detentores e produtores de culturas, de saberes, 
de temporalidades próprias. 
 
 

Essa relação complexa envolve tensões de natureza diversa e uma delas está 

fortemente vinculada às representações que se constituíram, historicamente, sobre os 

“sujeitos do campo”, inclusive no sul e sudeste paraense. Essas tensões também se 

marcam no PPP do Campus Rural de Marabá, que constitui nosso corpus de análise.Ao 

tratar do público a ser atendido no Campus Rural de Marabá, o PPP descreve o “sujeito 

do campo” como:  

 
Sujeitos do campo, prioritariamente jovens, compreendidos como 
agricultores familiares, camponeses, agroextrativistas, quilombolas, 
indígenas, pescadores artesanais, ribeirinhos e trabalhadores rurais 
assalariados sindicalizados. (PPP, 2010, p.26)  
 
 

Esseperfil está consolidado nos editais lançados para ingresso na instituição, 

como podemos ver no item 1.5 do edital Nº 03/2015, que trata das Disposições 

Preliminares, descrito a seguir: 

 
Este Processo Seletivo destina-se prioritariamente a candidatos oriundos das 
populações do campo (agricultores familiares, assentados pela reforma 
agrária, pescadores, ribeirinhos, quilombolas, extrativistas e indígenas), que 
organizam o território para a produção de sua existência conforme consta no 
Regimento Interno e no Projeto Político Pedagógico do CRMB, que tenham 
concluído o Ensino Fundamental e sejam residentes na zona rural dos 
municípios pertencentes a área de abrangência do CRMB: Abel Figueiredo, 
Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Canaã dos Carajás, 
Curionópolis, Eldorado dos Carajás, Itupiranga, Jacundá, Marabá, Nova 
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Ipixuna, Palestina do Pará, Parauapebas, Piçarra, Rondon do Pará, São 
Domingos do Araguaia, São Geraldo do Araguaia e São João do Araguaia. 

 

Essa definição, a nosso ver, sinaliza algumas questões para reflexão, conforme, 

apresentamos a seguir: 

a) a equivalência entre as expressões sujeitos do campo e populações do 

campo nos documentos; 

b) a afirmação de que a concepção do CRMB sobre  ser do campo está 

baseada na forma de organização do território para a produção;  

c) a exclusão de outros grupos nessa definição; 

d) a utilização da sindicalização e do salário como forma de caracterização 

desses sujeitos. 

Outro documento que comparece como na construção do nosso dispositivo 

analítico é o Dicionário da Educação do Campo, obra publicada em 2102, organizada 

por profissionais de instituições educacionais e militantes de movimentos sociais 

engajados na luta pela Educação do Campo.Essa obra traz uma sistematização de 

experiências e reflexões sobre a Educação do Campo, apresentando noções teóricas 

defendidas pelos Movimentos Sociais camponeses, conforme podemos observar na 

apresentação da obra: 
 
Nosso objetivo foi o de construir e socializar uma síntese da compreensão 
teórica da Educação do Campo com base na concepção produzida e 
defendida pelos movimentos sociais camponeses. (CALDART, 2012, p.13) 

 
 

A edição inclui 113 verbetes, organizados em quatro eixos organizadores da 

seleção dos verbetes, os quais têm raízes na tradição de debate sobre a Educação do 

Campo, são eles: campo, educação, política pública e direitos humanos como está 

descrito na Apresentação da obra: 

 
Os verbetes selecionados referem-se prioritariamente a conceitos ou 
categorias que constituem ou permitem entender o fenômeno da Educação do 
Campo ou que estão no entorno da discussão de seus fundamentos filosóficos 
e pedagógicos. Também incluímos alguns verbetes que representam 
palavras-chave, ou que podem servir como ferramentas, do vocabulário de 
quem atualmente trabalha com a Educação do Campo ou com práticas sociais 
correlatas. Alguns verbetes têm referência direta com experiências, sujeitos e 
lutas concretas que constituem a dinâmica educativa do campo hoje. Outros 
representam mediações de interpretação dessa dinâmica. (CALDART, 2012, 
p.13) 
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Para cada verbete dos eixos há um texto que traz discussões  as quais 

resultaram de um diálogo estabelecido entre as diferentes áreas e formas de 

conhecimento.  

O dicionário encontra-se metodologicamente organizado em ordem alfabética, 

pois os autores compreendem que “essa visão intereixos é pedagogicamente mais 

fecunda para o objetivo que temos de firmar uma concepção de abordagem ou de 

tratamento teórico e prático da Educação do Campo.” (CALDART, 2012, p.18) 

Mesmo sendo uma obra contemporânea ao PPP, o dicionário apresenta dizeres 

que já aparecem no documento do campus, justamente por ser reflexo de discussões 

anteriores, materializadas em obras publicadas por autores que colaboraram com o 

dicionário, antes de sua publicação. De acordo com os organizadores: 

 
Houve uma orientação geral aos autores, de modo a garantir conteúdos 
acordes ao debate proposto e certo padrão de formatação dos textos, mas 
foram acolhidas as sugestões de conteúdo e as diferenças de estilo de escrita, 
próprias do largo espectro de práticas ou de atuação específica do conjunto de 
autores envolvido nessa construção. Dada a concepção do Dicionário como 
obra de referência, não foi exigido ineditismo dos textos, e alguns verbetes 
possuem trechos já publicados por seus autores em outras obras. 
(CALDART, 2012, p.18) 
 
 

Nosso interesse na obra se deve à abordagem dada a duas expressões 

linguísticas, definidas no dicionário como palavras-chave. São elas: campo e “sujeitos 

do campo”. 

A palavra campo constitui vários outros verbetes do dicionário em cada um dos 

eixos (campo, educação, política pública e direitos humanos), mas não tem um texto 

que trate sobre o campo e o que se concebe por campo é mencionado apenas na 

Apresentação do dicionário, que diz: 

 
No eixo identificado como campo entendemos que o confronto específico 
fundamental é o que se expressa na lógica incluída nos termos “agronegócio” 
e “agricultura camponesa”, que manifesta, mas também constitui, em nosso 
tempo, a contradição fundamental entre capital e trabalho. E que coloca em 
tela (essa é uma novidade de nosso tempo) uma contradição nem sempre 
percebida nesse embate: há um confronto entre modos de fazer agricultura, e 
a pergunta que os movimentos sociais situados no polo do trabalho estão 
colocando à sociedade se refere ao modo de fazer agricultura que projeta 
futuro, especialmente considerando a necessidade de produzir alimentos para 
a reprodução da vida humana, para a humanidade inteira, para o planeta. Essa 
é uma questão que não tem como ser formulada desde o polo do capital (ser 
agenda do agronegócio) senão como farsa ou cinismo. Por isso também o 
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capital pode admitir (em tempos de crise) discutir “segurança alimentar”, mas 
não pode, sem trair a si mesmo, aceitar o debate acerca da “soberania 
alimentar” (pautado hoje pela agricultura camponesa).  
Integra esse confronto a compreensão de que não é a mesma coisa tratar de 
agricultura camponesa e de agricultura familiar: ambos os conceitos se 
referem aos trabalhadores, mas há uma contradição a ser explorada em vista 
do embate de projetos, com o cuidado de não confundi-la com o confronto 
principal. 
É importante ter presente o movimento desse embate para compreender a 
relação com um projeto educativo dos trabalhadores que o assuma: o polo da 
agricultura camponesa não tem como ser vitorioso no horizonte da sociedade 
do capital. Em uma sociedade do trabalho, porém, o projeto de uma 
agricultura de base camponesa certamente terá de ir bem mais longe do que 
certas posições assumidas hoje, que a colocam como retorno ao passado, 
especialmente do ponto de vista tecnológico, ou no particularismo e 
isolamento de experiências de grupos locais. Por sua vez, essas experiências, 
quando radicais, têm sido combatidas pelo capital exatamente porque 
mostram que há alternativas à agricultura industrial capitalista, e isso 
desestabiliza sua hegemonia: quanto mais agonizante o sistema mais 
desesperadamente precisa fazer com que todos acreditem que não há 
alternativas fora da sua lógica, em nenhum plano. (CALDART, 2012, p.15) 
 
 

O campo é concebido a partir da questão econômica e dos modos de produção 

e o texto marca uma posição que reafirma a oposição campo/cidade num combate 

veemente ao modelo capitalista. Destacamos nesse eixo o uso da palavras confronto e 

embate que produzem efeitos de sentido que reforçam a impossibilidade de se 

estabelecer a intersecção entre campo e cidade, contrapondo-se assim ao conceito 

moderno de campo que vê a complexidade como elemento que delineia a definição. 

“Sujeitos do campo”, por sua vez, é mencionado num enunciado da 

Apresentação como sujeitos trabalhadores do campo como podemos observar no 

trecho a seguir:  

 
É própria desse eixo outra discussão fundamental (justamente para que 
contradições secundárias não tomem o lugar da contradição principal): 
estamos compreendendo que o conceito de “camponês”, construído desde o 
confronto principal, pode representar o sujeito (coletivo) da Educação do 
Campo, ainda que no concreto real os sujeitos trabalhadores do campo sejam 
diversos e nem todos caibam no conceito estrito de trabalhadores 
camponeses. No Dicionário foram incluídos outros conceitos que nos ajudam 
a explicitar/trabalhar com a diversidade que integra a realidade e o debate de 
concepção em que se move a Educação do Campo, sem comprometer a 
unidade do polo do trabalho no embate específico entre projetos de 
agricultura, que consideramos fundamental na atualidade. (CALDART, 2012, 
p.15) 
 

Essa explicação inicial sinaliza a opção que os organizadores do dicionário 

fizeram ao englobar num mesmo conceito várias categorias, mas o que desperta nosso 

interesse é que na organização do dicionário, nem camponês, nem sujeitos 
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trabalhadores camponesessão incluídos como verbetes ou palavras-chave, porém, a 

questão econômica continua marcada via trabalho.  

Para explicar quem são esses sujeitos, o dicionário apresenta o verbete Povos e 

Comunidades Tradicionais e faz a seguinte consideração: 

 
Esses termos surgidos nos campos discursivos das lutas e das políticas 
ambientais e das lutas por direitos étnicos, aos poucos se disseminaram e se 
enraizaram nos mais diversos domínios discursivos. No campo acadêmico, 
são trabalhados como uma “categoria de análise”. Nessa dimensão mais 
teórico-conceitual, os termos “povos e comunidades tradicionais” buscam 
uma caracterização socioantropológica de diversos grupos. Estão incluídos 
nessa categoria povos indígenas, quilombolas, populações agroextrativistas 
(seringueiros, castanheiros, quebradeiras de coco de babaçu), grupos 
vinculados aos rios ou ao mar (ribeirinhos, pescadores artesanais, caiçaras, 
varjeiros, jangadeiros, marisqueiros), grupos associados a ecossistemas 
específicos (pantaneiros, caatingueiros, vazanteiros, geraizeiros, chapadeiros) 
e grupos associados à agricultura ou à pecuária (faxinais, sertanejos, 
caipiras, sitiantes-campeiros, fundo de pasto, vaqueiros). (CALDART, 2012, 
p. 597-598) 
 

Há ainda um texto específico para conceituar os Povos Indígenas,como vemos 

a seguir: 

Povos indígenas é uma expressão genérica comumente utilizada para referir-
se aos grupos humanos originários de determinado país, região ou localidade, 
os quais, embora bastante diferentes entre si, guardam semelhanças  
fundamentais que os une significativamente, principalmente no que diz 
respeito ao fato de cada qual se identificar como uma coletividade específica, 
distinta de outras com as quais convive e, principalmente, do conjunto da 
sociedade nacional na qual está inserida (Conselho Indigenista Missionário, 
2011a).  
Além de indígenas, outras expressões também são utilizadas para denominar 
esses povos: autóctones, aborígines, nativos e originários. Nativos e 
originários, de modo mais específico, são expressões que nos remetem ao 
fato de essas populações serem preexistentes às invasões de seus territórios 
pelos colonizadores europeus. Por conta das diversas semelhanças que unem 
os povos indígenas originários das Américas, há quem também se refira a 
eles como ameríndios. (CALDART, 2012, P. 600) 
 
 

Os conceitos apresentados e o discurso aqui constituído ressoam no Projeto 

Político Pedagógico do Campus Rural Marabá sendo, portanto, um leitura importante 

para nossa análise que se volta às designações para os “sujeitos do campo”, 

apresentadas a seguir.  

 

4.4 As designações para os “sujeitos do campo” no PPPdo Campus Rural 

Marabá 
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Na continuidade do nosso percurso de análise, procedemos a leitura do PPP 

observando de que forma o Campus Rural de Marabá compreende o campo e os sujeitos 

que nele habitam.  Os recortes das SDs para análise foram feitos a partir da identificação 

das palavras/expressões que designam os “sujeitos do campo” no documento. 

Nosso gesto de análise nos permitiurecortar121 Sequências Discursivas, nas 

quais identificamos as designações selecionadas no documento.  

Como exemplo desses recortes,temos a seguir a SD62 que apresenta o perfil do 

público participante, ou seja, dos sujeitos que irão acessar o CRMB: 

 

(SD62)Sujeitos do campo, prioritariamente jovens, compreendidos como agricultores 
familiares, camponeses, agroextrativistas, quilombolas, indígenas, pescadores 
artesanais, ribeirinhos e trabalhadores rurais assalariados sindicalizados. 

 

Lembramos que essa SDestá numerada como 62 porque a organização dos 

recortes neste trabalho obedece à sequência do texto, tal qual estão descritas as SDs na 

tabela que consta em anexo, conforme explicado anteriormente.  Em nosso gesto de 

análise, identificamos nesse recorte a informação central do documento, a qual traz 

dizeres sobre os “sujeitos do campo” que nortearam a identificação das designações 

para esses sujeitos. 

Consideramos o sentido que essa SD produz porque nela há um dizer que 

busca explicar como os “sujeitos do campo” são compreendido pelo Campus Rural de 

Marabá. Observamos então que “sujeitos do campo” funciona como a designação a qual 

todas as outras estão relacionadas e refere, no documento, àquele que têm sua origem 

e/ou desenvolve práticas de trabalho no campo. Em nossa análise, essa expressão é 

tomada como a designação central do documento, mesmo tendo apenas 

cincoocorrências. 

Na SD62,a definição para “sujeitos do campo” utiliza o recurso da adjetivação 

ao usar a palavra jovens. Utilizamos a transformação parafrástica para identificar não-

ditos que apontam um paradoxo: o discurso sobre os “sujeitos do campo” é inclusivo e 

excludente.  

Observando o segmento “Sujeitos do campo, prioritariamente jovens”, se 

recorrermos à indagação sobre quem são os “sujeitos do campo”, temos: 

a) Sujeitos do campo, prioritariamente jovens[...] 

b) Sujeitos do campo {homens e mulheres} 
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Aqui a caracterização dos “sujeitos do campo” como jovens promove, no 

discurso, a inclusão dos gêneros. 

c) Sujeitos do campo, prioritariamente jovens[...] 

d) Sujeitos do campo que sejam jovens 

e) Sujeitos do campo que não sejam jovens {crianças, adultos, velhos) 

A expressão prioritariamente jovens apontaa exclusão dos sujeitos que estão 

em outra fase da vida que não seja a juventude. Constitui esse fragmento um não-dito 

que não coloca em primeiro plano homens e mulheres que não sejam jovens, afirmando 

que o projeto educacional desse campus atende às demandas da juventude. 

A afirmação de que a SD62 constrói imaginariamente o perfil do público 

atendido decorre dos sentidos gerados pelos mecanismos linguísticos utilizados na 

construção dessa SD. Percebemos que ao dizer “compreendidos como” o documento 

define quem são os “sujeitos do campo” para o CRMB. Ocorre uma caracterização 

operada pela enumeração de 10 grupos ligados ao campo. 

Os grupos enumerados podem ser organizados em três categorias, que 

localizam os “sujeitos do campo” de diferentes modos, conforme buscamos 

descrevernoquadro 1: 

 

Quadro 1- Categorias que referem os “sujeitos do campo” 

LUGAR DE ORIGEM OU DE 
HABITAÇÃO 

RAÇA OU 
ETNIA 

NATUREZA DO 
TRABALHO 

Camponeses 
Ribeirinhos 

Quilombolas 
Indígenas 

Agricultores Familiares 
Agroextrativistas 

Pescadores Artesanais 
Trabalhadores Rurais 

Assalariados Sindicalizados 
 

 

O quadro 1, construído a partir da SD62, representa o que reconhecemos como 

as três categorias na definição do público participante, de acordo com as designações 

empregadas. Percebemos que a compreensão sobre ser “sujeito do campo” perpassa por 

critérios estabelecidos: na primeira coluna a partir do pertencimento (que está ligado à 

origem ou lugar onde o sujeito habita); na segunda coluna, a partir da raça ou etnia; na 

terceira coluna, a partir do trabalho que esse sujeito desenvolve. São esses modos 

diferentes de categorizar e definir os “sujeitos do campo” que orientam a leitura que 

aqui fazemos doPPP, observando o funcionamento do discurso sobre esses sujeitos.  
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No que se refere à enumeração que ocorre na SD62, a descrição dos grupos que 

representam o “sujeito do campo” produz um efeito de sentido que marca uma oposição 

entre esses grupos, pois, ao dizer que o “sujeito do campo” é o ribeirinho, camponês, 

quilombola, por exemplo, marca-se a distinção entre os grupos: o ribeirinho não é o 

camponês e este, por sua vez, não é o quilombola. 

O elo entre os grupos é o lugar que não é a cidade, ou seja, o campo. Isso é o 

que permite identificá-los como iguais- sendo eles diferentes- e designá-los como 

“sujeitos do campo”. 

A SD62 do documento atribui um sentido para “sujeitos do campo” por meio 

da enumeração de grupos que representam esses sujeitos, mas ao enumerá-los e finalizar 

a sequência utilizando o ponto final, esse dizer limita o sentido de “sujeitos do campo”, 

excluindo outros grupos que poderiam ser identificados como pertencentes ao campo. 

A partir da definição de sujeitos do campo na SD62, focalizamos a identificação 

das palavras/expressões que referem “sujeitos do campo” ao longo de todo o documento 

que constitui nosso corpus e identificamos 31 designações, as quaisestão descritas no 

quadro 2,que expomos a seguir: 

 

Quadro 2- Designações para os sujeitos do campo 

Palavras que referem o 
sujeito e produzem 
efeitos de sentido 
individual 

Palavras que referem o sujeito e produzem efeitos de sentido coletivo 

agricultores agricultores familiares 
camponeses 

Povos-aldeia 

aluno agricultores 
familiares/camponeses 

Sujeito aprendente 

assentados comunidades camponesas Sujeito demandante 
camponeses comunidade/povo/indígena Sujeito do campo 
educando comunidades indígenas Sujeito indivíduo 
estudante famílias camponesas Sujeito-educando 
indígenas jovem assentado Sujeito-que-aprende 
trabalhadores jovem rural Trabalhadores familiares 
 jovens agricultores Trabalhadores rurais 
 populações rurais Trabalhadores e trabalhadoras do campo 
 populações tradicionais  
 povos do campo  
 povos indígenas   

 

Essas designações referem, em todo o documento, os “sujeitos do campo”. Elas 

aparecem alternadamente e algumas são recorrentes, outras não, como explicaremos em 

outros momentos da análise.   
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Como dissemos anteriormente, percebemos a existência de uma organização do 

documento em três partes distintas e essa informação é aqui retomada porque o percurso 

de análise das designações foi construído considerando cada uma dessas partes. Nossa 

análise agora retoma a ordem da tabela em anexo, a qual traz os recortes selecionados 

para esta análise. 

Da primeira parte do documento, a qual apresenta e descreve o PPP, 

selecionamos para análise as três SDs descritas a seguir:   

 

(SD2)O contexto regional no qual o Campus está inserido, representado por dois 
modelos de campo que são incompatíveis e concorrentes, demanda uma escola que atue 
pelo fortalecimento de um projeto de sustentabilidade socioambiental para a região, 
vinculado aos camponeses e povos tradicionais. 
 
(SD3) A intencionalidade de contribuir para atender as demandas dos povos do campo 
e enfrentar os desafios postos às instituições de ensino e pesquisa, de gerar a própria 
ciência dessa mesorregião visando, especialmente, contribuir na consolidação de 
matrizes de conhecimentos conjugados entre saberes (acadêmicos e populares) dentro 
de princípios agroecológicos privilegiados pelas expressões de agricultura familiar e 
comunitária na Amazônia.  
 
(SD4) Desta forma, o CRMB torna público o seu projeto político pedagógico como 
forma de qualificar e estreitar suas relações com a sociedade, especialmente os povos 
do campo, instituições públicas e entidades que atuam em âmbito mesorregional, 
visando ao fortalecimento e a realização de sua missão institucional e social no Sudeste 
do Pará.  

 

Nessas SDsidentificamos três designações sobre as quais recaem nossa 

atenção. São elas: camponeses, povos tradicionais e povos do campo e é sobre o seu 

funcionamento que faremos nossas observações. 

Considerando a relação entre as três SDs, já que elas aparecem em sequência 

na Carta de Apresentação do PPP, percebemos que ocorre alternância no emprego das 

designações. Isso se justifica pelo mecanismo linguístico da substituição lexical.Esse 

tipo de coesão, porém, pressupõe o estabelecimento de uma relação semântica 

(sinonímia, antonímia, hiponímia ou hiperonímia ou repetição da unidade lexical), o que 

não ocorre visto que camponeses, povos tradicionais e povos do campo são palavras 

que produzem sentidos diferentes. 

Camponeses, como mostramos no quadro1, produz um efeito de 

pertencimento apontando para um sentido que refere àquele que têm origem no campo 

ou que habita esse espaço. Povos refere um conjunto de indivíduos diferentes que 
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constituem uma nação porque tem práticas socioculturais comuns que os 

identificam.Camponeses e povos do campo são designações consideradas equivalentes 

nessas SDs se pensarmos no efeito de evidência da linguagem, porque produzem um 

efeito de sentido que marca o coletivo, a noção de grupo; mas como o gesto do analista 

é o de desconfiar da evidência, procedemos a seguir um gesto de interpretação que 

coloca em suspenso essa “equivalência”. 

Quando dizemos camponeses, o efeito de sentido aponta para um processo de 

identificação do sujeito com o lugar a que ele pertence, numa relação em que o vínculo 

afetivo envolve as práticas socioculturais; mas quando dizemos povos do campo essa 

relação de pertencimento produz outro efeito de sentido porque o vínculo afetivo e a 

identificação sociocultural estão em segundo plano, uma vez que o sentido aponta para 

o “ser do lugar”, aqui focalizando o espaço geográfico campo, numa constante oposição 

à cidade. 

Dando sequência à análise, iniciamos nossa observação da SD2 em que a 

utilização da conjunção coordenativa aditiva"e"produz umsentido de exclusão, já que o 

que está dito demonstra que os camponeses não estão incluídos na categoria de povos 

tradicionais, ou seja, camponeses e povos tradicionais são grupos diferentes.  

Nas SD3 e SD4 aparece apenas a designação povos do campo, o que gera um 

efeito de evidência que aponta uma generalização, o que significa incluir todos os 

grupos na mesma categoria; mas considerando que a SD3 e SD4 funcionam em relação 

àSD2, não é possível falar de inclusão, pois na SD2, como já observamos, camponeses 

e povos tradicionais são grupos que não pertencem à mesma categoria. 

Percebemos então a contradição funcionando no texto de apresentação do PPP, 

ao relacionarmos as três SDs analisadas, pois há um efeito de evidência que aponta para 

a não existência de diferenças entre os grupos que representam os “sujeitos do campo”, 

comprovada por uma diferença entre esses grupos, o que está marcado na materialidade 

da língua. 

Os grupos que representam os “sujeitos do campo” aqui são considerados 

como “objetos” e, em Análise do Discurso os “objetos” quando aparecem sob formas 

discursivas, são sempre conjunturalmente determinados enquanto objetos ideológicos. 

Pensar assim nos faz retomar a noção de que o sentido da palavra não está- como nos 

parece natural e evidente- dado. Ele se constitui no discurso e dessa forma, não nos 

convém desconsiderar a exterioridade que atravessa a produção dos discursos e seus 

efeitos de sentidos.  
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Ao apresentar a noção de IdeologiaLeandro Ferreira(2015) afirma que ela é 

constitutiva da prática discursiva e, por isso, materializa-se na linguagem. Isso reforça a 

ideia de que a discursividade sobre o objeto o torna ideológico e, consequentemente, 

paradoxal.  

Para compreendermos a noção de objetos paradoxais, recorremos à Freitas 

(2015, p.38): 

 
O termo objeto paradoxal em AD diz respeito, portanto, à presença 
simultânea, num mesmo objeto, de um sentido e seu oposto. Do ponto de 
vista do discurso, o sentido nunca é fixo, ele sempre está à mercê das disputas 
ideológicas atuantes nas diferentes formações discursivas. O que difere, 
portanto, a ambiguidade dos objetos paradoxais dos demais processos de 
disputa de sentido é a indissociabilidade entre os polos de significação que 
interdita o sentido unívoco pela presença inescusável de seu contrário. Os 
objetos paradoxais são o lugar da impossibilidade da plena identificação; o 
lugar da falha por excelência; o lugar da dissolução das fronteiras das 
formações discursivas que permanecem em disputa.  
 
 

Isso nos permite afirmar que o sentido está sempre constituído por esse outro 

que reflete o mesmo e que não podemos desconsiderar a simultaneidade de um sentido e 

seu oposto constituindo um dizer, o que pode ser observado quando relacionamos as 

três SDs que integram o texto de apresentação do PPP.Esses dizeres que ora definem os 

povos tradicionais como categoria de povos do campo, ora separam os povos 

tradicionais dos grupos que representam os povos do campo,produzemum efeito de 

contradição. Pêcheux considera a contradição constitutiva dos processos discursivos, ao 

tratar sobre essa noção, ele afirma que: 

 
As contradições ideológicas que se desenvolvem através da unidade da língua 
são constituídas por relações contraditórias que os ´processos discursivos 
mantém, necessariamente, entre si na medida em que se inscrevem em 
relações ideológicas de classes.(PÊCHEUX, 1975, p.93) 
 
 

No que se refere à segunda parte do documento, a qual focaliza o histórico e 

apresenta uma conjuntura socioeconômica para falar sobre a trajetória dos “sujeitos do 

campo” no sul e sudeste paraense, recortamos trinta e nove SDs no total e três delas 

constituirão este momento de nossa análise.  

Primeiro fizemos uma leitura global na qual percebemos que vinte e três8 

designações são empregadas, mas a ocorrência é alternada. Das vinte e três SDs 

identificadas, povos do campo é a designação mais recorrente. Essa designação refere o 
                                                 
8 Das 31 designações identificadas no documento, 23 são utilizadas na segunda parte do documento. 
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sujeito que habita e trabalha no lugar diferente da cidade, sem definir quais grupos são 

considerados povos do campo, como podemos ver na SD28, descrita a seguir: 

 

(SD28) Dados da Pesquisa Nacional de Educação e Reforma Agrária (PNERA) 
evidenciam a precariedade da oferta de ensino básico aos povos do campo na região, 
em particular, mostram que as unidades escolares dos projetos de assentamentos do 
Sudeste do Pará, mantidas quase em sua totalidade pelo poder público municipal, 
ofertam na maioria das vezes apenas o ensino fundamental sendo que seu quadro 
docente, em geral, mora na sede do município.  
 

Observamos que na SD28 a designação marca uma generalização ao localizar, 

no uso do locativo “na região”, o sujeito referido. Ela funciona diferente da SD62, 

trazida anteriormente,a qual enumera e especifica quem é o “sujeito do campo”. Ocorre 

que a diferença entre os grupos, referidos de forma genérica na SD28, está marcada no 

texto pela definição do que um grupo não é em relação a outro grupo, como podemos 

observar também na SD15 descrita a seguir: 

 

(SD15)Na mesorregião do Sudeste paraense o território tem sido desigualmente 
disputado nas suas diversas dimensões. De um lado, camponeses e populações 
tradicionais e, de outro, grandes projetos do monocultivo e da mineração. Desta forma, 
o Campus Rural de Marabá entende sua prática inserida num contexto de conflitos entre 
perspectivas e políticas de desenvolvimento e assume o papel de contribuir para a 
territorialização da produção e das políticas públicas da agricultura familiar camponesa, 
bem como de outros povos do campo, como indígenas, ribeirinhos, quilombolasetc., 
também confrontados, nos seus modos de existência, pelos grandes projetos presentes 
na região.  
 

Aexpressão “desigualmente disputado nas suas diversas dimensões” confirma a 

referência a mais de um grupo porque a palavra disputado produz esse efeito, uma vez 

que a disputa exige mais de um elemento. A SD15 marca a existência desses vários 

grupos e a oposição entre eles, ao fazer uso de paralelismo na conexão entre as ideias. 

Isso ocorre pelo uso das expressões de transição “De um lado [....] de outro”.  

Temos ainda essa diferença marcada no trecho “De um lado,camponesese 

populações tradicionais e, de outro, grandes projetos do monocultivo e da 

mineração.”,em que o uso da conjunção aditiva e marca a existência de duas categorias. 

Nos chama atenção na SD15 a oposição entre camponeses e populações tradicionais 

porque na SD17 o camponês é significado como parte depovo tradicional, de acordo 

com o que lemos a seguir: 
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(SD17) A abertura de fronteiras agrícolas na Amazônia tem refletido a imposição de 
Planos de Programas e Projetos de desenvolvimento planejados fora e sem nenhuma 
discussão ou sintonia com os habitantes locais. Com isso os governos incorreram em 
erros que tiveram efeitos jamais esquecidos pela humanidade, particularmente na 
Amazônia: os conflitos, as chacinas, os assassinatos, as torturas e as perseguições 
principalmente onde os mais atingidos foram os setores marginalizados econômica e 
politicamente como os povos tradicionais: indígenas, caboclos, ribeirinhos, 
quilombolas, pescadores, vazanteiros, extrativistas, camponeses, seus filhos e 
filhas.  
 

Dessa forma, o efeito de sentido produzido é o de que os camponeses são 

povos do campo, são povos tradicionais, mas não são populações tradicionais uma 

vez que no documento, são os indígenas que correspondem a essa categoria. 

Como afirmamos ao longo do nosso gesto de análise, os povos indígenas 

aparecem no texto como categoria diferente dos povos do campo.  Há no documento 

uma subseção dedicada a falar sobre esse grupo intitulada “O contexto dos Povos 

Indígenas” que- contrariando a afirmação de que a designação povos do campo não 

inclui os indígenas- aparece no texto como subtítulo do item 3, intitulado 

“Caracterização e Contextualização dos Povos do Campo no Sudeste Paraense”.  

Nossa observação focaliza o efeito de contradição produzido no texto, pois os 

povos indígenas são apresentados, ao longo do documento, como povos distintos dos 

camponeses. No entanto, agora aparecem incluídos na categoria de povos do campo 

por serem mencionados numa subseção dedicada a dizer sobre esses povos. 

Identificamos cinco designações na subseção para referir o indígena em que há 

as que são recorrentes e as que aparecem uma única vez.A recorrência é maior em 

relação à designação povo porque, a priori, no documento, os indígenas são designados 

como povo, como é possível observar na SD35: 

 

(SD35)Os povos indígenas do Sudeste paraense são constituídos por aproximadamente 
12 povos (Amanayé, Akuáwa-Asurini do Trocará, Aikewara-Suruí, Xikrin do Catete, 
Tenetehara-Guajajara, Karajá, Mebêngôkre-Kayapó, Guarani-Mbya e Guarani-
Ñandeva, Parkatêjê, Kikatêjê,Akrãtikatêjê e Atikum) e 27 aldeias, cujas línguas 
originárias são do tronco Tupi-Guarani e Jê.  
 

Contudo, observamos também que em outros recortes os indígenas são 

incluídos na categoria populações ao mesmo tempo em que são designados por povos, 

como constatamos na SD39: 
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(SD39)Os estudos relacionados à gestão dos recursos naturais não só no Brasil, mas 
também no mundo, têm afirmado sobre a importância das populações tradicionais 
(indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, camponeses e outros) na proteção 
da biodiversidade existente no planeta. No entanto a história nos revela incontáveis 
registros de violência, massacres, assassinatos e dominação econômico-cultural sofrido 
por esses povos. Tais ações tem sido legitimadas por políticas de desenvolvimento 
aliadas a interesses capitalistas sobre as terras pertencentes a estas populações. 
 

As designações que têm apenas uma ocorrência são: comunidades indígenas e 

povos-aldeia, como demonstramos a seguir: 

 

(SD40) As comunidades indígenas do Sudeste Paraense representam uma diversidade 
de situações e culturas, tanto no que se refere à extensão, gestão dos territórios e a 
socioeconomia, quanto às questões ligadas a organização e a representação das práticas 
e dos costumes. No que se refere à relação com os territórios, existem povos que se 
encontram como assentados da reforma agrária e outros que vivem em áreas já tituladas 
como terras indígenas. Por isso, os desafios relacionados à gestão dos recursos naturais 
remetem às especificidades dessa realidade.  
 

Observamos que comunidades indígenas são, no documento, expressões 

equivalentes a povos pois, no processo de retomada do referente, a substituição é feita 

por essa palavra. 

A designação povos-aldeias, assim como comunidades indígenas, têm apenas 

uma ocorrência, mas diferentemente delas há uma definição sobre essa designação, 

como podemos observar na SD42:  

 

(SD42) Vivendo esta realidade estão os povos-aldeias Suruí-Sororó, Amanayé-
Barreirinha e Guarani-Nova Jacundá que praticam uma gestão mais tradicional dos seus 
territórios. Em geral possuem uma lógica de produção baseada na gestão coletiva e as 
principais atividades desenvolvidas são a produção do roçado, a caça e a pesca. Em 
geral, as aldeias possuem maiores extensões de terra e são mais populosas do que as 
comunidades indígenas descritas na primeira situação, com exceção dos Guaranis. 

 

Identificamos que naSD42há uma definição do que são os povos-aldeias feita 

por meio da descrição do trabalho e do território, e nessa descrição está marcada uma 

diferença entre as etnias.No entanto, esse recorte tem funcionamentos interessantes para 

nossa análises, como esboçamos a seguir.  

Os grupos nominados na SD42 são diferentes dos grupos nominados na SD35, 

a qual define quais são os grupos que integram os povos indígenas do sul e sudeste 

paraense. Percebemos também que a SD40 é descrita como equivalente à SD42, mas os 

efeitos de sentido dessas SDssão diferentes, pois a primeira não define, nem descreve 
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comunidades indígenas, como ocorre na segunda no que se refere a povos-

aldeias.Além disso, a SD42 finaliza com fragmento “com exceção dos Guaranis”, sem 

que seja explicado o que caracteriza essa exceção. Dessa forma, não há como 

compreender se Guaranis são comunidades indígenas ou povos-aldeias. 

Assim, finalizamos a análise sobre as designações para os “sujeitos do campo” 

na segunda parte do documento e prosseguimos observando a outra parte do documento.  

Na terceira parte do documento, que discorre sobre o projeto educacional 

idealizado para atender ao sujeito que acessará o campus, são mobilizadas as 

designações já mencionadas em nossas análises, mas predominam palavras do contexto 

educacional para designar os“sujeitos do campo”. 

A designação recorrente é educando(s),utilizada para referir, no documento, o 

sujeito que acessa as políticas educacionais do CRMB, como podemos observar na 

SD63: 

 

(SD63) A determinação e o desafio de implantar a sua sede no meio rural buscaram 
garantir que os educandos se sintam em seu próprio contexto social, econômico, 
cultural e ambiental, ou seja, levar a Escola aos Jovens do Campo e não trazê-los para 
o meio urbano. 
 

Interessante observar que há a defesa de uma posição que considera o urbano 

como um espaço negativo, o que reforça nossas observações anteriores sobre esse dizer 

que coloca campo e cidade como espaços que estão em disputa. 

Embora o projeto de escola apresentado se coloque no lugar do diferente, do 

inovador, isso se faz utilizando-se dos elementos que constituem a escola da cidade. É o 

que podemos identificar nas SDs que tratam, por exemplo, da avaliação escolar como 

observamos na SD106: 

 

(SD106)A avaliação do processo formativo e da aprendizagem dos educandos é 
processual, contínua, diagnóstica, investigativa, formativa, sistemática e participativa, 
com vistas a possibilitar aos educadores e educandos a análise e o redimensionamento 
das ações desenvolvidas e dos objetivos propostos, tendo em vista a aprendizagem. 

 

O excesso de adjetivos que se marcam nessa sequência produz um dizer que 

aponta uma posição de defesa de uma proposta pedagógica que coloca o CRMB como 

uma escola que se propõe a “fazer diferente”, mas percebemos que a “diferença” 

defendida não constitui uma diferença, porque, como já afirmamos ao longo deste 

trabalho, os elementos utilizados são os mesmos da escola da cidade.  
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Esse dizer que se coloca no lugar da diferença explica a predominância da 

designação educando no documento, pois, ao defender uma escola que segue o modelo 

proposto pela Educação do Campo, proposta que marca uma batalha dos Movimentos 

Sociais do campo pelo reconhecimento das especificidades do campo e dos povos que 

nele habitam, o documento marca, na linguagem, essa posição que considera campo e 

cidade como lugares opostos.  

Quando nos referimos a essa marca na linguagem, falamos de um lugar que 

observa as marcas linguísticas presentes na materialidade discursiva. Nosso olhar se 

volta para a predominância da designação educando, pautado nas falhas que trazem 

para esse discurso referências àescola da cidade. Um exemplo dessa percepção que 

atravessou nossa análise é o que observamos nas duas SDs que seguem: 

 

(SD107) Para isso, o CRMB dispõe de uma infraestrutura física e de pessoal 
qualificado, incluindo:  
 

 Residência estudantil masculina e feminina com capacidade para 500 alunos 
 
 
(SD108) O Tempo-Espaço Comunidade: é compreendido como tempo- espaço da 
vida cultural e social em que os povos do campo se educam por meio do trabalho e 
atividades nos contextos familiares, comunitários, políticos, etc. É o momento de 
vivência, da pesquisa, da experimentação e da ressignificação dos conteúdos escolares e 
dos saberes e práticas tradicionais. Os estudantes investigam a realidade do meio 
familiar e comunitário em que vivem considerando as suas várias dimensões (histórica, 
econômica, cultural, social, educacional, ambiental e política), coletando informações 
que subsidiarão as atividades formativas no tempo escola. 
 

Destacamos aqui essas duas SDs porque, em uma leitura integral da terceira 

parte do documento, percebemos que a designaçãoalunostêm apenas uma ocorrênciae a 

designação estudantesocorre três vezes, o que nos faz compreendê-las como falha, 

como afirma Pêcheux (1988), ao dizer o discurso é “atravessado por falhas, furos e 

fissuras, que se evidenciam pela existência dos jogos de palavras, do absurdo, dos 

lapsos, enfim, das brincadeiras com a língua. (PÊCHEUX, 1988, p.29). 

Aqui, nosso gesto de leitura permite olhar para a falha que produz um sentido 

de negação à escola da cidade. Se o documento apresentasse outras ocorrências dessas 

designações, poderíamos considerar o processo como substituição lexical. Mas comoem 

toda a terceira parte do documento prevalece a designação educando e estudante 

ealuno têm pouca ocorrência, atribuímos ao inconsciente essa falha que faz emergir 

palavras que caracterizam a escola da cidade, num discurso que se posiciona contra ela. 
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Esse embate entre campo e cidade, que se materializa na linguagem aqui 

marcado pela palavra educando, é reforçado pelas designações sujeito-educando, 

sujeitos aprendentes, sujeito-que-aprende, as quais têm poucas ocorrências, mas que 

reforçam essaescritaque não utiliza palavras relacionadas à escola da cidade, como 

vemos nas SDs que seguem: 

 

(SD52) O foco é o sujeito-educando percebido nas suas múltiplas dimensões, das quais 
se destacam: a sua identidade como povos do campo e como cidadãos. 
 
(SD59) A concepção de educação assumida neste projeto compreende que os processos 
de ensino-aprendizagem devem ter como centro a construção do conhecimento pelos 
sujeitos aprendentes. Este sujeito-que-aprende, mediado pelo educador faz a 
comparação e reelaboração dos conhecimentos acumulados pela sociedade com seus 
conhecimentos empíricos, dando origem a um novo conhecimento. O processo de 
construção do conhecimento, embora inclua uma internalização em cada educando, 
nunca é um processo individual. A construção coletiva de conhecimento contribui para 
tornar a aprendizagem e os conteúdos significativos para o grupo, além de propiciar a 
ajuda mútua dos educandos nas dificuldades cognitivas e afetivas. 
 

Esse dizer sobre uma escola que pretende colocar o sujeito que aprende como 

centro na construção do conhecimento se constitui na relação com um não dito que 

coloca a escola da cidade num lugar oposto. Marca-se nesse dizer uma memória da 

escola que têm como centro o professor, o qual é imaginariamente representado como o 

detentor de todo o conhecimento a ser transmitido ao aluno e que não pode ser 

questionado. No discurso do Campus Rural de Marabá, o professor é mediador e esse 

seria o diferencial, no dizer do campus, do trabalho proposto pela Educação do Campo. 

Um outro gesto de interpretação volta-se para a caracterização desse sujeito, 

agora designado como educando.Como já observamos na análise da SD62, a qual 

utiliza a expressão “prioritariamente jovens” para definir o público atendido pelo 

campus, prevalece esse priorizar os jovens em outras SDs da terceira parte do 

documento. É o que podemos observar na SD117: 

(SD117)Para ingresso de candidatos nos cursos de educação profissional e tecnológica 
voltados para os trabalhadores e trabalhadoras do campo, prioritariamente jovens, 
deverão ser considerados os seguintes aspectos: 
 

No entanto, na apresentação dos objetivos do campus, há a inclusão do adulto 

como público a ser atendido, como podemos ler na SD46: 

(SD46)Formar e qualificar jovens e adultos oriundos dos povos do campo que 
organizam seus territórios para a produção de sua existência prioritariamente nas áreas 
da educação profissional, tecnológica e humana, por meio de processos formativos 
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integrados articulando áreas de conhecimento, saberes popular e científico, formação 
humana e profissional, diferentes práticas, tempos e espaços formativos visando 
contribuir para a sustentabilidade da produção familiar e comunitária da mesorregião 
sudeste paraense, considerando as dimensões econômica, sociocultural, ambiental e 
político institucional. 
 

Nesse dizer presente no documento, percebemos que não é explicado o que o 

campus compreende por juventude, uma vez que há uma mistura entre o papel social 

que o sujeito desempenha e faixa etária que marca a diferença entre a fase jovem e a 

fase adulta. Percebemos, assim, um efeito de pré-construído sobre a juventude e sobre 

os jovens, em que o sentido aponta apenas para a oposição entre jovem e adulto, ou seja, 

jovem é o que não é adulto.  

Na SD59o jovem é definido como trabalhador(a) do campo, mesmo não 

sendo definida a natureza do trabalho que ele desenvolve e o papel que ele assume na 

comunidade. Na SD46, por sua vez, as atribuições dos jovens são as mesmas dos 

adultos, o que aponta a não existência de distinção entre o papel de um e de outro na 

comunidade.Nesse sentido, a diferença entre jovem e adulto não é marcada, mas em 

oposição a isso privilegia-se o jovem como sujeito a ser selecionado para acessar a 

educação ofertada pelo campus. 

Outra percepção em nosso gesto de análise marca-se na ocorrência da 

designação trabalhador(s).Como afirmamos anteriormente, as condições de produção 

do Projeto Político Pedagógico do Campus Rural aliam a construção de um projeto de 

educação para o Sul eSudeste paraense aos movimentos que lutam pela implantação de 

políticas públicas que atendam às demandas do campo. Se considerarmos que o sul e 

sudeste paraense são espaços historicamente marcados por conflitos que envolvem a 

luta pela terra, reconhecemos que nas regiões a presença dos movimentos sociais é forte 

e notória. Isso significa dizer que esses movimentos, além de serem reconhecidos pelos 

conflitos que envolvem a vida no campo, são notórios pelas conquistas resultantes do 

envolvimento desses movimentos nas diversas instituições dessas regiões, por meio dos 

fóruns de discussões organizados com a presença deles. Um exemplo disso é a própria 

criação do Campus Rural de Marabá, que diferentemente dos outros campi do Instituto 

Federal do Pará, nasce a partir da luta dos Movimentos Sociais do Campo do Sul e 

Sudeste paraense, como afirma o próprio PPP: 
 
O surgimento do Campus como uma conquista da mobilização dos 
movimentos sociais por educação do campo na mesorregião Sudeste do Pará, 
devendo, portanto, considerar o acúmulo realizado na trajetória desse 
movimento. (PPP, 2010. p.4) 
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Dessa forma, a palavra trabalhador, que faz referência àquele que desenvolve 

atividades produtivas ou criativas, no documento pode funcionar como uma designação 

que refere àquele que labuta na terra, mas que para além disso,está vinculado 

politicamente aos Movimentos Sociais de Luta no campo.  

As SDsa seguir demonstram o funcionamento da designação trabalhadores no 

documento: 

 
(SD109)Compreendemos a aprendizagem significativa como processo pelo qual um 
novo conhecimento relaciona-se com os conhecimentos anteriormente adquiridos e 
construídos, ou seja com os conhecimentos prévios. O educando passa a estabelecer 
relações com o que é capaz de saber, a partir do que já sabe e com os esquemas de 
conhecimento que já possui. Desse modo, os conteúdos significativos são aqueles que 
se relacionam com a vivência, a prática e o cotidiano; que lhes permitem a construção 
de novos conhecimentos. Estes conteúdos e suas aprendizagem se dão em um ritmo 
próprio para cada educando respeitando a sua condição de educando-trabalhador. 
 
 
(SD114)Ofertará cursos de Qualificação Profissional (com duração de um ano) e cursos 
Técnicos Integrados para o público de Educação de Jovens e Adultos (com duração de 
um ano), a fim de atender a demanda de trabalhadores e técnicos que atuam na 
Agricultura Familiar e na Produção Comunitária. 
 

Interessante é que em nosso gesto de análise não compreendemos a designação 

trabalhadorcomo referência ao papel político que o “sujeito do campo” exerce ou ao 

qual está vinculado. O fato de esse sujeito habitar osul e sudeste paraense produz uma 

ilusão de que é evidente a referência ao trabalhador como um sujeito politicamente 

vinculado aos Movimentos Sociais, mas não é o que acontece quando analisamos as 

duas SDs enumeradas. O analista do discurso têm como alicerce teórico a noção de que 

o sentido não está na palavra, não está já dado, mas é constituído na produção do 

discurso. As SDs 77 e 95 produzem sentidos que não confirmam a evidência de que ao 

dizertrabalhador,fala-se do “sujeito do campo” que está politicamente engajado nos 

Movimentos Sociais do campo. Pelo contrário, o efeito de sentido produzido por essa 

designação marca aqui o sujeito que desenvolve o trabalho no campo, até porque 

trabalhador é considerado, na SD109,condição. 

Uma ressalva em relação à análise feita acima diz respeito à presença da 

designação trabalhadores rurais na SD82: 
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(SD82) A presente proposta pedagógica reafirma a educação como direito 
constitucional e tem seu fundamento e referência nas diversas experiências educativas 
desenvolvidas a partir das parcerias entre organizações de trabalhadores rurais, 
Organizações Não-Governamentais e Instituições Públicas Federais que têm se 
empenhado em debater e elaborar propostas regionalizadas de políticas de 
desenvolvimento. 
 

Observamos que na SD82 a designação trabalhadores ruraisrefere o sujeito 

engajado aos movimentos sociais do campo, pois aqui o sentido produzido 

portrabalhadores ruraisassocia-se à palavra organizações. Mas o que nos desperta 

atenção é o fato de essa SD ser o texto de abertura da Fundamentação Legal sobre a 

integração da educação profissional à educação escolar indígena. 

Em toda a terceira parte do documento, o sentidode trabalhadorcomo aquele 

que é engajado aos movimentos sociais só aparece na seção que trata dos povos 

indígenas. Cabe retomarmos aqui a afirmação de que os povos indígenas não são 

incluídos na categoria de povos do campo, o que é perceptível nas seções anteriores. 

Como apontamos, ao tratar sobre os povos indígenas e sobres as propostas 

educacionais direcionadas a eles, o documento faz uma consideração à parte. Isso ocorre 

também na terceira parte do documento, em que os indígenas são designados por povos 

e povos indígenas, como observamos nas SDs que seguem: 

 

(SD110) Especificamente sobre os povos indígenas, a constituição de 1988 é o 
primeiro documento que reconhece e valoriza o pluralismo cultural e linguístico desses 
povos e seus processos próprios de aprendizagem. 
 
(SD81) O Campus Rural reconhece o direito dos povos indígenas de projetar-se e 
regerem-se a si mesmos, bem como o fundamento do envolvimento coletivo e 
comunitário no processo de construção e desenvolvimento dos cursos e demais projetos 
de pesquisa e extensão. O respeito e a valorização dos saberes e das formas próprias de 
construção e transmissão de conhecimentos, bem como seus processos específicos de 
produção de vida. 

Nossas reflexões se orientam num pensar que questiona o que está sendo 

considerado diferente para que as propostas pedagógicas sejam tratadas à parte, pois, em 

nossa análise, o sentido produzido na SD81 em nada difere da concepção de escola que 

o CRMB quer implantar para atender aos povos do campo. Assim, torna-se 

contraditório não incluir os povos indígenas na categoria de povos do campo, já que ao 

falar sobre o que tem que ser levado em consideração na elaboração de um projeto de 

escola do campo que seja “diferente” da escola da cidade, adotam-se os mesmos 

parâmetros. 
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Por isso, permanece nossa inquietação ao tentar compreender a qual categoria 

os povos indígenaspertencem, pois, no documento se mantém o paradoxo na afirmação 

de que eles são populações tradicionais e não povos do campo.  

Ainda na seção que trata da Fundamentação Legal sobre a Integração da 

Educação Profissional à Educação Escolar Indígena, percebemos a designação “sujeitos 

do campo” funcionando na produção do sentido como termo genérico. O que 

observamos em nossa análise é que mesmo que a abordagem sobre a educação indígena 

seja colocada numa seção à parte no documento, o que reforça o dizer que não 

categoriza os indígenas como povos do campo, há na SD82 a generalização pela 

designação “sujeitos do campo”,aqual produz um efeito de sentido em  que agricultores 

familiares, camponeses, agroextrativistas, quilombolas, indígenas, pescadores 

artesanais, ribeirinhos e trabalhadores rurais assalariados sindicalizados são 

“sujeitos do campo”, contrariando o que o próprio documento afirma,  ao dizer: “ (...) 

uma escola que atue pelo fortalecimento de um projeto de sustentabilidade 

socioambiental para a região, vinculado aos camponeses e povos tradicionais.” (PPP, 

2010, p.42-5). É o que vemos na SD86: 

 
(SD86) Dessa forma, o CRMB se propõe a desenvolver uma formação profissional e 
tecnológica contextualizada que considere e trabalhe com a cultura, os modos de 
produzir a existência material e social dos “sujeitos do campo” na região. 
 

Retomamos nossas considerações sobre a terceira parte do PPP, desviando 

nosso olhar da questão sobre a designação para o indígena. Percebemos que povos do 

campoé a segunda designação mais mobilizada para falar sobre os sujeitos para os quais 

as políticas educacionais são dirigidas.De maneira geral, essa designação refere os 

“sujeitos do campo” sem definir quais grupos representam esses povos, como podemos 

observar na SD47:  

 

(SD47)Garantir uma gestão compartilhada e coletiva com a participação das 
organizações dos povos do campo, desde o seu envolvimento nos colegiados superiores 
até o nível de execução das tarefas do dia a dia do Campus Rural de Marabá. 

 

Algumas questões, no entanto, despertam nossa atenção. Em primeiro lugar o 

uso da designação povos indígenasno lugar depovos do campo,quando o documento 

trata da educação indígena, como notamos na SD81: 
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(SD81)O Campus Rural reconhece o direito dos povos indígenas de projetar-se e 
regerem-se a si mesmos, bem como o fundamento do envolvimento coletivo e 
comunitário no processo de construção e desenvolvimento dos cursos e demais projetos 
de pesquisa e extensão. O respeito e a valorização dos saberes e das formas próprias de 
construção e transmissão de conhecimentos, bem como seus processos específicos de 
produção de vida. 
 

Em segundo lugar, a presença de uma sequência discursiva que define de 

forma imprecisa povos do campo, mas inclui (mesmo quando na seção que trata da 

educação indígena não utiliza essa designação para referir os povos indígenas) os 

indígenas nessa categoria. É o que podemos notar na SD55: 

 
(SD55)A partir do estudo da realidade imediata e cotidiana e estabelecendo relações 
com elementos não cotidianos que impactam sobre a vida dos povos do campo, 
propomos um processo educativo que possibilite o acesso a diversos saberes(científicos 
e populares) e uma reflexão sobre questões de diferentes dimensões(políticas, históricas, 
naturais etc.), que articuladas contribuem para uma melhor compreensão e aprendizado 
sobre a cultura e realidade vivida pelos camponeses, indígenas etc. criando reais 
condições de propor ações técnico-profissionais que ajudem a transformar e melhorar 
tal realidade. 
 

O que observamos é que na SD55camponeses e indígenas retomam a 

designação povos do campo, apontando para efeitos de sentido que dizem que 

osindígenas são considerados povos do campo. Mas além de essa ser a única SD em 

que esse funcionamento ocorre, há uma imprecisão nessa definição, reforçada 

pelapresença do etc. e da enumeração dos grupos que representam esses povos.  

Por fim, temos a designação populações rurais, que têm uma única ocorrência 

em todo o PPP, que aparece na SD45,a qual trata da visãoinstitucional: 

 

(SD45) Em um horizonte temporal de 10 (dez) anos o Campus Rural de Marabá deverá 
ser um centro de excelência na oferta de ensino em Educação do Campo para as 
populações rurais do Sudeste Paraense, bem como referência no desenvolvimento e 
difusão de conhecimentos, na perspectiva de se ter uma nova matriz científica e 
tecnológica com base nos princípios da Agroecologia. 

 

Se consideramos o efeito de naturalização dos sentidos, podemos afirmar que a 

designação populações rurais inclui todos os grupos que vivem e trabalham no espaço 

que não é a cidade,mas, em nossa análise, o sentido produzido nos traz uma outra 

reflexão que aponta para a não equivalência entre as palavras povose 

populações.Issoporquepovosproduz um efeito de sentido que nos leva a pensarnos 

aspectos culturais que caracterizam um grupo de pessoas, diferentemente de 
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populações,que produz sentidos que vinculam a palavra ao espaço geográfico. Além 

disso, o fato de essa designação ter apenas uma ocorrência em todo o documento não 

comprova que ela funciona como um hiperônimo. 

Assim, finalizamos a leitura da terceira parte do documento com algumas 

inquietações que sustentam nossas reflexões sobre o funcionamento do discurso 

institucional, no que se refere aos dizeres sobre os “sujeitos do campo”. 

Organizamos dois quadro de todas as designações mobilizadas no PPP para 

referir os “sujeitos do campo” presentes no documento. Como dissemos anteriormente, 

identificamos trinta e uma designações que comparecem da seguinte forma:  

 

Quadro 3- Designações que produzem efeitos de sentido que referem o individual 

 
 
 

Sujeitos do campo 

agricultores 
aluno 
assentados 
camponeses 
educando  
estudante 
indígena 
trabalhadores 

 

Quadro 4-Designações que produzem efeitos de sentido que referem o coletivo  

 

 

 

 

Sujeitos do campo 

agricultores familiares camponeses 
agricultores familiares/camponeses 
comunidade/povo/indígena 
comunidades camponesas 
comunidades indígenas 
famílias camponesas 
jovem assentado 
jovem rural 
jovens agricultores 
populações rurais 
populações tradicionais 
povos do campo 
povos indígenas 
povos tradicionais 
povos-aldeia 
sujeito aprendente 
sujeito demandante 
sujeito indivíduo 
sujeito-educando 
sujeito-que-aprende 
sujeitos do campo 
trabalhadores familiares 
trabalhadores rurais 
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Assim, a identificação das designações mobilizadas nodizer sobre os “sujeitos 

do campo” aponta que esses sujeitos são referidos de muitas formas, mas de maneira 

indefinida, pois são muitas designações referindo diferentes grupos.  

 

4.5 “Sujeitos do campo”: a produção dos efeitos de sentido na relação entre 

o dito e o não dito. 

 

Pensar a respeito dos dizeres sobre os “sujeitos do campo” a partir do 

dispositivo teórico da Análise de Discurso nos leva a olhar para esses dizeres de uma 

posição que considera que “o dizer tem relação com o não dizer” (ORLANDI, 1999, p. 

80).O dizer produz efeitos de sentido na relação entre o que se diz, o que não se diz e o 

que é silenciado. 

Para compreender a linguagem a partir dessa noção, o analista precisa construir 

o dispositivo de análise considerando que os sentidos não estão postos, colados às 

palavras, mas que as palavras fazem sentido nos discursos produzidos pelo sujeito de 

linguagem,em determinadas condições sócio históricas, porque como sujeito de 

discurso, ele funciona pela Ideologia e pelo Inconsciente. 

Ao olhar para o PPP do Campus Rural de Marabá, observamos que o discurso 

sobre os “sujeitos do campo” funciona a partir de uma memória discursiva sobre o 

campo, ou seja, o que o PPP diz sobre o campo está constituído por dizeres que 

circulam em outros discursos sob a forma de pré-construídos, mas esses dizeres também 

funcionam em relação ao que não é dito e ao que poderia ser dito em outras condições 

de produção. 

Observando as sequências discursivas recortadas do corpus,ao identificarmos 

as designações usadas para referir os “sujeitos do campo”, nos deparamos com dizeres 

que reforçam nossas reflexões a respeito da relação de disputa que se estabelece no 

documento.Essa disputa se constitui a partir da posição que o Campus Rural de Marabá 

assume no IFPA. O campus toma a palavra a partir de um lugar de defesa de um modelo 

de educação diferente e produz um discurso defendendo que a escola implantada no Sul 

e Sudeste paraense deve considerar as especificidades dessas regiões, tanto no que se 

refere à formação e organização dos povos que lá habitam, quanto no que se refere à 

história da região, a qual é marcada pela luta pela terra.É o que observamos na SD2: 
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(SD2) O contexto regional no qual o Campus está inserido, representado por dois 
modelos de campo que são incompatíveis e concorrentes, demanda uma escola que atue 
pelo fortalecimento de um projeto de sustentabilidade socioambiental para a região, 
vinculado aos camponeses epovos tradicionais. 
 

A história do Pará, vista pela janela das regiões sul e sudeste, é marcada por 

conflitos mundialmente conhecidos e que não foram resolvidos nem superados9.O 

Campus Rural de Marabá, ao envolver os Movimentos Sociais na gestão da instituição a 

partir de discursos e práticas coletivas, ocupa um lugar de defesa do campo e de seus 

sujeitos, numa posição que considera a cidade e tudo a que a ela se vincula, como o 

oposto, o que tem que ser combatido, o que precisa ser evitado.É o que observamos 

quando as palavras incompatíveis e concorrentes, mobilizadas na SD2,marcam, na 

língua, o embate entre campo e cidade. 

Outro efeito de sentido que se percebe na SD é o que marca um não dito 

negativo sobre a escola da cidade. Ao dizer que a região precisa de uma escola 

“atuepelo fortalecimento de um projeto de sustentabilidade socioambiental para a 

região, vinculado aos camponeses e povos tradicionais.”,funciona um não dito de que a 

escola da cidade não o faz.Essa busca pelo oposto à cidade se fortalece em dizeres como 

o que observamos ainda na SD7:  

 
(SD7)A luta pela terra envolveu, sempre, necessidades por políticas públicas de apoio a 
produção e de garantia dos direitos de cidadania, dentre eles, o direito à educação básica 
e técnico-profissionalizante das famílias camponesas, coordenadas tanto por 
instituições estatais como pelos próprios “sujeitos do campo”, por meio de suas 
organizações sociais e sindicais e por entidades de apoio. Por isso a constituição da 
primeira escola federal, tendo como referência metodológica a Pedagogia da 
Alternância, representa uma tentativa de assegurar o direito à escola aos povos do 
campo que atenda suas demandas e considere seus saberes e culturas no processo 
formativo. Para além da construção de prédios, ampliação de vagas, ofertas de cursos 
em diversos níveis e valorização docente, o desafio é de construir uma proposta 
                                                 
9Dentre os conflitos ocorridos nas regiões temos os assassinatos dos irmãos Paulo e José Canuto 
(militantes do Partido Comunista do Brasil), mortos em Rio Maria, no sul do Pará, por quatro pistoleiros, 
no dia 23 de abril de 1990; o Massacre da Curva do S, em 17 de abril de 1996, quando dezenove 
trabalhadores rurais sem-terra foram mortos pela polícia militar do Pará, no episódio que ficou 
mundialmente conhecido como Massacre de Eldorado dos Carajás, ocorrido no sudeste do Pará; o 
assassinato, em 12 de fevereiro de 2005 da ativista dos direitos socioambientais, Irmã Dorothy Stang, aos 
73 anos, atingida por seis tiros- um na cabeça e cinco ao redor do corpo- dentro de Esperança, uma 
reserva do Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) do Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra), no município de Anapu, no Pará; os assassinatos, no dia 24 de maio de 2011, de 
José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito Santo da Silva, assentados no Projeto Agroextrativista 
Praialta-Piranheira, em Nova Ipixuna – PA- emboscados no meio da estrada por pistoleiros e executados 
com tiros na cabeça, tendo Zé Claúdio a orelha decepada e levada pelos seus assassinos provavelmente 
como prova do “serviço realizado” e mais recentemente, a segunda maior chacina no campo, na 
história do Pará e do país, quando 10 trabalhadores rurais foram mortos durante uma ação 
policial no município de Pau-D'Arco. 
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pedagógica e curricular que atenda a concepção de educação do campo e dentro dos 
princípios agroecológicos regionais. 
 

Interessante observar os efeitos de sentido que circulam nessa sequência, já que 

está posto em todo esse dizer que o Estado oferece escola no campo (com prédios, 

vagas, cursos), mas essa escola não oferece o que os povos do campo precisam 

(valorização dos saberes, proposta pedagógica e currículo próprios), ou seja, o não dito 

na SD comporta sentidos que apontam para a existência, no campo, de uma escola da 

cidade, o que não serve, não é adequado e é ruim. O uso do “para além” marca uma 

crítica em relação ao que o Estado oferece para as populações do campo, em termos de 

educação. 

No entanto, nossa inquietação ao desenvolver essa análise retoma a contradição 

posta no discurso da instituição, pois o CRMB preconiza que o projeto de educação é 

pensado a partir das concepções da Educação do Campo. Nessa proposta, o 

antagonismo entre o campo e a cidade é superado, pois no pensamento moderno,esses 

espaços são compreendidos como de igual valor. No entanto, essa proposta nega e 

negativizao modelo de educação e de escola da cidade, ao afirmar “que campo e cidade 

são incompatíveis e concorrentes”. 

Damos continuidade às nossas análises, iniciandouma escuta a respeito do que 

se diz sobre os “sujeitos do campo”, após termos identificado como eles são designados 

no documento, apresentamos a priori uma série de recortes que trazem dizeres sobre 

eles, discorrendo sobre o que está posto, num gesto que busca não ditos e silêncios. 

Para iniciar nossas observações, apresentamos a SD17: 

 

(SD17) A abertura de fronteiras agrícolas na Amazônia tem refletido a imposição de 
Planos, Programas e Projetos de desenvolvimento planejados fora e sem nenhuma 
discussão ou sintonia com os habitantes locais. Com isso os governos incorreram em 
erros que tiveram efeitos jamais esquecidos pela humanidade, particularmente na 
Amazônia: os conflitos, as chacinas, os assassinatos, torturas e as perseguições 
principalmente onde os mais atingidos foram os setores marginalizados 
economicamente e politicamente, como os povos tradicionais: indígenas, caboclos, 
ribeirinhos, quilombolas, pescadores, vazanteiros, extrativistas, camponeses, seus 
filhos e filhas. 
 

Nosso gesto de análise na SD17 destaca alguns funcionamentos.Primeiro a 

indefinição dos grupos ao falar sobre o direcionamento dos projetos construídos para a 

Amazônia. Nossa leitura vai numa direção que percebe a homogeneização dos 

habitantes da Amazônia.Há uma referênciaaos grupos maseles são caracterizados como 
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setores marginalizados,logo, o efeito de sentido produzido nos leva a compreender que 

na SD17 esses grupos representam coisas, o que já os coloca num lugar de 

inferioridade. 

Por fim, nesta SD, utiliza-se a designação povos tradicionaisa qual enumera, 

entre os grupos, o camponês-o qual já foi designado como povos do campono 

documento, mas essa categorização é contraditória em relação as designações já 

analisadas neste trabalho. 

A próxima Sequência Discursiva em análise dá continuidade aos dizeres sobre 

os “sujeitos do campo”, como podemos ler na SD18:  

 

(SD18) No Sul e Sudeste do Pará as famílias de agricultores familiares camponeses se 
deparam com situações contrastantes que dificultam sua sobrevivência. De um lado, 
grandes projetos revestidos de relações modernas, “progresso tecnológico”, discursos de 
desenvolvimento; do outro, conflitos, miséria, trabalho escravo, cenas de um 
capitalismo selvagem. 
 

Nesse sentido, as dificuldades de sobrevivência no campo são prerrogativas 

apenas dos agricultores, mas se consideramos a SD18 em relação à SD17,observamos 

que não é apenas o agricultor que é considerado marginalizado. Isso nos leva a 

compreender que existem vários grupos marginalizados, mas, segundo o que está dito, 

apenas os agricultores enfrentam dificuldades frente aos Projetos de desenvolvimentos 

implantados na Amazônia. 

Ao analisarmos a materialidade linguística, não identificamosa relação de 

oposição entre os pares enumerados para estabelecer as “situações contrastantes para a 

sobrevivência dos camponeses”. Em nossa leitura, os conflitos, miséria, trabalho 

escravo são consequências da implantação dos grandes projetos de desenvolvimento.  

Percebemos também que ao dizer sobre os conflitos, os contrastes e as 

dificuldades que envolvem a vida no campo, evidenciam-se as situações conflituosas 

que envolvem os camponeses, porque eles têm representatividade nos Movimentos 

Sociais do campo. No que se refere aos outros grupos que habitam o campo, não há 

referência às dificuldades de sobrevivência e aos conflitos fundiários que os evolvem, o 

que, em nossa análise é um efeito de apagamento no discurso. 

Um outro dizer que tem destaque é o que refere à educação promovida no 

campo, como encontramos nasSDs 28, 64 e 67: 
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(SD28) Dados da Pesquisa Nacional de Educação e Reforma Agrária (PNERA) 
evidenciam a precariedade da oferta de ensino básico aos povos do campo na região 
[...]  
 
(SD64)O CRMB prioriza, respeitando a legislação em vigor, a oferta de cursos, visando 
atender a demanda dos povos do campo no âmbito da educação básica, por considerar a 
baixa escolaridade dos povos do campo existente na região. 
 
(SD67) A política de assistência estudantil visa atender às necessidades básicas de 
alimentação, material didático-pedagógico, transporte, apoio psico-pedagógico, saúde, 
moradia, esporte, cultura, lazer e inclusão digital dos educandos, de modo a garantir 
seu acesso e permanência no Campus-Escola, por considerar as dificuldades enfrentadas 
pelos educandos oriundos de populações de baixa renda, seja para acessar um ensino de 
qualidade, seja para concluir os estudos no tempo normal.  
 

Nosso gesto de análise nos leva a afirmar que funcionam nesses recortes pré- 

construídos sobre o campo e, consequentemente, sobre os sujeitos que compõe esse 

espaço.Observamos osefeitos de sentido produzidos sobre a educação praticada no 

campo, na qual há uma inferiorização da escola e, consequentemente, dos sujeitos que 

nela estão inseridos. Emerge nesses dizeres uma memória na qual o campo representa o 

lugar de atraso, aliado à criação do estereótipo sobre o“sujeito do campo” que é visto 

como matuto e inculto, o que o coloca numa posição inferior em relação ao sujeito da 

cidade.  

Correlacionamos esses efeitos de sentido aos que circulam nas SDs 77 e 78: 

 

(SD77) Neste sentido, assumimos uma educação escolar que reconheça, considere, 
respeite e incorpore no currículo as particularidades e demandas próprias dos povos do 
campo, de modo que a produção do conhecimento, ciência e tecnologia se faça 
contextualizada e contribuindo para a melhoria de vida destes povos. Desejamos que as 
escolas do campo busquem a formação de sujeitos com valores que os estimulem a 
assumir posturas responsáveis, críticas e criativas diante do mundo. 
 
(SD78) Ao fazermos educação do campo, organizamos os tempos e espaços educativos 
respeitando o modo de vida dos povos do campo, respeitando sua cultura e buscando 
contribuir para a elevação da sua auto-estima. 
 

Nas SDs77 e 78 há o funcionamento de um discurso que diz desse sujeito a 

partir de uma memória que reforça essa imagem inferior, constituída em não ditos que 

afirmam que a vida deles é ruim, é considerada difícil e que precisa melhorar; eles são 

irresponsáveis, alienados e têm baixa estima. 

 
No PPP, há uma posição que defende a permanência do “sujeito do campo”, no 

campo, por considerar a cidade como “o inimigo a ser combatido”. Isso fica marcado no 
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funcionamento de um discurso que apaga os sujeitos contra os quais o “sujeito do 

campo” luta numa relação metonímica em que os grupos que representam o 

agronegócio são tomados, no documento, como planos, programas e projetos de 

desenvolvimento para a Amazônia. É o que pudemos perceber na SD15: 

 

(SD15) Na mesorregião do Sudeste paraense o território tem sido desigualmente 
disputados nas suas diversas dimensões. De um lado, camponeses e populações 
tradicionais e, de outro, os grandes projetos de do monocultivo e da mineração. Desta 
forma, o Campus Rural de Marabá entende sua prática inserida num contexto de 
conflitos entre perspectivas e políticas de desenvolvimento e assume o papel de 
contribuir para a territorialização da produção e das políticas públicas da agricultura 
familiar camponesa, bem como de outros povos do campo, como indígenas, 
ribeirinhos, quilombolas etc., também confrontados, nos seus modos de existência, 
pelos grandes projetos presentes na região. 
 

Interessante observar esse não-dito que coloca o agronegócio, representado 

pelos grupos considerados como não pertencentes ao campo, como o inimigo a ser 

confrontado. 

Assim finalizamos nosso gesto de análise do corpusescolhido para esta 

pesquisa e postulamos que nossa análise apresenta um gesto de leitura do Projeto 

Político Pedagógico do Campus Rural Marabá que não representa uma interpretação 

subjetiva do documento, mas um olhar lançado sobre ele, à luz de uma perspectiva 

teórica que orienta nossa compreensão dos efeitos de sentido produzidos no discurso em 

funcionamento. Nossa posição sobre o documento não esgota os efeitos de sentidos 

produzidos e, como é próprio do analista do discurso que se orienta pelas noções 

propostas por Pêcheux, falamos de um lugar que busca relativizar nosso olhar de 

analista à posição docente que ocupamos na instituição e que inquestionavelmente nos 

afeta. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O propósito deste estudo foi o de analisar os efeitos de sentidos que se 

constituem para os "sujeitos do campo" em documentos do Instituto Federal do Pará-

Campus Rural de Marabá, mais especificamente o PPP, e para isso adotamos, na 

construção do dispositivo analítico, as noções teóricas propostas por Michel Pêcheux 

em seus estudos sobre o discurso.   

A análise do funcionamento do discurso da instituição,pensando os sentidos 

para os “sujeitos do campo”nos permitiu observar as designações atribuídas, levando-
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nos a perceber que o documento não apresenta uma definição sobre esses sujeitos. 

Observamos no Projeto Político Pedagógico do CRMB uma enumeração exaustiva de 

termos que que referem grupos pertencentes a categorias distintas em vários aspectos 

(origem, raça, natureza do trabalho). 

A questão central, ao observar as designações, é que notam-se oscilações nos 

modos como são referidos os “sujeitos do campo” no documento. Essas oscilações são 

percebidas tanto quando o documento especifica quem são esses sujeitos, quanto 

quando faz-se referência a eles, na construção textual, por meio da substituição lexical. 

Outra questão que têm destaque em nossa análise é a contradição. No que se 

refere às designações, percebemos que ora os grupos são considerados como iguais, ora 

são diferentes, mas o interessante é que não são apresentadas as características que os 

definem. É o que ocorre quando, por exemplo,a designaçãopovos do campo é 

mobilizada no documento, pois ao tratar sobre os indígenas, ora essa grupo é incluído 

na categoria de povos do campo, ora é excluído.  

O mesmo acontece em relação a designação povos tradicionais,na qual ora os 

camponeses estão incluídos nessa categoria, ora não pertencem a ela. Tudo isso 

funciona sem que seja dito o que marca a diferença entre povos do campoe populações 

tradicionais. 

Nosso conhecimento sobre o CRMB reconhece nos grupos atendidos pelo 

campo uma categoria sobre a qual não se diz no documento: os sem terra. 

Considerando que as regiões sul e sudeste do Pará concentram uma grande quantidade 

de militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e como diz o próprio 

PPP, o Campus Rural de Marabá representa uma conquista dessesMovimentos Sociais 

sendo, portanto, um campus destinados à atender as demandas dos povos do campo, 

nos chamou atenção o apagamento da designação sem terra, no documento.   

Apresentamos também uma leitura dos dizeres sobre “os sujeitos do campo” 

que circulam no PPP, a partir das análises de sequências discursivas que nos permitiram 

observar alguns efeitos de sentido produzidos, dentre os quais destacamos o papel que a 

memória discursiva exerce nos dizeres sobre esses sujeitos, pois esses dizeres 

funcionam sobre a forma de pré construídos e produzem efeitos de sentido em que os 

“sujeitos do campo” são inferiorizados em relação ao homem da cidade já que, no 

documento, esse sujeitos está numa condição de sobrevivência, inserido num lugar de 

dificuldades, à mercê de políticas públicas precáriase, por isso, apenas acumula saberes 

que não os tornam capazes de refletir sobre a vida. Assim, faz-se necessário que o 



83 
 

conhecimento científico seja disponibilizado a ele, para que assim ele consiga melhorar 

a sua condição de sobrevivência na terra. 

Um outro efeito de sentido observado diz respeito a como o documento diz 

sobre o campo. Apesar de esse trabalho ter como foco os dizeres sobre os “sujeitos do 

campo”, o espaço ao qual eles pertencem ou no qual eles habitam colaboram na 

produção dos sentidos sobre eles e, em nossa análise, o campo está definido a partir de 

um imaginário: o campo é o lugar das dificuldades, o lugar onde tudo é considerado 

negativo sendo e é diferente da cidade.Essa concepção antagônica sobre campo-cidade 

vai na contramão das concepções modernas que veem campo e cidade como espaços 

que se complementam. É importante frisar que a Educação do Campo têm 

essacompreensão moderna sobre o campo. 

Mas a diferença entre campo e cidade no PPP é marcada por um efeito de 

oposição e nossos gestos de análise observaram, em vários dizeres, não ditos que 

colocam a cidade numa posição de “inimigo a ser combatido” e de onde vem “tudo o 

que não serve”.  

No entanto, o discurso sobre o ser e fazer diferente está marcado no corpus 

pelos mesmos modelos usados na cidade, o que nos levou a compreender a contradição 

constitutiva dos discursos e deu consistência ao que a AD de linha francesa defende em 

relação a ilusão que o sujeito têm de ser a origem e de estar no controle do dizer.  

Relacionado os dizeres observados, foi possível compreender que o Campus 

Rural de Marabá, ao tomar a palavra, assume uma posição que se coloca na defesa da 

permanência dossujeitos do campo, no campo e concebe a cidade como um “inimigo a 

ser combatido”, do qual o “sujeito do campo” precisa ser protegido,para que assim o 

campo possa continuar a existir. 

No discurso da instituição,materializado no PPP, os “sujeitos do campo” são 

diferentes porque têm práticas sociais, culturais e de trabalhos próprias, que precisam 

ser valorizadas e, principalmente, protegidas. O campo e a cidade são tomadoscomo 

espaços antagônicos e a posição do campus é a de reconhecimento e, sobretudo, de 

manutenção dos sujeitos, no campo, por meio da instituição de políticas de proteção 

desses sujeitos contra o domínio do grande inimigo, que, nesse caso, é a cidade.  

Nosso gesto de análise neste trabalho nos permite compreender que ainda há 

muitos caminhos a serem trilhados por pesquisas futuras, pois, nosso estudo deixa em 

aberto a reflexão sobre o apagamento da designação semterra, tema que pode vir a ser 

explorado na continuidade dos nossos estudos. 
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Acreditamos ter contribuído para os estudos desenvolvidos em Análise do 

Discurso, sobretudo em nosso estado, pois, academicamente, não temos conhecimento 

sobre pesquisas baseadas nos estudos de Michel Pêcheux nas instituições que realizam 

pesquisas em linguagem, no Pará. 

Dessa forma, entendemos que nossa análise sobre o funcionamento do discurso 

no Projeto Político Pedagógico do Campus Rural Marabá, em relação aos dizeres sobre 

os “sujeitos do campo” têm relevância social, sobretudo por fazer circular no meio 

acadêmico questões acerca das representações dos sujeitos do e no campo e por 

contribuir para pensar discursivamente a educação no e do campo. 
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ANEXOS  

SD1 

O projeto político-pedagógico do Campus Rural de Marabá é resultado da construção coletiva 

de diversos atores locais, no âmbito do Fórum Regional de Educação do Campo do Sul e 

Sudeste do Pará, bem como o diálogo com os povos indígenas. 

SD2 

O contexto regional no qual o Campus está inserido, representado por dois modelos de campo 

que são incompatíveis e concorrentes, demanda uma escola que atue pelo fortalecimento de um 

projeto de sustentabilidade socioambiental para a região, vinculado aos camponeses e povos 

tradicionais; 

SD3 

A intencionalidade de contribuir para atender as demandas dos povos do campo e enfrentar os 

desafios postos às instituições de ensino e pesquisa, de gerar a própria ciência dessa 

mesorregião visando, especialmente, contribuir na consolidação de matrizes de conhecimentos 

conjugados entre saberes (acadêmicos e populares) dentro de princípios agroecológicos 

privilegiados pelas expressões de agricultura familiar e comunitária da Amazônia. 

SD4 

Desta forma, o CRMB torna público o seu projeto político pedagógico como forma de qualificar 

e estreitar suas relações com a sociedade, especialmente os povos do campo, instituições 

públicas e entidades que atuam em âmbito mesorregional, visando ao fortalecimento e a 

realização de sua missão institucional e social no Sudeste do Pará. 

SD5 

Ele surge como Escola Pública com o compromisso de atender às demandas dos povos do 

campo por uma educação profissional e tecnológica que leve em consideração a diversidade e as 

especificidades culturais, sociais, ambientais e econômicas dessas populações. Nessa 

perspectiva, assume a defesa da gestão coletiva, compreendida como um espaço de participação 

sobre os rumos do Campus Rural de Marabá na formação dos povos do campo. 

SD6 

A Escola Agrotécnica Federal de Marabá teve sua origem na mobilização e organização da luta 

camponesa por reforma agrária e pela constituição de condições favoráveis ao desenvolvimento 

da produção familiar no sul e sudeste paraense. 

SD7 

A luta pela terra envolveu, sempre, necessidades por políticas públicas de apoio a produção e de 

garantia dos direitos de cidadania, dentre eles, o direito à educação básica e técnico-

profissionalizante das famílias camponesas. Dessas demandas, foram emergindo experiências de 

educação formal ou informal das famílias camponesas, coordenadas tantas por instituições 
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estatais como pelos próprios sujeitos do campo, por meio de suas organizações sociais e 

sindicais e por entidades de apoio. 

SD8 

Por isso a constituição da primeira escola federal, tendo como referência metodológica a 

Pedagogia da Alternância, representa uma tentativa de assegurar o direito à escola aos povos do 

campo que atenda suas demandas e considere seus saberes e culturas no processo formativo. 

Para além da construção de prédios, ampliação de vagas, ofertas de cursos em diversos níveis e 

valorização docente, o desafio é de construir uma proposta pedagógica e curricular que atenda a 

concepção de educação do campo dentro de princípios agroecológicos regionais. 

SD9 

Uma das temáticas recorrentes da educação demandadas pelos povos do campo se refere aos 

elementos técnico-profissionalizantes da agropecuária regional. 

SD10 

Essa aposta na educação profissional e tecnológica das famílias camponesas parte da crítica ao 

modelo tecnológico da chamada ‘Revolução Verde’ 

SD11 

O Programa CAT desenvolveu experimentações e a formação permanente de agricultores no 

campo em parceria com a UFPA, outras instituições de ensino e pesquisa agronômicas, 

sobretudo francesas, e com o movimento sindical dos trabalhadores rurais. 

SD12 

Essas experiências possibilitam a materialização da matriz da Educação do Campo, mesmo que 

de uma forma piloto, incluindo a formação profissional e tecnológica voltada para os jovens 

agricultores. 

SD13 

No processo de construção desse plano de expansão a demanda de Marabá foi incluída, 

configurando-se não apenas na criação da Escola Agrotécnica Federal, hoje Campus Rural de 

Marabá, mas, sobretudo, em um desafio de constituir uma escola com uma forma diferenciada 

de estrutura, funcionamento e gestão, que permita o diálogo permanente com as organizações 

dos agricultores familiares e povos indígenas, além de adotar uma metodologia e uma pedagogia 

adequada à realidade da agricultura familiar e comunitária, sobretudo nas questões produtivas, 

tecnológicas, sociais e ambientais. 

SD14 

3. CARACTERIZAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DOS POVOS DO CAMPO DO 

SUDESTE DO PARÁ 

SD15 

Na mesorregião do Sudeste paraense o território tem siso desigualmente disputado nas suas 
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diversas dimensões. De um lado, camponeses e populações tradicionais e, de outro, grandes 

projetos do monocultivo e da mineração. Desta forma, o Campus Rural de Marabá entende sua 

prática inserida num contexto de conflitos entre perspectivas e políticas de desenvolvimento e 

assume o papel de contribuir para a territorialização da produção e das políticas públicas da 

agricultura familiar camponesa, bem como de outros povos do campo, como indígenas, 

ribeirinhos, quilombolas etc., também confrontados, nos seus modos de existência, pelos 

grandes projetos presentes na região. 

SD16 

Por isso, o CRMB se constitui como um mecanismo de política pública educacional para 

contemplar as demandas, os interesses, a diversidade e as especificidades desses povos do 

campo, inclusive dos cursos e currículos. 

SD17 

A abertura de fronteiras agrícolas na Amazônia tem refletido a imposição de planos, Programas 

e Projetos de desenvolvimento planejados fora e sem nenhuma discussão ou sintonia com os 

habitantes locais. Com isso os governos incorrem em erros que tiveram efeitos jamais 

esquecidos pela humanidade, particularmente na Amazônia: os conflitos, as chacinas, os 

assassinatos, as torturas e as perseguições principalmente os mais atingidos foram os setores 

marginalizados econômica e politicamente, com os povos tradicionais: indígenas, caboclos, 

ribeirinhos, quilombolas, pescadores, vazanteiros, camponeses, seus filhos e filhas. 

SD18 

No Sul e Sudeste do Pará as famílias dos agricultores familiares camponeses se deparam com 

situações constantes que dificultam a sua sobrevivência. De um lado, grandes projetos 

revestidos de relações modernas, “progresso tecnológico”, discurso de desenvolvimento; do 

outro, conflitos, miséria, trabalho escravo, cenas de um capitalismo selvagem. Assim, a ousadia 

camponesa segue construindo sistemas de produção diversificados, transformando a fronteira 

agrícola com seu jeito de ser e fazer, garantindo uma dinâmica específica de funcionalidade e 

participando ativamente do processo de desenvolvimento territorial. 

SD19 

A prática da agricultura Familiar Camponesa tem representado muito mais que fonte de 

emprego e renda para as famílias, pois se caracteriza pela ampliação da possibilidade da 

reprodução social camponesa e a oportunidade de recuperar a sua identidade social a partir da 

recuperação dos vínculos com a terra e o desenvolvimento de sistemas de produção 

agropecuários próprios. 

SD20 

O arroz que era o produto responsável pela primeira capitalização do agricultor nas décadas de 

1970 e 1980, hoje já não exerce seu papel de forma tão relevante, uma vez que está fazendo 
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parte das áreas de consórcio de arroz x pasto. 

SD21 

Além dos impactos econômicos na capacidade de reprodução e de consumo familiar, houve um 

maior reconhecimento social e político dos assentamentos, inclusive ampliando os canais de 

participação dos assentados e suas lideranças no espaço público. 

SD22 

No caso do “Território do Sudeste Paraense”, o acesso de políticas públicas de interesse dos 

assentados foi significativo em pelo menos três itens: crédito agrícola, assistência técnica e 

educação escolar. Em que pesem as dificuldades e limites concernentes a essas políticas, 

considera-se que elas tiveram impactos positivos na produção dos agricultores e no 

fortalecimento de suas organizações enquanto sujeitos do desenvolvimento regional, na 

capacidade produtiva das famílias e na qualidade de vida nos assentamentos. 

SD23 

A banana, o arroz, a mandioca e o milho ainda são componentes relevantes dos cultivos dos 

agricultores familiares, principalmente porque respondem às necessidades imediatas de 

sobrevivência das famílias. Em relação às perenes, se destacam o coco da Bahia e o abacaxi, 

mas também aparecem o café e o mamão. O cacau e o maracujá têm boa aceitação no mercado, 

estando disponíveis na forma de polpas. Existe disponibilidade dos agricultores em aumentar a 

produção de várias frutas para abastecer a agroindústria destacando-se, entre eles, o maracujá e 

o abacaxi. 

SD24 

Entretanto, historicamente, populações tradicionais têm explorando os babaçuais como meio de 

sobrevivência, principalmente comunidades descendentes de escravos (ALMEIDA, 1993). 

SD25 

A criação de pequenos animais como pato, peru, galinha, porco, etc. é encontrada comumente 

nos lotes dos agricultores familiares e normalmente são de responsabilidade das mulheres, 

principalmente para a produção de carnes e ovos. 

SD26 

As guzeiras financiam os fornos de carvão, para que os agricultores os construam em seus lotes 

e produzam carvão para as siderúrgicas. 

SD27 

Outra questão em relação à diversificação que já se encontra nos lotes dos agricultores 

familiares camponeses do território e que não aparece nesses dados do IBGE, é o trabalho com 

apicultura e pisicultura. 

SD28 

Dados da Pesquisa Nacional de Educação e Reforma Agrária (PNERA) evidenciam a 
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precariedade da oferta de ensino básico aos povos do campo na região 

SD29 

Um dos motivos da constituição da juventude, segundo relatórios da época, foi em virtude do 

acesso precário à formação escolar técnica agrícola. Uma vez iniciada a regularização fundiária 

a pergunta feita pelos atores sociais era: conquistada a terra, o que faremos com ela? Portanto, 

organizar a juventude em torno da formação/qualificação significou pensar no futuro da terra e 

na sua potencialidade produtiva a partir do aprendizado técnico e da organização política. O 

resultado principal do Encontro de Jovens foi a criação de uma comissão de articulação para a 

implantação de um projeto de educação para os jovens rurais que iria resultar, mais tarde, na 

fundação da Escola Família Agrícola (EFA), em 1996 (FATA, 2002). 

SD30 

Este é um desafio que está colocado para o jovem do campo, para suas famílias e para o 

conjunto das instituições que promovem oportunidades de capacitação para o enquadramento do 

agricultor familiar às políticas estatais. 

SD31 

O jovem rural quer viver uma experiência integral do espaço que esteja para além do 

tradicional, circunscrito, interior/exterior, quer um rural integrado, não-dinâmico, que assegure 

sua cidadania na terra e na centralidade da família. 

SD32 

Considerando esses resultados, o ensino técnico-profissionalizante deve contemplar essas 

demandas constituindo-se em um veículo/instrumento propugnador das inovações que partam 

do saber-fazer tradicional dos agricultores e influenciador nas instituições de fomento e de 

pesquisa de âmbito regional-global. Deve também enfrentar o desafio relacionado ao 

reconhecimento dos jovens rurais como sujeitos sociopolíticos e produtivos, ajudando-os por 

meio da vivência pedagógica-educativa, a visualizarem alternativas de sucessão no meio 

familiar e na terra. 

SD33 

Os jovens assentados estão se deparando com problemas que colocam em cheque a reprodução 

do campo, atingindo seus horizontes de possibilidades em relação à permanência na terra, 

enfrentando o impasse dos modelos de ação das formas de organização familiar e política nos 

assentamentos. Uma vez que, geralmente, os trabalhadores familiares também são filhos e, desta 

forma, não podendo ser dispensados, seguem ou construindo alternativas de sucessão ou de 

negação da posição do agricultor (PESSANHA, 2007, 266). 

SD34 

Neste sentido, a escola do campo deve ser aquela que integra crítico e criativamente, estudo, 

pesquisa, vivência e trabalho, respondendo, concomitantemente, ao desafio da escolarização e 
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da inserção sócio-profissional dos jovens agricultores. 

SD35 

Os povos indígenas do Sudeste Paraense são constituídos por aproximadamente 12 povos 

(Amanayé, Akuáwa-Asurini do Trocará, Aikewara-Suruí, Xikrin do Catete, Tenetehara-

Guajajara, Karajá, Mebêngôkre-Kayapó, Guarani-Mbya e Guarani-Ñandeva, Parkatêjê, 

Kikatêjê,Akrãtikatêjê e Atikum) e 27 aldeias, cujas línguas originárias são do tronco Tupi-

Guarani e Jê. 

SD36 

No processo de elaboração dos projetos educacionais de implantação do CRMB inseriu-se o 

desafio de construir e realizar um curso específico para os povos indígenas. Essa iniciativa 

assenta-se no reconhecimento desses sujeitos sociopolíticos e culturais na região, portadores de 

demandas educacionais que visam garantir dos direitos a uma educação específica e 

diferenciada na perspectiva do diálogo e fortalecimento de seus projetos socioetários. 

SD37 

O principal procedimento adotado tem sido a construção da relação e diálogo direto com os 

povos indígenas 

SD38 

O diálogo com os povos indígenas envolve atividades de visitas locais às aldeias, a realização 

de seminários com liderança, professores indígenas e parceiros, estudo de pesquisa e 

documentos sobre os povos indígenas da região, a participação nos eventos da Conferência 

Nacional de Educação Escolar Indígena 

SD39 

Os estudos relacionados à gestão dos recursos naturais não só no Brasil, mas também no mundo, 

têm afirmado sobre a importância das populações tradicionais (indígenas, quilombolas, 

ribeirinhos, extrativistas, camponeses e outros) na proteção da biodiversidade existente no 

planeta. No entanto a história nos revela incontáveis registros de violência, massacres, 

assassinatos e dominação econômico-cultural sofrido por esses povos. Tais ações tem sido 

legitimadas por políticas de desenvolvimento aliadas a interesses capitalistas sobre as terras 

pertencentes a estas populações. 

SD40 

As comunidades indígenas do Sudeste Paraense representam uma diversidade de situações e 

culturas, tanto no que se refere à extensão, gestão dos territórios e a socioeconomia, quanto as 

questões ligadas a organização e a representação das práticas e dos costumes. No que se refere à 

relação com os territórios, existem povos que se encontram como assentados da reforma 

agrária e outros que vivem em áreas já tituladas como terras indígenas. Por isso, os desafios 

relacionados à gestão dos recursos naturais remetem às especificidades dessa realidade.  
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SD41 

Essas aldeias possuem uma gestão de seu território semelhante a dos agricultores 

familiares/camponeses, possuindo os mesmos direitos e obrigações. 

SD42 

Vivendo esta realidade estão os povos-aldeais Sururí-Sororó, Amanayé-Barreirinha e Guarani-

Nova jacundá que praticam uma gestão mais tradicional de seus territórios. 

SD43 

A tabela 2 nos dá dos principais povos indígenas existentes no Sudeste Paraense 

SD44 

Promover a educação do Campo em diferentes níveis e modalidades, sobretudo técnico 

integrado, dos povos do campo da mesorregião do sudeste paraense 

SD45 

Em um horizonte temporal de 10 (dez) anos o Campus Rural de Marabá deverá ser um centro de 

excelência na oferta de ensino em Educação do Campo para as populações rurais do Sudeste 

Paraense, 

SD46 

Formar e qualificar jovens e adultos oriundos dos povos do campo que organizam seus 

territórios para a produção de sua existência, prioritariamente nas áreas da educação 

profissional, tecnológica e humana, por meio de processos formativos integrados 

SD47 

Garantir uma gestão compartilhada e coletiva com a participação das organizações dos povos do 

campo, desde o seu desenvolvimento nos colegiados superiores até o nível de execução das 

tarefas do dia a dia do Campus Rural de Marabá 

SD48 

A valorização da diversidade sociocultural e étnica dos povos do campo, especialmente o estudo 

da história e da cultura afro-brasileira e indígena, destacando suas contribuições à formação da 

sociedade regional brasileira nas dimensões sociais, políticas, econômicas e culturais; 

SD49 

Assim, a educação tem um importante papel, no sentido de quebrar a hegemonia dominante, 

promovendo os conhecimentos, os valores e a cultura dos povos do campo, ao mesmo tempo em 

que socializa os conhecimentos acumulados na história da humanidade. 

SD50 

Compreendemos o significado da prática dos povos do campo como ponto de partida e de 

chegada e de prática como critério de verdade, bem como o processo de conhecimento sobre o 

trabalho como elemento articulador da relação teórico-prática e essa como proporcionadora da 
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produção e a construção de um novo conhecimento sobre o processo de trabalho e as relações de 

trabalho, do trabalho pedagógico, do espaço escolar e da educação. 

SD51 

Existe uma relação indissociável entre trabalho e educação, que se baseia na aquisição e 

produção de conhecimento pelos povos do campo no e para o processo de trabalho. Esta é a 

base das sociedades humanas. 

SD52 

O foco é o sujeito educando percebido nas suas múltiplas dimensões, das quais se destacam: a 

sua identidade como povos do campo e como cidadãos. 

SD53 

Organizar os tempos e as práticas da escola com uma temporalidade própria, respeitando o 

tempo e o modo de vida dos povos. Celebrar e festejar a cultura desses povos significa 

contribuir na sua valorização. 

SD54 

Desenvolver um processo educativo que possibilite o acesso a diversos saberes (científicos e 

populares) e uma reflexão sobre questões de diferentes dimensões (políticas históricas, naturais, 

etc), que articuladamente contribuem para uma melhor compreensão e aprendizado sobre a 

cultura e a realidade vivida pelos camponeses, indígenas etc. 

SD55 

A partir do estudo da realidade imediata e cotidiana e estabelecendo relações com elementos 

não-cotidianos que impactam sobre a vida dos povos do campo, propomos um processo 

educativo que possibilite o acesso a diversos saberes (científico e populares) e uma reflexão 

sobre questões de diferentes dimensões (políticas, históricas, naturais etc.), que articuladas 

contribuam para uma melhor compreensão e aprendizado sobre a cultura e a realidade vivida 

pelos camponeses, indígenas, etc. criando reais condições de propor ações técnico-profissionais 

que ajudem a transformar e melhorar a tal da realidade. 

SD56 

O educando passa a estabelecer relações com o que é capaz de saber, a partir do que já se sabe e 

com os esquemas de conhecimento que já possui. 

SD57 

Estes conteúdos e a sua aprendizagem se dão em um ritmo próprio para cada educando, 

respeitando a sua condição de educando-trabalhador. 

SD58 

Os povos do campo possuem identidade e cultura particulares, construídas por um conjunto de 

crenças, valores, símbolos, etc. 

SD59 
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A concepção de educação assumida neste projeto compreende que os processos de ensino-

aprendizagem devem ter como centro a construção do conhecimento pelos sujeitos aprendentes. 

SD60 

Ao afirmar esses pressupostos e princípios, propomos uma formação profissional, tecnológica e 

humana que se faça possibilitando aos sujeitos o acesso aos conhecimentos escolares e a sua 

inter-relação com os conhecimentos empíricos dos povos do campo, a fim de que façam uso dos 

saberes de modo que os auxiliem na aprendizagem da produção de novos saberes 

(conhecimentos e instrumentos), criando reais condições de propor ações técnico-profissionais 

que ajudem a transformar a realidade. 

SD61 

Defendemos uma formulação que possibilite aos sujeitos aprendentes (tanto educadores como 

educandos) estratégias para apropriação e produção do conhecimento, para apropriação e uso de 

instrumentos que permitam adquirir conhecimentos, aprimorar/aprofundar o conhecimento já 

acumulado e dele fazer uso. Buscamos, dessa forma, uma formação que promova autonomia 

intelectual dos sujeitos aprendentes e sua afirmação como sujeitos que transformam e recriam a 

realidade. 

SD62 

Sujeitos do campo, prioritariamente jovens, compreendidos como agricultores familiares, 

camponeses, agroextrativistas, quilombolas, indígenas, pescadores artesanais, ribeirinhos e 

trabalhadores rurais assalariados sindicalizados. 

SD63 

A determinação e o desafio de implementar a sua sede no meio rural buscaram garantir que os 

educandos se sintam no seu próprio contexto social, econômico, cultural e ambiental, ou seja, 

levar a Escola aos Jovens do Campo e não trazê-los para o meio urbano. 

SD64 

O CRMB prioriza, respeitando a legislação em vigor, a oferta desses recursos, visando atender a 

demanda dos povos do campo no âmbito da educação básica, por considerar baixa a 

escolaridade dos povos do Campo existente na região. 

SD65 

A política de extensão fundamenta-se na inter-relação entre os conhecimentos científicos e os 

conhecimentos empíricos e tradicionais dos povos do campo, na busca de solução para a 

problemática da produção. 

SD66 

Nesse sentido, a oferta de cursos de formação inicial e continuada de educadores, técnicos de 

Assessoria Técnica, Social e Ambiental (ATES) e Assistência Técnica e Extensão Rural 

(ATER) e de qualificação profissional dos povos do campo, tem como objetivo estimular e 
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fortalecer iniciativas de cooperação, associativismo, cooperativismo e de economia solidária no 

Sudeste paraense. 

SD67 

A política de assistência estudantil visa atender às necessidades básicas de alimentação, material 

didático-pedagógico, transporte, apoio psico-pedagógico, saúde, moradia, esporte, cultura, lazer 

e inclusão digital dos educando, de modo a garantir o seu acesso e a permanência no 

Campus/Escola, por considerar as dificuldades enfrentadas pelos educandos oriundos de 

populações de baixa renda, seja para acessar um ensino de qualidade, seja para concluir os 

estudos no tempo normal. 

SD68 

 Residência estudantil masculina e feminina com capacidade para 500 alunos; 

SD69 

A assistência ao educando se dará através de concessão de bolsas de iniciação científica, 

monitoria e de atividades junto as UNIEPA; fornecimento de uniformes para as atividades de 

aulas teóricas e práticas desportivas; transporte escolar; fornecimento de, no mínimo, 3 (três) 

refeições diárias e garantia de residência nos espaços do CRMB. 

SD70 

O Campus tem como política manter relações de articulação com os movimentos sociais, as 

famílias dos educandos/as e as comunidades camponesas e indígenas, visando garantir a 

participação desses sujeitos na gestão dos processos educativos desenvolvidos pela instituição. 

SD71 

Neste projeto político pedagógico compreende-se que o espaço do “campo” no Sudeste 

Paraense caracteriza-se como um território marcado por uma diversidade de povos e culturas 

(indígenas, ribeirinhos, acampados, assentados, agricultores, camponeses, colonos e outros). 

SD72 

O campo caracteriza-se como um lugar diferente da cidade e como um território marcado por 

uma intensa diversidade social, político, cultural, econômica e ambiental. A diversidade está nas 

formas de vida dos diferentes povos do campo, evidenciada nas diferentes formas de se 

relacionar com a natureza, nos modos de produzir, comer, falar, festejar, lutar por direitos, etc. 

SD73 

Essa diversidade revela formas e tempo próprios de organização e produção de saberes, 

conhecimentos, valores e culturas que devem ser respeitadas e consideradas nas propostas 

pedagógicas e nos currículos escolares para que assim a escola tenha significado e importância 

real na vida desses sujeitos. 

SD74 
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A constituição do Campus Rural no Sudeste paraense como forma de assegurar o direito à 

escola aos povos do campo, para além da construção de prédios, ampliação de vagas, ofertas de 

cursos em diversos níveis e valorização docente, demandou a construção de uma proposta 

curricular que atenda a perspectiva da educação do campo. 

SD75 

Superar a escola e o currículo urbanocêntrico ofertados aos povos do campo através de uma 

pedagogia negadora da diversidade que os caracterizam, impondo um saber e uma cultura 

padronizada, referendados em modelos culturais da cidade, fazem parte dos desafios d CRMB. 

SD76 

É preciso ainda conhecer, valorizar, construir, realizar e legitimar projetos pedagógicos que 

tenham a educação na diversidade como princípio, com estratégias de convivência e respeito às 

diferenças e aos saberes dos sujeitos coletivos e de seus processos específicos de produção da 

vida na diversidade cultural, política, econômica, de gênero, de geração, étnico-racial e de 

ecossistema, sendo assumido pela escola como fonte de estudo, de saberes e de convivência. 

SD77 

Neste sentido, assumimos uma educação escolar que reconheça, considere, respeite, e incorpore 

no currículo as particularidades e demandas próprias dos povos do campo, de modo que a 

produção de conhecimento, ciência e tecnologia se faça contextualizada e contribuindo para 

melhoria de vida destes povos. 

SD78 

Ao fazermos educação do campo, organizamos os tempos e espaços educativos respeitando o 

modo de vida dos povos do campo, respeitando a sua cultura e buscando contribuir para a 

elevação da sua auto-estima. 

SD79 

Entendemos que a educação escolar do campo está vinculada a espaços-atividades educativas e 

a ações originadas das políticas de desenvolvimento do campo como, por exemplo, as 

experiências e organizações políticas e produtivas das comunidades e as atividades 

implementadas por grupos de assessoria técnica aos agricultores. 

SD80 

Os pressupostos e princípios assumidos podem ajudara escola a contribuir para um processo de 

construção e/ou reafirmação identitária dos povos do campo e dos próprios projetos educativos 

inseridos na realidade camponesa, contribuindo para a transformação e melhoria das suas 

condições de vida. 

SD81 

O Campus Rural reconhece o direito dos povos indígenas de projetar-se e regerem-se a si 

mesmos, bem como o fundamento do envolvimento coletivo/comunitário no processo de 
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construção e desenvolvimento dos cursos e demais projetos de pesquisa e extensão. 

SD82 

A presente proposta pedagógica reafirma a educação como direito constitucional e tem seu 

fundamento e referência em diversas experiências educativas desenvolvidas a partir das 

parecerias e organizações de trabalhadores rurais 

SD83 

Tomando como missão a materialização de uma perspectiva de formação que contribua para a 

elevação da escolaridade dos sujeitos do campo e na produção de conhecimentos que auxiliem 

no desenvolvimento da agricultura familiar e comunitária no Sudeste paraense, a organização do 

processo de escolarização em cursos técnicos integrados, superiores de tecnologia, engenharias, 

licenciaturas e pós-graduação observará as legislações pertinentes e aquelas referentes às 

especificidades da educação do campo e da educação escolar indígena. 

SD84 

O parecer nº14/99 do Conselho Nacional de Educação (CNE/CEB) orienta que a educação 

escolar indígena deva necessariamente dialogar com as pedagogias indígenas, visando assegurar 

aos povos “o direito a uma educação de qualidade, que respeite e valorize seus conhecimentos e 

saberes tradicionais e permita-lhes acesso a conhecimentos universais, para que possam 

participar ativamente como cidadãos plenos do país” (BRASIL, 2007, 35) 

SD85 

A convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) de 1989, assegura aos povos 

indígenas, dentre outras coisas, consulta, participação e direito desses povos de decidir sobre 

suas próprias prioridades e desenvolvimento na medida em que afete suas vidas, crenças, 

instituições, valores espirituais e a própria terra que ocupam ou utilizam. 

SD86 

Dessa forma, o CRMB se propõe a desenvolver uma formação profissional e tecnológica 

contextualizada, que considere e trabalhe com a cultura, os modos de produzir a existência 

material e social dos sujeitos do campo na região. 

SD87 

Desta forma, as estratégias pedagógicas adotadas primam pela diversidade de linguagens e 

práticas educativas, o desenvolvimento de múltiplas situações educativas em práticas 

pedagógicas que provoquem os educandos individual e coletivamente para realizar a 

investigação da realidade, a experimentação sócio-produtiva e a elaboração de sínteses e 

projetos. 

SD88 

O Tempo-Espaço Comunidade: é compreendido como o tempo-espaço da vida cultural e social 

em que os povos do campo se educam por meio do trabalho e atividade nos contextos 
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familiares, comunitários, políticos, etc. 

SD89 

Os estudantes investigam a realidade do meio familiar e comunitário em que vivem 

considerando as suas várias dimensões (histórica, econômica, cultural, social, educacional, 

ambiental e política), coletando informações que subsidiarão as atividades formativas no tempo 

escola; 

SD90 

Organizado pelos educadores com a participação dos educandos, o plano de estudo, pesquisa e 

trabalho se constitui no roteiro das atividades de campo a serem realizadas pelos educandos 

durante cada Tempo-Espaço Comunidade, sendo composta por atividades de estudo (leitura 

teórica ou literária), pesquisa (levantamento de dados relacionados ao eixo temático) ou trabalho 

(experimentação de alguma prática agropecuária, florestal, etc.). 

SD91 

A pesquisa tem como objeto a realidade vivenciada por cada educando junto a sua família e 

comunidade, buscando a constituição de um processo de reflexão sobre a realidade e demandas 

reais de produção na região. A realização da pesquisa em si já se constitui em momento de 

aprendizado dos conhecimentos escolares, sendo que ao mesmo tempo permite aos educandos 

se perceberem na prática da pesquisa e da construção do conhecimento, compreendendo os 

elementos e momentos constituintes destes processos. 

SD92 

Constitui-se em tempos de organização, socialização, análise e debate sobre as informações 

levantadas durante a pesquisa, assim como a avaliação do processo vivenciado. É nesse 

momento que se faz o registro/sistematização dos resultados obtidos pela pesquisa e se 

consolidam os planos construídos pelos educadores para os momentos de estudo/formação/aula 

interdisciplinar. Sem intervir no debate e apenas mediando as intervenções, os educadores 

responsáveis pela atividade devem registrar as informações organizadas e as falas dos 

educandos. 

SD93 

Nos momentos de Colocação em Comum, as informações e as falas surgidas durante o debate, 

especialmente aqueles que ocasionaram mais polêmica e/ou revelaram uma compreensão 

fatalista e/ou de senso comum dos educandos sobre a situação problema, deverão ser tomados 

como os elementos que comporão o Quadro do Tema Gerador. 

SD94 

Tal situação condicionante é composta por fatos da realidade pesquisada pela compreensão 

construída pelos educandos sobre estes, pois a forma de pensar a realidade determina a sua 

manutenção ou transformação e essa compreensão orientará a posição-atitude dos sujeitos 
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diante dessa realidade. 

SD95 

As pesquisas dos educandos são tomadas como referência para a construção do planejamento do 

processo formativo, a partir da seleção dos temas geradores e da organização dos conteúdos das 

áreas do conhecimento, próprios à formação escolar, visando ao aprofundamento das reflexões 

iniciais. 

SD96 

Essas atividades têm como objetivo problematizar as informações da pesquisa e oferecer aos 

educandos, de forma articulada/integrada, subsídios teóricos e práticos. 

SD97 

Essas atividades visam dinamizar a formação escolar, envolver os educandos em um processo 

de produção de cultura diverso, estimulando a criatividade, o aprendizado ético e estético, a 

consciência do corpo e ambiental, a musicalidade, o poder de argumentação e retórica e o 

reconhecimento dos elementos próprios da cultura. 

SD98 

Constitui-se na produção (a partir de diversas linguagens) coletiva e/ou individual aos 

educandos que expresse as reflexões e as aprendizagens construídas sobre as questões propostas 

para estudo. 

SD99 

A organização dos educandos em grupos de estudo e trabalho tem como objetivo estimular a 

solidariedade e a colaboração, desenvolver aprendizagens relacionadas às relações sociais e a 

organização sócio-política e pedagógica, à diversidade cultural, étnica e de gênero, à cidadania, 

aos direitos e deveres, à democracia participativa e auto-gestão. 

SD100 

Nos cursos indígenas, os sábios e/ou guardiões da cultura (artesãos, pajés, parteiras, pescadores, 

agricultores, contadores de histórias, mestres em pintura etc.) e lideranças indígenas (caciques, 

professores indígenas, etc.) participam das atividades de formação de jovens, tanto no 

planejamento, como em atividades educativas, abordando temas das histórias e culturas 

indígenas, respeitando o que cada povo considera pertinente para a socialização e troca com 

outros presentes (outros povos). 

SD101 

Ainda que a pesquisa em Agroecologia dependa de bases epistemológicas e metodológicas bem 

definidas e aceitas pelos pesquisadores, a base tecnológica também não pode ser negligenciada, 

pois é neste campo que os agricultores iniciam a TRANSIÇÃO AGREOCOLÓGICA, tanto 

interna (substituição de insumos, manejo da biodiversidade e redesenho dos sistemas 

produtivos), quanto externa ao sistema de produção (expansão da consciência pública, 
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renovações institucionais na pesquisa, ensino e extensão, formulação de políticas públicas com 

enfoque agroecológico, etc. 

SD102 

b) As práticas agroecológicas locais/tradicionais de manejo das atividades produtivas 

desenvolvidas nos lotes e comunidades terão como base o uso sustentável dos recursos naturais, 

constituindo-se em objetos de estudo dos educandos, visando melhorar o seu saber-fazer 

tradicional a partir do acesso aos conhecimentos e às inovações agroecológicas. 

SD103 

Organização dos educandos para participar de eventos técnico-científicos, cursos de capacitação 

técnico-profissional, visita às instituições de pesquisa e extensão rural, bem como visitas aos 

assentamentos, aldeias, comunidades e propriedades, visando conhecer as experiências de 

produção existentes na região. 

SD104 

Organização para desenvolver práticas de Educação Infantil aos filhos e filhas dos estudantes e 

educadores/as, com vistas a possibilitar a participação das mulheres estudantes, educadoras, 

camponesas nos espaços de formação ao mesmo tempo em que este se constitui num 

espaço/tempo de educação das crianças; um ambiente onde a infância tenha relevância e as 

crianças sejam sujeitos de seus processos de desenvolvimento. 

SD105 

A construção da ciranda infantil é a representação do esforço do CRMB em garantir a 

valorização dos camponeses e da legitimação de direitos à educação para jovens, adultos, 

adolescentes e crianças. 

SD106 

A avaliação do processo formativo e da aprendizagem dos educandos é processual, contínua, 

diagnóstica, investigativa, formativa, sistemática e participativa, com vistas a possibilitar aos 

educadores e educandos a análise e o redimensionamento das ações desenvolvidas e dos 

objetivos propostos, tendo em vista a aprendizagem. 

SD107 

Para isso, o CRMB dispõe de uma infraestrutura física e de pessoal qualificado, incluindo:  

-Residência estudantil masculina e feminina com capacidade para 500 alunos. 

SD108 

O Tempo-Espaço Comunidade: é compreendido como tempo- espaço da vida cultural e social 

em que os povos do campo se educam por meio do trabalho e atividades nos contextos 

familiares, comunitários, políticos, etc. É o momento de vivência, da pesquisa, da 

experimentação e da ressignificação dos conteúdos escolares e dos saberes e práticas 

tradicionais. Os estudantes investigam a realidade do meio familiar e comunitário em que vivem 
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considerando as suas várias dimensões (histórica, econômica, cultural, social, educacional, 

ambiental e política), coletando informações que subsidiarão as atividades formativas no tempo 

escola; 

SD109 

Compreendemos a aprendizagem significativa como processo pelo qual um novo conhecimento 

relaciona-se com os conhecimentos anteriormente adquiridos e construídos, ou seja com os 

conhecimentos prévios. O educando passa a estabelecer relações com o que é capaz de saber, a 

partir do que já sabe e com os esquemas de conhecimento que já possui. Desse modo, os 

conteúdos significativos são aqueles que se relacionam com a vivência, a prática e o cotidiano; 

que lhes permitem a construção de novos conhecimentos. Estes conteúdos e suas aprendizagem 

se dão em um ritmo próprio para cada educando respeitando a sua condição de educando-

trabalhador. 

SD110 

Especificamente sobre os povos indígenas, a constituição de 1988 é o primeiro documento que 

reconhece e valoriza o pluralismo cultural e linguístico desses povos e seus processos próprios 

de aprendizagem. 

SD111 

Estimular educadores e educandos para a realização de atividades pedagógicas voltadas à 

problematização, pesquisa e estudo interdisciplinar sobre a realidade comunitária, indígena, 

regional global, enfocando os agroecossistemas das famílias e comunidades, suas demandas, 

desafios e possibilidades; 

SD112 

Promover a interculturalidade por meio do diálogo de saberes, tendo como ponto de partida as 

realidades e projetos societários dos povos, mas também possibilitando o acesso aos 

conhecimentos acumulados historicamente por outras sociedades e culturas humanas; 

SD113 

Provocar educandos e educadores a assumirem como sujeitos de conhecimento no exercício da 

participação ativa e dinâmica no processo pedagógico e na vida política e cultural da escola e de 

suas comunidades; 

SD114 

Ofertará cursos de Qualificação Professional (com duração de um ano) e cursos Técnicos 

Integrados para o público da Educação de Jovens e Adultos (com duração de um ano), a fim de 

atender a demanda de trabalhadores e técnicos que atuam na Agricultura Familiar e na produção 

comunitária. 

SD115 

O processo de seleção dos candidatos para ingresso nos cursos do CRMB é regulamentado por 
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edital público específico, considerando a caracterização dos sujeitos demandantes/público alvo 

de cada curso, as demandas da realidade e do perfil profissional esperado. 

SD116 

O ingresso nos cursos tem como requisito o pertencimento ao campo e/ou a relação de atuação 

profissional como os sujeitos do campo. 

SD117 

Para ingresso de candidatos nos cursos de educação profissional e tecnológica voltados para os 

trabalhadores e trabalhadoras do campo, prioritariamente jovens, deverão ser considerados os 

seguintes aspectos; 

SD118 

Comprovar ser oriundo do campo, identificando-se como pertencente a uma das categorias dos 

povos do campo, tais como agricultores familiares, camponeses, agro-extrativistas, quilombolas, 

pescadores artesanais, ribeirinhos e trabalhadores rurais assalariados sindicalizados. 

SD119 

O processo de seleção dos candidatos para ingresso nos cursos voltados para os povos indígenas 

será regulamentado através de edital público específico, considerando os seguintes aspectos 

sobre o perfil do candidato: 

SD120 

“O auto-reconhecimento e o reconhecimento do pertencimento à comunidade/povo indígena; 

SD121 

Ter participado e/ou participar de projetos de desenvolvimento comunitário vinculados à 

educação do campo e/ou educação escolar indígena, aos problemas de educação de jovens e 

adultos e/ou movimentos e sindicais, organizações não governamentais ou outras entidades que 

executem atividades educativas não escolares junto às populações do campo. 


