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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar o discurso construído na fanpage da Juventude 

Sem Terra (JST) no facebook. Centramos nosso estudo nos princípios da Análise de 

Discurso (AD) e na influência da ideologia sobre a comunicação. Para tanto, iniciamos 

com a discussão sobre o que é a Reforma Agrária, tanto do ponto de vista de autores 

como Paulo Freire (1989), quanto do que diz a Constituição Federal, seguida de 

apresentação dos conceitos da AD e perfil etnográfico da juventude sem terra 

mossoroense. Foram analisadas 99 postagens feitas pela JST na fanpage no período de 

08 de setembro de 2015 a 26 de novembro do mesmo ano, através das quais percebemos 

a construção de discurso polifônico pela juventude no facebook, abordando temáticas 

como combate ao uso de agrotóxicos e apoio à ocupação de escolas por estudantes em 

manifestações contra o fechamento de instituições de ensino. Verificamos que a 

juventude do MST utiliza outras estratégias de construção discursiva e de manifestação 

da ideologia como a ironia, a valoração positiva do objeto e o deslocamento, estes dois 

últimos descritos por Thompson (2002). Embora importante ferramenta de mobilização 

e construção de discurso, avaliamos que a comunicação da JST é prejudicada pela 

fragmentação das ações comunicativas da juventude pelo país.  

 

Palavras-chave: Reforma Agrária, Juventude, MST, Análise de Discurso, Internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN  

 

Este trabajo tiene como objetivo analizar el discurso construido en la página de fans de 

la Juventud de los Sin Tierra (JST) en facebook. Nos centramos nuestro estudio en los 

principios del Análisis del Discurso (AD) y la influencia de la ideología en la 

comunicación. Para ello, comenzamos con una discusión sobre lo que es la Reforma 

Agraria, desde el punto de vista de autores como Paulo Freire (1989), gran parte del 

cual dice la Constitución, seguido de la presentación de los conceptos de AD y el perfil 

etnográfico juventud sin tierra Mossoró. Analizaron 99 posts escritos por JST en página 

de fans en el período comprendido entre el 08 de septiembre 2015 a 26 de noviembre de 

ese año, a través del cual percibimos la construcción del discurso polifónico de los 

jóvenes en facebook, abordando temas como la lucha contra el uso de pesticidas y de 

apoyo ocupación de escuelas por los estudiantes en las manifestaciones contra el cierre 

de las instituciones educativas. Se encontró que los jóvenes MST usando otra 

construcción discursiva de estrategias y la manifestación de la ideología como la ironía, 

la evaluación positiva del objeto y el desplazamiento, los dos últimos descrito por 

Thompson (2002). Aunque importante herramienta de movilización y construcción de 

discurso, evaluamos que la comunicación de JST se ve obstaculizada por la 

fragmentación de las acciones comunicativas de los jóvenes de todo el país. 

 

Palabras clave: Reforma Agraria, Juventud, MST, Análisis del Discurso, Internet. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em pleno século XXI, uma das grandes questões da humanidade ainda é o direito e a 

posse sobre a terra, fundamental para a produção dos itens básicos à sobrevivência humana: 

alimentos, além de matérias primas para os mais diversos e modernos processos industriais. 

No Brasil, territórios extensos são controlados por uma pequena parcela da população, que 

devido ao alto poder econômico acaba se sobrepondo às outras classes e grupos sociais, 

marginalizando-os.  

Na luta contra o latifúndio, surge no país o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST), no ano de 1984, que se tornou um dos maiores movimentos sociais da América 

Latina, pregando a bandeira da Reforma Agrária e da agricultura sustentável no Brasil e em 

diferentes convenções internacionais.  

Por contrariar interesses da classe econômica dominante, diretamente ligada aos 

veículos de comunicação comerciais (seja através de publicidade, de sociedades ou de trocas 

de favores), o MST não encontra na mídia tradicional espaço para representação de sua 

identidade e ideologia e tem, muitas vezes, sua imagem deturpada.  

Diante deste cenário, os membros do movimento recorrem à internet para transmissão 

de suas mensagens, informações e para formação de uma comunidade em torno do projeto de 

reforma agrária. A Juventude do MST (JST) integra-se às ações de comunicação do 

Movimento por meio de diferentes plataformas, como o facebook, onde mantém diferentes 

fanpages.  

Nesta monografia, nos dedicamos à análise da página com a maior quantidade de 

“curtidas”, mantida pela Juventude Sem Terra do Rio Grande do Sul (RS). A escolha da 

temática deste estudo foi influenciada pelo fato de a autora ter crescido em um assentamento 

de reforma agrária na cidade de Mossoró (RN). Por isso, nossa observação também assume 

caráter participante, pois conheço todos os entrevistados potiguares ouvidos neste trabalho, 

bem como a realidade do campo.  

No ambiente virtual, a JST veicula notícias ligadas à temática da Reforma Agrária, 

como ocupações de terras, instalação de assentamento, produção de alimentos em áreas de 

assentamentos, trabalhos desenvolvidos por grupos de jovens Sem Terra, entre outros.  
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Hoje, muito além de uma ferramenta de transmissão de informações, a web constitui o 

campo ideal para o desenvolvimento da comunicação definida por Paulo Freire como sendo 

dialógica, consciente e transformadora. A JST apropria-se deste campo fértil para construir 

um espaço de coletividade marcado pela conscientização política e valorização cultural da 

juventude rural.  

A fim de compreender como a JST desenvolve as práticas de comunicação na internet, 

baseamos nosso trabalho nas perspectivas teórico metodológicas da Análise de Discurso 

(AD), analisando o trabalho de comunicação desenvolvido pela juventude na fanpage. 

Dedicamos espaço para o detalhamento das características marcantes dos textos publicados 

pela JST, elencando o uso de recursos visuais e sua contribuição para a construção de sentido 

junto com os textos publicados.  

Estruturamos esta monografia em três partes: a primeira abordando a Reforma Agrária 

e história do MST; na segunda, detalhamos os conceitos da Análise de Discurso e ainda 

levantamos as fragilidades da comunicação exercida pela Juventude Sem Terra; Já a terceira 

fase é dedicada à análise das postagens feitas na fanpage da JST, com base nos princípios da 

AD e nas cinco formas de manifestação da ideologia teorizadas por Thompson (2002).  

Discutir sobre o discurso e ideologias veiculadas pela Juventude Sem Terra é uma 

forma de conhecer melhor este grupo até então pouco retratado pela mídia convencional. Para 

os estudos em Comunicação, analisar o fazer comunicativo exercido pela Juventude do MST, 

é uma forma de incentivar o debate em torno da Democratização da Comunicação.  

Estudar a comunicação alternativa da JST é também buscar compreender as novas 

formas de propagação de ideias tomando como base, por exemplo, os conceitos de 

Comunicação enquanto processo cultural defendido por Paulo Freire (1983), e, as ideias de 

Manuel Castells (1999) sobre a relação/integração internet, sociedade e influência da internet 

na construção formas de comunicação em plataformas digitais.  

As mudanças no fazer comunicativo geradas pela apropriação dos meios de 

comunicação e das novas mídias pelos integrantes de movimentos sociais, sem dúvida, 

marcam uma nova fase da Comunicação. Esta corrente de empoderamento comunicacional 

tem alterado os conceitos e paradigmas de até então, não só sobre esses grupos e movimentos, 

mas também sobre o próprio papel e influências da mídia sobre a sociedade.  

Com o desenvolvimento da internet, as relações sociais mudaram. Estamos cada vez 

mais "conectados" e a própria forma como encaramos a política, a economia e até mesmo a 
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legitimidade das autoridades e lideranças mudou. Por isso, se faz necessário o estudo da 

apropriação de espaços na internet por grupos que não encontram “eco” para sua voz na 

grande mídia, como a JST, como forma de entender o processo de mudança em curso.   
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2.  A Reforma Agrária e o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) 

 

2.1. O que é reforma agrária 

Antes de analisarmos o tipo de comunicação desenvolvido pela juventude do 

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), é preciso entender o que é, realmente, a 

Reforma Agrária, principal bandeira do movimento. José Eli Veiga a define como a 

“modificação da estrutura agrária de um país, ou região, com vista a uma distribuição mais 

equitativa da terra e da renda agrícola” (VEIGA, 1984, p. 7).  O autor afirma que, mais que 

um conceito disponível nos dicionários, é necessário analisar uma série de fatores 

condicionantes, tipificações e desdobramentos deste fenômeno.  

A Reforma Agrária não deve ser vista como algo meramente técnico. Na obra 

“Extensão ou Comunicação”, de Paulo Freire, escrita em 1968, quando o educador trabalhava 

para o Instituto de Capacitação e Investigação em Reforma Agrária, em Santiago, no Chile, a 

reforma agrária é definida como algo que “envolve, sobretudo, uma decisão política, que 

efetua e impulsiona as proposições técnicas” (FREIRE, 1983, p. 56).  

Um dos maiores pensadores brasileiros, Paulo Freire escreveu sobre Educação, 

Sociologia, Comunicação, Cultura e Reforma Agrária, sempre de forma interligada, pois via o 

mundo como um ambiente em constante construção pelos indivíduos/atores sociais 

influenciados pelos mais diferentes aspectos da sociedade.  

A Reforma Agrária é um tema que ainda gera acaloradas discussões, visto que sua 

implantação envolve fatores sociais, econômicos e políticos de um país. Na defesa dos 

latifundiários está o direito de acumulação e de propriedade. No entanto, este mesmo direito 

não pode ser considerado irrestrito tendo em vista a função social da terra e o direito supremo 

do ser humano à sobrevivência e ao usufruto dos recursos do planeta.  

 

[...] o uso ou função da terra e de outros bens sempre existiram na sociedade, 

mas há pouco tempo o Direito passou a reconhecê-lo e integrá-lo na 

chamada Ordem Jurídica. Isto quer dizer, a transformação da terra em 

propriedade privada foi um processo teórico, ideológico contrário à 

realidade, à sociedade e aos interesses das pessoas em geral, dos grupos 

humanos e dos povos, porque todos dependem da terra para viver (MARÉS, 

2003, p.48).  
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No Brasil, o debate sobre a Reforma Agrária ganhou fôlego na década de 1950 com o 

surgimento das Ligas Camponesas, grupos organizados de camponeses com forte atuação na 

região Nordeste, sobretudo nos Estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.  

Essas ligas trouxeram a proposta de extinção do latifúndio no país como uma solução 

para parte dos problemas que emergiram com a crise econômica. Através da reforma agrária, 

as ligas propuseram aumentar a disponibilidade de alimentos e a geração de renda, o que 

favoreceria os mais pobres nas regiões interioranas.  

Para fomentar as discussões, os coletivos realizaram uma série de congressos e atos 

pelo país com a palavra de ordem “reforma agrária na lei ou na marra”. Entretanto, as lutas 

foram sufocadas pelo golpe militar em 1964, regime que exilou lideranças camponesas.  

 Embora o ano de 1964 esteja para sempre marcado na história do país como o início 

de um período de 21 anos de censuras e violência promovidas pelo Regime Militar, foi 

justamente neste ano que se sancionou a primeira Lei de Reforma Agrária no país, a Lei nº 

4.504, de 30 de novembro de 1964, chamada de Estatuto da Terra.  

 O primeiro artigo do texto dessa lei afirma que ela regula os direitos e obrigações 

relativos à propriedade de imóveis rurais, a fim de se executar a Reforma Agrária. Já no artigo 

2º, é declarado que o direito e acesso dos cidadãos à propriedade é condicionado à função 

social da terra. Esta mesma função, especifica a norma, só é cumprida integralmente quando, 

dentre outros pontos, “mantém níveis satisfatórios de produtividade”.  

 Mesmo estando em vigência nos dias de hoje, percebe-se que o Estatuto da Terra não 

tem sido cumprido e os latifúndios improdutivos seguem sob o comando de oligarquias 

agrárias poderosas. Retirar a posse de terras deste grupo social é uma tarefa dura que envolve 

bem mais que a dimensão econômica, mas as influências que os grandes proprietários rurais 

possuem sobre a política e a comunicação no país.  

 

2.2. A propriedade e a distribuição de terras no Brasil 

José Eli Veiga classifica as propriedades rurais em quatro categorias: o Minifúndio, a 

Empresa Rural, o Latifúndio por Exploração e o Latifúndio por Dimensão. Todas essas 

tipificações são classificadas de acordo com a quantidade de módulos (área que absorva a 

força de trabalho de um grupo de quatro pessoas adultas, gerando rendimentos o suficiente 

para a subsistência).  
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 De acordo com informação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(Incra), a área do módulo rural é calculada de forma separada para cada imóvel com base no 

tipo de exploração predominante e sua localização. Com base nestes aspectos, é classificado 

se a propriedade possui ou não extensão o suficiente para o sustento de grupo familiar de 

quatro pessoas adultas. 

São considerados minifúndios todas as propriedades com área apta ao 

desenvolvimento da agricultura inferior ao módulo. É considerada empresa rural toda 

propriedade com área mínima de 50% utilizada e que não exceda em 600 vezes o módulo. O 

latifúndio por exploração é aquele que, dentro dos limites estabelecidos para a empresa rural, 

não é explorado para a agricultura ou pecuária. Já o latifúndio por dimensão são os imóveis 

que ultrapassam o módulo em mais de 600 vezes, independentemente da exploração.  

 De acordo com dados do Censo Agropecuário do ano de 2006, último realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 45% das propriedades no Brasil 

possuem mais de 1 mil hectares, e, portanto, podem ser consideradas latifúndios. Ao todo, o 

país conta com 5.204.130 propriedades rurais, com área total de 354.865.534 hectares. 

Descontando-se 99.887.620 hectares pertencentes a matas e florestas, somente 76.697.324 

hectares, o que equivale a 30,07% da área apta ao plantio, ocupada por lavouras.   

  Na contramão da grande quantidade de latifúndios que ainda persistem no Brasil, de 

acordo com o Censo acima citado, no ano de 2006 havia 1.040.032 trabalhadores rurais sem 

terra própria vivendo no campo como posseiros, meeiros, arrendatários, além de 189.193 

pessoas ainda sem titulação definitiva de seus terrenos.  

Um dado que o Censo não contabiliza, no entanto, é a quantidade de trabalhadores 

rurais que abandonaram o campo e passaram a viver nas cidades devido à falta de condições 

ou propriedade para desenvolver a agricultura ou pecuária.  

Sem terras para trabalhar, muitos trabalhadores são forçados a migrar para as periferias 

das grandes cidades. Segundo Veiga (1984), na zona urbana, eles formam um verdadeiro 

exército industrial de reserva, vivendo em condições degradantes, o que contribui para a 

crescente violência nas cidades. Cabe ressaltar, porém, que a ida do homem do campo não é o 

único e nem principal fator causador da violência nas cidades.  

 As disparidades entre a quantidade de terras férteis inexploradas sob o comando de 

grandes oligarquias contra uma massa gigantesca de camponeses sem condições mínimas para 
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a subsistência levantam o debate sobre a necessidade de se instalar um amplo processo de 

Reforma Agrária no Brasil.  

De acordo com o Estatuto da Terra, os latifúndios, de qualquer tipo, estão sujeitos à 

desapropriação. No texto da lei também se prevê a “gradual extinção do minifúndio e do 

latifúndio” (ESTATUTO DA TERRA, capítulo I, art. 16). No entanto, a transferência de 

terras dos grandes latifundiários para os camponeses não depende meramente do que prega o 

Estatuto e sim de uma série de fatores, como nos aponta Veiga: 

 

[...] Uma reforma agrária não surge nunca de uma decisão repentina de um 

general, de um partido, de uma equipe governamental, ou mesmo de uma 

classe social. Ela é sempre o resultado de pressões sociais contrárias e, ao 

mesmo tempo, é limitada por essas mesmas pressões. Suas consequências e 

seu alcance, tanto do ponto de vista social como econômico, dependem 

intrinsecamente da evolução das relações de força entre os camponeses, os 

assalariados agrícolas, os operários, as chamadas “camadas médias”, a 

burguesia e os grandes proprietários fundiários. Em outras palavras, depende 

diretamente da evolução da conjuntura política do país (VEIGA, 1984, p. 

8-9, ênfase do autor).  

 

Um dos fatores apontados por Caio Prado Júnior (2011) como possibilitadores da 

existência dos latifúndios improdutivos é a baixa carga tributária a qual estão submetidos os 

proprietários de terra no país. Assim, o autor afirma que uma forma de reduzir a quantidade 

deste tipo de propriedade seria o emprego de forte carga tributária sobre os latifúndios, o que 

impactaria sobre os altos preços das terras no país, reduzindo-os a níveis toleráveis.  

A tributação tornaria a manutenção de extensos pedaços de terra algo caro, forçando 

os grandes proprietários a venderem parte das terras. Por sua vez, o maior fluxo de oferta de 

terras causaria baixa nos preços, o que possibilitaria a aquisição de terras a preço acessível 

pelos produtores e menos onerosa ao Estado, quando nos casos de destiná-las à reforma 

agrária.  

Seja através da elevação na tributação ou destituição dos latifúndios com base no 

Estatuto da Terra, a implantação da Reforma Agrária implica em intervenção estatal. Tal 

iniciativa contraria diretamente setores de peso da economia e política nacionais e até mesmo 

membros do próprio Congresso Nacional e Senado, pois muitos dos senadores e deputados 

são latifundiários, além de diversos outras personalidades políticas detentoras de grandes 

propriedades rurais. 
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Na luta por Reforma Agrária, surgem diferentes grupos e organizações no Brasil com 

o intuito de pressionar por mudanças e distribuição mais igualitária de terras, entre elas, a de 

maior notoriedade hoje no país: o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST).  

 

2.3. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) 

Presente em 24 estados nas cinco regiões do país, o MST foi fundado oficialmente em 

janeiro de 1984, na cidade de Cascavel (PR). O movimento, composto por pessoas do campo, 

possui como principal bandeira de luta a Reforma Agrária e ficou conhecido nacionalmente 

por ações como ocupações de grandes fazendas, prédios públicos e margens de estradas como 

protesto em prol da distribuição de terras. 

Resultado da união de diferentes movimentos sociais como as Ligas Camponesas e 

revoltas campesinas no interior dos estados, a formação do MST muito se deu também devido 

à ação da Comissão Pastoral da Terra (CPT), organizada pela Igreja Católica.  

Segundo Bernardo Mançano Fernandes (2000), durante a década de 1970, em pleno 

regime militar, as Comunidades Eclesiais de Base serviam de ponto de encontro para 

discussões sobre o direito à terra e acerca da necessidade de reforma agrária. Tais discussões, 

aliadas a diferentes ações como a ocupação de terras no Sul do país, serviram de alicerce para 

o surgimento do MST anos mais tarde.  

Conforme Engelmann (2012), outros fatores que contribuíram para a formação do 

MST foram a modernização e a automação da agricultura, que causaram a demissão de muitos 

trabalhadores rurais assalariados.  Além destas, a expulsão de pequenos proprietários de terras 

e de posseiros devido à construção de usinas hidrelétricas ajudou a inflar a luta pelo direito à 

terra e pela permanência no campo.  

Sob o princípio de que “a conquista da terra é apenas o primeiro passo para a 

realização da Reforma Agrária”
1
, a atuação do movimento se estende até depois da 

distribuição das terras. Isso ocorre através de discussões em prol de captação de recursos junto 

aos governos para desenvolvimento da agricultura, promovidas em congressos e ações de 

mobilização de comunidades já formadas.  

                                                 
1
 Disponível em: www.mst.org.br/quem-somos. Acesso em: 29 abr. 2015. 

²Além do MST, o Brasil conta ainda com outros grupos e movimentos sociais de reivindicação à distribuição 

igualitária de terras, como a Via Campesina e o Movimento de Luta pela Terra (MLT), entre outros.  
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Outros temas debatidos pelo movimento são ainda o desenvolvimento de atividades 

agrícolas sustentáveis e o aumento de oportunidades e de qualidade de vida para a população 

rural. Além de defender a reforma agrária, o MST² questiona a desigualdade social do sistema 

capitalista, que coloca em lados opostos uma minoria abastada, detentora de terras e de 

capital, contra uma massa de trabalhadores sem condições de desenvolvimento.  

De acordo com texto disposto no site do próprio MST, o movimento já atuou no 

assentamento de mais de 350 mil famílias no Brasil. Possui como símbolo uma bandeira 

vermelha estampada com o mapa do Brasil e um casal de agricultores, com o homem 

empunhando um facão.  

Hoje, o MST é um dos movimentos sociais mais conhecidos do Brasil e da América 

Latina, contando com mais de um milhão de membros no país e participando de eventos 

mundiais como o I colóquio “A Emergência dos Excluídos”, realizado pelo Vaticano no ano 

de 2014.  

 

2.4. Uso de ferramentas de comunicação pelo MST e relação do movimento com a mídia 

Embora apontado como um dos mais representativos movimentos populares do Brasil, 

o MST não dispõe de espaço na mídia e, constantemente, publica notas de repúdio contra 

veículos comerciais de comunicação, que recorrentemente deturpam sua imagem. 

 

[...] ao utilizar conceitos negativos para se referir à luta do MST a mídia 

afasta a questão da Reforma Agrária da esfera civil e social aproximando-a 

da ilegalidade, incentivando assim a criminalização de movimentos 

camponeses organizados politicamente. Outra consequência negativa desse 

discurso seria o ocultamento e a manipulação da realidade (ROMÃO, 2014, 

p.17).  

 

Ao discutir temas como a necessidade de reforma agrária e de ações que promovam 

melhoria nas condições de vida no campo, Maria da Glória Gohn pontua que o “MST atua no 

conjunto da sociedade brasileira como um sujeito histórico coletivo que desvela as 

desigualdades sociais e revela o conflito existente entre as classes sociais, dominantes e 

dominadas no país” (GOHN, 2000, p. 154).   

Como forma de veicular sua versão dos fatos, ideologias e autoimagem, os sem terra 

elaboraram diversas estratégias de comunicação como a veiculação de jornal próprio. 
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Entretanto, a partir da popularização da internet, a organização passou a dispor de palanque 

com alcance nunca antes visto.  

Diante dos desafios enfrentados pelo MST para representação e desconstrução da 

imagem pejorativa veiculada pela mídia tradicional, a Juventude Sem Terra (JST) é recrutada 

para as ações de comunicação, transmitindo as mensagens e ideais do movimento através de 

sites e das redes sociais.  

 

2.5. Apresentando a JST e suas ações de comunicação 

A Juventude Sem Terra (JST) é uma das divisões do MST, composta por pessoas de 

13 a 35 anos de idade. Se comparada a outras classificações de juventude com base na faixa 

etária dos componentes, a denominação da JST para o grupo é estendida, ação com intuito de, 

conforme aponta um dos coordenadores da JST/RN, Aglailton Fernandes, aproveitar a 

experiência dos que já são “jovens há mais tempo” para ensinar os mais novos. 

O Estatuto da Juventude, sancionado em 05 de agosto de 2013, descreve juventude 

como a população jovem com idade entre 15 a 29 anos. Já Marilia Pontes Sposito (1997), 

afirma que, embora a delimitação da faixa etária para a categoria jovem seja útil para a 

construção dos estudos com temáticas variadas, mas ligados à juventude, a classificação de 

juventude não deve ser feita de forma meramente burocrática.  

A autora reforça que sim o trabalho de classificação da juventude deve ser feito com 

“cuidadoso critério de definição da pertinência ou não do estudo em questão, possibilitando, 

em alguns casos, a incorporação de pesquisas de faixas etárias um pouco anteriores ou 

superiores ao universo 15-24 anos” (SPOSITO, 1997, p.07).  

Conforme aponta Sposito, para estabelecer a categorização de juventude, o 

pesquisador encontrará dificuldades devido ao fato de, diferentemente com o que ocorre com 

fórmulas matemáticas, ser impossível estabelecer uma definição de juventude que possa ser 

usada por todos os pesquisadores.  

Além de articulação para formação política dos jovens assentados e acampados, os 

grupos de juventude são delegados pelo movimento a realizarem trabalho nas áreas de cultura 

e comunicação, dentro e fora dos assentamentos e acampamentos.  
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Exemplo do uso da internet como ferramenta de comunicação e debate social pela 

juventude rural, as páginas da Juventude Sem Terra (JST) no facebook são usadas para 

veicular notícias relacionadas à reforma agrária, eventos do MST e sua juventude, entre outros 

assuntos.  

A apropriação dos espaços de comunicação pela juventude rural através da internet 

contribui para a desconstrução de estereótipos que pesam sobre a realidade de vida no campo. 

Esse fazer comunicativo desenvolvido coletivamente através da internet é um exemplo 

daquilo que Manuel Castells (1999) define como sendo característico das novas redes de 

tecnologia.  

Ao utilizar ferramentas de comunicação, a JST busca mostrar que a zona rural 

brasileira tem deixado, cada vez mais, de ser um ambiente “em atraso”, sem luz elétrica nem 

acesso à internet, e, que não é necessariamente povoada por pessoas desprovidas de 

conhecimento para a análise crítica de sua realidade.  

Através do movimento de apropriação da internet por movimentos sociais, o ambiente 

virtual se transformou em um espaço de discussão e construção da coletividade, marcado pela 

formação política e valorização cultural dos grupos minoritários que, até hoje, não encontram 

espaço na grande mídia tradicional.  

Frente à falta de representatividade do contexto social e econômico pelos veículos de 

comunicação tradicionais, cada vez mais pessoas, sobretudo os jovens, têm se voltado para a 

internet a fim de obter informação, entretenimento e outras possibilidades que o ambiente 

virtual possibilita, como consolidação de negócios e formação de comunidades virtuais, por 

exemplo.  

Outro elemento importante deste novo meio de comunicação que a internet se tornou é 

a possibilidade de os indivíduos serem também geradores de conteúdo a custos que têm 

baixado progressivamente, tanto de equipamentos (telefones, computadores, tablets etc) 

quanto da chamada "banda larga".   

Um dos reflexos da incorporação do mundo digital à vida moderna tem sido, nos 

últimos anos, a queda progressiva na audiência/tiragem dos meios de comunicação 

tradicionais como o rádio, a televisão e os impressos. Conforme explica Francisco Dantas 

(2014), a internet "deu 'poder de escolha' ao usuário que passou a não ser mais refém da 

programação fixa do canal de TV" (DANTAS, 2014, s.p.).  
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Cabe lembrar, porém, que seria um erro afirmar que os veículos de comunicação 

tradicionais têm estado apáticos frente ao potencial (sobretudo econômico e de formação 

ideológica) da web. Nela, os conglomerados midiáticos também estenderam sua influência e 

tem angariado grande parte dos usuários.  

Entretanto, os valores-notícia e a própria elaboração do conteúdo pelos veículos 

tradicionais de comunicação têm sido analisados e criticados por indivíduos e movimentos 

sociais. Além destes questionamentos à mídia, a publicação de fatos e versões diferentes 

também tem alterado o exercício do jornalismo, através do processo de construção de 

conteúdo definido por Castells (1999) como mais plural e com grande potencial para um 

despertar crítico.   

 

2.6. Características da comunicação na internet  

O ambiente virtual favorece a construção de uma identidade da juventude do MST, 

pois facilita os processos de troca de ideias e experiências entre o grupo, possibilitando o 

fazer comunicativo definido por Paulo Freire como sendo de coparticipação dos sujeitos no 

ato de pensar, implicando reciprocidade que não pode ser rompida.   

Se a comunicação é um processo dialógico, no ambiente virtual ela encontra o 

“habitat” ideal para o seu desenvolvimento, pois, segundo Dias:  

 

São elementos característicos das redes, a auto-regulação e a não-

linearidade. A rede, como qualquer outra invenção humana, é uma 

construção social. Indivíduos, grupos, instituições ou firmas desenvolvem 

estratégias de toda ordem (políticas, sociais, econômicas e territoriais) e se 

organizam em rede. A rede não constitui o sujeito da ação, mas expressa ou 

define a escala das ações sociais (DIAS apud PERUZZO, 2007, p.19).   

 

Quando Dias fala que “a rede não constitui o sujeito da ação, mas expressa ou define a 

escala das ações sociais”, ele explica de forma simplificada a forma como a internet tem sido 

usada como ferramenta de comunicação pelos sujeitos-atores das ações comunicativas, no 

caso deste estudo, a Juventude do MST.   

A geração mais jovem cresceu em contato direto com a tecnologia, sobretudo a 

telefonia móvel e a internet. Devido ao aumento dos índices de violência, o ambiente virtual 

tem substituído as antigas praças como pontos de encontro. A web se tornou um importante 
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espaço de interação, discussão e construção coletiva de conceitos e de ideais pelos mais 

diferentes grupos sociais.   

Frente às telas, nossa sociedade tem acesso todos os dias a uma carga de informações 

superior à que alguém na Idade Média teria durante toda a vida. As relações sociais mudaram, 

e a velocidade com que conseguimos transmitir e receber informações nos dias atuais deixaria 

assustado qualquer aldeão ou morador dos feudos medievais.   

Há pesquisas que mostram como o ato de fazer buscas no “Google”, já naturalizado 

pela cultura digital, altera o desempenho da memória em nosso cérebro, fazendo com que 

substituamos, inconscientemente, a memória relacionada a fatos específicos por aquela que 

sabe que as informações podem ser encontradas na internet. Contudo, a influência da web vai 

além e afeta diretamente nossa forma de encarar e nos relacionarmos com o mundo. 

Mesmo diante da inegável influência sobre a sociedade contemporânea, é importante 

ter em mente que o processo de produção de conteúdo e de apropriação dos espaços de 

comunicação pelos movimentos sociais vem sendo construído ao longo de séculos de lutas 

por direitos como a liberdade de expressão e reivindicações trabalhistas, agrárias e feministas.  

Somados aos movimentos citados acima, têm-se o desenvolvimento da economia, com 

parcela cada vez maior da população com acesso a ferramentas de comunicação, informação e 

formação política e educacional, fazendo uso destas, como explica Manuel Castells: 

 

[...] a tecnologia não determina a sociedade: é a sociedade. A sociedade é 

que dá forma à tecnologia de acordo com as necessidades, valores e 

interesses das pessoas que utilizam as tecnologias. Além disso, as 

tecnologias de comunicação e informação são particularmente sensíveis aos 

efeitos dos usos sociais da própria tecnologia. (CASTELLS, 2005, p.17).  

 

Lima e Santos (2012) escrevem que Jesús Martin Barbero trata das transformações 

pelas quais passaram os países latinoamericanos com o desenvolvimento da internet. Ele 

afirma que, nos últimos trinta anos, grandes mudanças ocorreram nestes países, o que fez com 

que surgisse uma nova geração de cidadãos, com comportamentos e formas distintas de ver o 

mundo.   

Estamos diante de uma juventude que possui mais oportunidade de alcançar 

a educação e a informação, porém muito menos acesso ao emprego e ao 

poder; dotada de maior aptidão para mudanças produtivas, mas que acaba 

sendo, no entanto, a mais excluída desse processo; com maior afluência ao 

consumo simbólico, mas com forte restrição ao consumo material; com 

grande senso de protagonismo e autodeterminação, enquanto a vida da 
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maioria se desenvolve na precariedade e na desmobilização; e por fim, uma 

juventude mais objeto de políticas do que sujeito-ator de mudanças 

(MARTIN-BARBERO apud LIMA; SANTOS, 2012, p.22).  

 

Lima e Santos chamam a atenção para o fato de Barbero afirmar que as redes são, 

além de um espaço onde circulam o capital e as finanças, ponto de encontro das multidões de 

minorias e comunidades marginalizadas, um ponto de atuação de coletivos de pesquisa e 

trabalho educativo ou artístico.   

O ambiente virtual favorece a construção de uma identidade da juventude do MST, 

pois facilita os processos de troca de ideias e experiências entre o grupo, possibilitando o 

fazer comunicativo dialógico teorizado por Paulo Freire.  

No livro “Comunicação e Cultura: as ideias de Paulo Freire”, Venício Lima (1981) 

expõe o pensamento freiriano sobre a dimensão cultural e comunicativa como partes 

integrantes do ser humano construídas de forma dialógica.  Já na internet, os indivíduos 

podem agora formar grupos que vão além de fronteiras, num ambiente que favorece o 

processo dialógico de comunicação.   

 

Através da Web 2.0 o internauta encontrou um grande espaço para debater 

suas idéias, de maneira democrática, estabelecendo conexões com outros 

usuários da rede [...]. A Internet abriga dois principais personas que 

interagem em seus espaços: o persona produtor de conteúdo e o persona 

leitor de conteúdo, [...] embora assumir uma e/ou outra identidade não é 

tarefa evolutiva ou excludente dos personas, pois o persona-produtor pode 

transformar-se em persona-leitor em um minúsculo intervalo de tempo e 

vice-versa (TAVARES, 2010, p.02).  

 

Através desse fazer comunicativo mais plural, é possibilitada a construção de um 

sentimento de pertencimento ao um grupo. Os indivíduos passam a se ver representados 

naquele espaço virtual, ajudando a construir traços de sua personalidade. Uma vez formado 

um grupo com demandas e pensamentos diferentes de outros agrupamentos sociais que 

exercem, em diferentes medidas, opressão sobre suas ações e visibilidade, a JST busca na 

internet legitimar sua identidade não só dentro do próprio movimento agrário, mas frente a 

diferentes setores da sociedade. 
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2.7. Etnografia da juventude sem terra mossoroense 

Diane Gérin-Lajoie (2009) explica que a Etnografia foi usada inicialmente pelos 

antropólogos no estudo dobre culturas distantes. Nela, os pesquisadores passam tempo 

convivendo com os grupos estudados, no interior das comunidades, a fim de conhecer melhor 

e de perto seus hábitos e a sua realidade social. Entretanto, a partir da década de 1970 

pesquisadores adeptos da teoria crítica, como feministas e marxistas, recorrem à etnografia 

por um lado para dar materialidade às suas teorias, por outro como forma de inserir 

fundamentação teórica neste campo de estudo. Assim nascia a Etnografia Crítica, que   

 

tem como objectivo aliar a teoria crítica à investigação empírica com o 

propósito de favorecer as mudanças sociais e, assim, alterar as relações de 

poder existentes na sociedade. Esta abordagem metodológica possui, 

portanto, um carácter político e visa a emancipação (em inglês dizemos 

“empowerment”) dos e das participantes. Em suma, a etnografia crítica 

preocupa-se com questões que enfatizam a relação dialética existente entre 

as condicionantes estruturais que limitam os indivíduos, por um lado, e a 

capacidade destes se realizarem não obstante aquelas, por outro. Reconhece-

se, portanto, o potencial de emancipação dos indivíduos (Gérin-Lajoie, 2009, 

p.16).  

 

Com o objetivo de conhecer melhor e descrever o grupo estudado (a juventude do 

MST), traçamos perfil etnográfico da juventude rural mossoroense a fim de saber quais seus 

hábitos, ideias, poderio econômico, atividades exercidas e grau de escolaridade. Nossa 

observação, neste caso, é participante e não participante, devido ao fato de ter crescido no 

Assentamento São Romão, zona rural de Mossoró, comunidade onde ouvimos 20 jovens para 

esta pesquisa.  

Foram entrevistados 10 homens e 10 mulheres na faixa etária de 13 a 24 anos de 

idade. Buscamos saber como esta juventude se vê e se ela acredita ter sua identidade e 

realidade representadas na mídia tradicional.  A etnografia, desta forma, contribui para o 

próprio desenvolvimento da análise de discurso, além de revelar os costumes e modos de ser 

deste grupo tão pouco retratado pelos veículos de comunicação comerciais.   

No caso específico, para pôr em prática a pesquisa etnográfica, fez-se necessário o 

emprego de procedimentos metodológicos como aplicação de questionários para obter 

informações sobre a vida na zona rural mossoroense. Neste instrumento, perguntamos sobre o 

grau de satisfação, pretensões de permanecer no campo, autodefinição sobre o que significa 
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ser um jovem rural, como veem o tratamento midiático dispensado ao MST, o que acham do 

movimento e qual o seu grau de envolvimento nas suas atividades.    

Embora todos os jovens entrevistados possuam perfil no facebook, somente três 

afirmaram conhecer ao menos uma página da JST na rede social, o que representa 15% da 

amostra. Por outro lado, nenhum dos entrevistados conhecia o blog da Juventude Sem Terra.  

Em relação à forma de acesso à internet, 12 dos 20 jovens acessam a rede mundial de 

computadores em casa, outros cinco acessam na casa de amigos ou familiares e os três demais 

utilizam o serviço nas chamadas “lan houses”, estabelecimentos que cobram por tempo de 

permanência na internet.  

Questionados sobre o grau de satisfação com a vida no assentamento e sobre a 

intenção em permanecer no campo, 35% dos jovens afirmaram almejar mudar-se para a zona 

urbana. Já a vida no assentamento é apontada como “normal” e “boa” pela maioria dos jovens 

entrevistados.  

As principais dificuldades e problemas relatados foram a distância do assentamento 

para as escolas de ensino fundamental e médio, pois a localidade conta com apenas uma 

escola de ensino básico (do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental). A distância geográfica afeta 

também o acesso a universidades e cursos, disponíveis na zona urbana, a mais de 30 km. Os 

jovens reclamam ainda da falta de serviços bancários e opções de lazer.   

Entre os 20 jovens, nove trabalhavam de forma remunerada na agricultura, seja nas 

terras de seus pais ou de outros produtores, o que equivale a 45% do grupo entrevistado. Oito 

jovens, 40% do grupo, declararam não exercer nenhuma atividade remunerada nem trabalham 

na atividade agrícola nas terras de seus pais. Por fim, três jovens exercem atividade 

remunerada não relacionada à agricultura, sendo que um destes trabalha na zona urbana.  

 Em relação ao envolvimento dos jovens do Assentamento São Romão nas atividades 

do MST, a maioria, 14 dos 20 (70%) nunca participaram de nenhuma reunião ou ação do 

movimento.  

Já sobre a visão que tem da imagem que a mídia geralmente veicula sobre o 

movimento e sobre os assentamentos, 10 jovens afirmaram perceber um tratamento midiático 

pejorativo e que não se veem representados pelo que é veiculado. Outros sete entrevistados 

disseram nunca ter analisado a forma como o MST e os assentamentos são apresentados no 

noticiário e três afirmaram não saber responder à pergunta.  
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 As informações apresentadas acima servem não só para conhecermos um pouco mais 

sobre a juventude rural mossoroense, mas também são uma forma de avaliar as carências na 

formação política da juventude, e sua percepção acerca das ações de comunicação da JST e da 

grande mídia.  

 

3. Análise de Discurso como procedimento metodológico 

 

Mais que transmissão de informações, as páginas virtuais mantidas pela JST 

constroem um encadeamento discursivo condizente com os ideais e realidade do grupo. 

Helena Brandão (2004) afirma que não há discurso neutro, uma vez que todos servem para a 

formação de sentidos e posicionamentos, seja de forma explícita ou implícita.  

Desta forma, no estudo do processo comunicativo desenvolvido pela Juventude do 

MST, utilizaremos a Análise de Discurso (AD) a fim de compreender como e quais 

mensagens são veiculadas para o público, além de como a imagem do movimento é 

construída pela JST.  

A Análise de Discurso é mais adequada ao que propomos com esse trabalho, do que 

seria uma Análise de Conteúdo, pois analisar de forma mais quantitativa e linguística o que é 

escrito na fanpage, vocação desta última, contabilizando e classificando termos, não seria o 

suficiente para que pudéssemos compreender o contexto em que este grupo se encontra.   

Tampouco, uma análise que não tivesse como centralidade a construção de discursos 

de acordo com ideologias do grupo em estudo serviria para retratar o trabalho de 

contrainformação exercido no blog e na fanpage, como forma de fazer o contraponto às 

"versões oficiais" exibidas na mídia tradicional sobre o MST.   

 

3.1. História e conceitos da análise de discurso 

A escola francesa de Análise de Discurso, ou simplesmente AD, surgiu na França nos 

anos 1960, quando não só este país, mas o mundo ocidental vivia momento de efervescência 

política e cultural. Na França de 1968, estudantes universitários protestavam nas ruas pedindo 

reformas no ensino. No Brasil, realizavam-se os festivais de Música Popular Brasileira (MPB) 

e desde o início da década foi instaurado o Regime Militar que durou 21 anos; em Cuba, por 

sua vez, a Revolução Cubana era uma realidade recente.   
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É nessa época também que o próprio conceito de juventude começa a se difundir com 

maior rapidez, pois, embora, de acordo com Aires (2012), a palavra "adolescente" tenha sido 

criada no ano de 1898 pelo psiquiatra Granville Stanley Hall, até o século XIX, permanecia a 

dicotomia entre adulto e criança, não sendo considerada uma faixa etária intermediária entre 

as duas.  

Com a consolidação do processo de urbanização, a explosão do rock e o 

desenvolvimento da propaganda, que volta suas atenções a este segmento ainda inexplorado 

de consumidores, é difundida a classificação dos jovens como grupo etário diferenciado a 

partir dos anos 1960. 

A AD, segundo Brandão, surge como forma de tentar compreender este momento de 

mudanças, se dedicando, inicialmente, aos discursos políticos, diferenciados como de 

“esquerda ou direita”. A análise passa a levar em consideração não só aspectos linguísticos, 

mas as condições de produção como contexto histórico-social, cultural e ideológico em que 

estão inseridos os locutores, assim como a relação deste com outros discursos.  

 Brandão (2004) explica que, por articular os campos linguístico e social, a AD já 

nasceu interdisciplinar, envolvendo desde linguistas a historiadores, até psicólogos. Ela 

ressalta que, devido à multiplicidade de áreas para a sua composição, os autores buscaram, 

inicialmente, classificar o campo de atuação da AD.   

 

A polissemia de que se investe o termo "discurso" nos mais diferentes 

esforços analíticos então empreendidos faz com que a AD se mova num 

terreno mais ou menos fluido. Ela busca, dessa forma, definir o seu campo 

de atuação, procurando analisar inicialmente corpora tipologicamente mais 

marcados – sobretudo nos discursos políticos de esquerda – e textos 

impressos (BRANDÃO, 2004, p.16). 

 

Dentre os autores que contribuíram para o surgimento da Análise de Discurso estão 

Ferdinand Saussure, que, conforme descreve Brandão, separou os conceitos de “língua” e 

“fala” na Teoria do Estruturalismo. No entanto, Saussure não levava em consideração dois 

importantes fatores que influenciam o discurso: o locutor e o contexto social.  

 Diferentemente de Saussure, Mikhail Baktin destaca a necessidade de estudo do 

contexto histórico-social em que é produzido o discurso. Brandão afirma que o autor 

classificava a linguagem como interação social, sendo o lugar propício à manifestação da 

ideologia pelo locutor.   



27 

 

Ainda segundo Brandão, Bakhtin “não só coloca o enunciado como objeto dos estudos 

da linguagem como dá à situação de enunciação o papel de componente necessário para a 

compreensão e explicação da estrutura semântica de qualquer ato de comunicação verbal” 

(BRANDÃO, 2004, p.8). Desta forma, utilizar a Análise de Discurso é também levar em 

consideração os diferentes contextos em que a fala é produzida e qual a carga não só 

semântica, mas também ideológica ela transmite.   

Orlandi (2012), por sua vez, defende que a AD foi criada a partir da junção e 

correlação da Linguística, do Marxismo e da Psicanálise. A influência da primeira deve-se, 

segundo a autora, à falta de transparência no estudo da língua; o Marxismo, por causa do 

legado do materialismo histórico, que aponta para o fato de que a própria história, feita pelo 

homem, não necessariamente reproduz fielmente a exatidão dos fatos; a Psicanálise, a seu 

tempo, entra na percepção do homem como sujeito afetado pela história. A autora afirma que  

 

O sujeito de linguagem é descentrado, pois é afetado pelo real da língua e 

também pelo real da história, não tendo o controle sobre o modo como elas o 

afetam. Isso redunda em dizer que o sujeito discursivo funciona pelo 

inconsciente e pela ideologia. As palavras simples do nosso cotidiano já 

chegam até nós carregadas de sentidos que nós não sabemos como se 

constituíram e que no entanto significam em nós e para nós (ORLANDI, 

2012, p. 20).  

 

 A autora explica que não devemos confundir discurso com fala, pois assim seguimos 

com a dicotomia proposta por Saussure, insuficiente para compreendermos o processo e todos 

os significados advindos deste. No entanto, a língua é apontada por ela como possibilitadora 

do discurso, que, embora não limitado a esta, não pode ser separado dela.   

Eni Orlandi define que "a Análise de Discurso não procura o sentido 'verdadeiro', mas 

o real sentido de sua materialidade linguística e histórica" (ORLANDI, 2012, p. 59). Ela 

afirma que a AD articula três regiões do conhecimento: a teoria da sintaxe e da enunciação; a 

ideologia e; a teoria do discurso, todas elas influenciadas por um locutor que é “sujeito de 

natureza psicanalítica” (ORLANDI, 2012, p. 25), perfazendo a construção da leitura e 

problematizações sobre o objeto em estudo.   

Para a análise do discurso, primeiro, deve se estabelecer um “corpus” a ser analisado. 

Decidir o que compõe o corpus já é o início da análise, pois, de acordo com o objeto de 

estudo eleito, se escolhe montagens discursivas a serem abordadas.  
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Para facilitar a compreensão sobre o uso da AD e sua aplicação neste trabalho, 

abordaremos adiante os conceitos dessas teorias, assim como de importantes elementos para o 

exercício da Análise de Discurso, como o texto e a polissemia.  

 

3.2.O texto 

 Orlandi (2012) descreve o texto como o ponto de partida para a análise de discurso. 

Porém, quando a autora fala em texto, não se restringe ao conjunto ordenado de palavras 

escritas, pois, para ela, “o texto não é definido pela sua extensão: ele pode ter desde uma só 

letra até muitas frases, enunciados, páginas etc.[...] Ser oral ou escrito também não muda a 

definição de texto” (ORLANDI, 2012, p.69). 

A autora esclarece que texto é diferente de discurso, ainda que indissociáveis. O 

primeiro é o que o analista tem à sua frente e que o remeterá a um discurso. O discurso se 

expressa através do texto, que exprime o comportamento humano e o contexto social, sob a 

influência de acontecimentos e das ideologias. Desta forma, é impossível centrar a AD 

somente sobre um texto fechado em si mesmo.  

 

Se o texto é unidade de análise, só pode sê-lo porque representa uma 

contrapartida à unidade teórica, o discurso, definido como efeito de sentido 

entre locutores. O texto é texto porque significa. Então, para a análise de 

discurso, o que interessa não é a organização linguística do texto, mas como 

o texto organiza a relação da língua com a história no trabalho significante 

do sujeito em sua relação com o mundo. É dessa natureza sua unidade: 

linguístico-histórica. Consideramos o texto não apenas um “dado” 

linguístico (com suas marcas, organização etc), mas como “fato” discursivo, 

trazendo a memória para a consideração dos elementos submetidos à análise. 

São os fatos que nos permitem chegar à memória da língua: desse modo, 

podemos compreender como o texto funciona, enquanto objeto simbólico 

(ORLANDI, 2012, p. 69-70).  

 

 A autora explica ainda que os textos reúnem um conjunto de relações significativas. 

Todo texto é heterogênio em relação ao tipo de materiais usados na sua construção (som, 

imagem, palavras escritas etc.) e à linguagem usada (literária, escrita, oral, científica etc). O 

texto é construído conforme uma formação discursiva, que, a partir de uma determinada 

conjuntura socio-histórica, determina o que pode e o que deve ser dito conforme a ideologia 

daquele que o escreve.  
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Foucault (2009) teoriza que, na análise de uma formação discursiva, é preciso 

descrever os enunciados que compõem os textos. Para ele, o discurso é uma dispersão, um 

conjunto de enunciados integrantes de uma mesma formação discursiva, com princípios de 

regularidade ou regras de formação como os diferentes tipos de enunciação, temas abordados, 

conceitos e estratégias usadas. 

Além da formação discursiva, outro conceito importante para a Análise de Discurso é 

a formação ideológica, definida por Helena Brandão como “o conjunto de atitudes e 

representações ou imagens que os falantes têm sobre si mesmos e sobre o interlocutor e o 

assunto em pauta” (BRANDÃO, 2009, p. 06). A autora aponta que tais representações 

derivam da posição social dos indivíduos produtores ou reprodutores do discurso e das 

relações de poder entre eles.  

 

3.3. Polifonia no discurso 

 Helena Brandão afirma que o princípio do dialogismo rege o discurso. Este dialogismo 

deriva de “diálogo”, conversa ou interação verbal entre, pelo menos, dois indivíduos. Ela 

escreve que sempre nos dirigimos a um interlocutor, mesmo em um monólogo ou em um 

diário pessoal, pois criamos outro “eu” com quem dialogamos. O discurso é dialógico ainda 

porque dialoga com outros discursos, nenhum discurso é isolado.  

Quando trazemos a fala do outro para o nosso discurso, de forma direta (transcrevendo 

integral ou parcialmente o discurso de terceiros, entre aspas ou destacado no texto) ou 

indireta, nosso discurso assume caráter polifônico. Desta forma, Brandão ressalta que “[...] 

Todo discurso se constrói numa rede de outros discursos; em outras palavras, numa rede 

interdiscursiva. Nenhum discurso é único, singular, mas está em constante interação com os 

discursos que já foram produzidos e estão sendo produzidos” (BRANDÃO, 2009, p.05).  

No texto, as diferentes vozes podem apresentar uma relação de aliança e, juntas, 

constroem sentidos com as mesmas bases ideológicas. Os discursos podem ainda assumir 

polêmica ou oposição entre si. Por isso, a autora afirma que o discurso é como uma arena 

onde diferentes vozes e atores buscam agir uns sobre os outros.  

Brandão explica que, mesmo com essa heterogeneidade, com esta polifonia, o texto 

polifônico deve possuir uma coerência, seja através da harmonização das diferentes vozes, 

seja "apagando" as vozes discordantes (BRANDÃO, 2004, p.83).  Além das diferentes vozes, 



30 

 

na AD também entra em ação o conceito de polissemia, que é a multiplicidade de sentidos que 

uma mesma palavra pode ter, variando de acordo com o contexto e da frase em que é dita.   

Na construção do texto, segundo Orlandi, ferramentas como a paráfrase, a metáfora e 

sinônimos são usados para expressar a historicidade, que é o “acontecimento do texto como 

discurso, o trabalho dos sentidos nele. [...] Não vemos nos textos os ‘conteúdos’ da história. 

Eles são tomados como discursos, em cuja materialidade está inscrita a relação com a 

textualidade” (ORLANDI, 2012, p.68).  

A paráfrase é uma formação discursiva em que os enunciados são retomados e 

reformulados, no que Orlandi classifica como um esforço pela preservação de sua identidade. 

Por sua vez, esta se contrapõe à polissemia, que traz ao texto a pluralidade e a multiplicidade 

de sentidos, embaralhando os limites entre formações discursivas.  

 

3.4. O dito e o não dito  

Orlandi (2012) nos mostra que o “dizer” está relacionado ao “não dizer” e ambos 

compõem o discurso. Ela explica que, entre os autores que teorizaram sobre o não-dito, 

Oswald Ducrot distingue o pressuposto e o subentendido como diferentes formas de não-

dizer, sendo que o primeiro deriva da linguagem e o segundo do contexto. “Consideramos que 

há sempre no dizer um não-dizer necessário. Quando se diz ‘x’, o não-dito ‘y’ permanece 

como uma relação de sentido que informa o dizer de ‘x’, isto é, uma formação discursiva 

pressupõe uma outra” (ORLANDI, 2012, p. 82).  

A autora afirma que outra forma de trabalhar o não dito na AD é considerando o 

silêncio, que pode ser tanto o silêncio fundador, aquele que indica que o sentido pode ser 

outro, quanto o silenciamento político ou política do silêncio. Esta última classificação 

também se divide em duas categorias: o silêncio constitutivo, no qual uma palavra oculta 

outras palavras. Já no silêncio local, há assuntos e palavras proibidas pela conjuntura, como 

em regimes ditatoriais, explica Orlandi, onde a própria palavra “ditadura” é censurada.  

 Em resposta ao questionamento de como o não-dito entra na análise de discurso, 

Orlandi (2012) escreve que deve-se partir do que foi dito e suas relações com a memória e o 

discurso para só então traçarmos o perfil do não-dito abordado no texto em análise.  

 

Entre as inúmeras possibilidades de formulação, os sujeitos dizem x e não y, 

significando, produzindo-se em processos de identificação que aparecem 
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como se estivessem referidos a sentidos que ali estão enquanto produtos da 

relação evidente de palavras e coisas. Mas, como dissemos, as palavras 

refletem sentidos de discursos já realizados, imaginados ou possíveis. É 

desse modo que a história se faz presente na língua (ORLANDI, 2012, 

p.67).  

 

 Orlandi (2012) esclarece que, frente à grande quantidade de “não-ditos” detectáveis 

em um discurso, cabe ao analista estabelecer quais são pertinentes à construção da análise do 

discurso em questão.  

 

3.5. Ideologia e discurso  

 Brandão afirma que ainda há controvérsias em relação ao conceito de ideologia devido 

às diversas mudanças de significado pelas quais o termo passou. De acordo com Chauí, a 

palavra “ideologia” surge na obra Elements d’idéologie, do filósofo Destutt de Tracy, no ano 

de 1810, quando foi classificada como a atividade científica dedicada à análise do ato pensar 

(CHAUÍ, 1980). Inicialmente, as ideias eram tidas como fenômenos naturais ao ser humano, 

exprimindo sua relação com o meio ambiente.  

No entanto, a partir da ascensão de Napoleão ao poder, na França, a então “ciência do 

pensamento” passa a ter sentido pejorativo, pois o imperador que conquistou grande parte da 

Europa aponta os ideólogos franceses como idealistas perigosos sem conhecimento dos 

problemas concretos. Assim, a ideologia passa a ser encarada como alheia à realidade e sem 

fundamento objetivo.  

Para Brandão, “o discurso é uma das instâncias em que a materialidade ideológica se 

concretiza, isto é, e um dos aspectos materiais da existência imaterial das ideologias” 

(BRANDÃO, 2004, p.46). A autora apresenta os conceitos de ideologia construídos por Paul 

Ricoeur, Louis Althusser e Karl Marx, a quem, segundo ela, este campo de estudo é tributário.  

Segundo Brandão (2004), Marx e Engels, assim como Napoleão, referiam-se 

negativamente à ideologia, pois afirmavam que diversos filósofos alemães viam o mundo de 

forma abstrata e ideológica, não conseguindo fazer a ligação entre a filosofia e a realidade 

alemãs. Eles identificam que, para tais filósofos, "ideologia" era a separação entre o processo 

de produção de ideias e as condições histórico-sociais em que os indivíduos estão inseridos.  
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O que as ideologias fazem, segundo Marx e Engels, é colocar os homens e 

suas relações de cabeça para baixo, como ocorre com a refração da imagem 

numa câmara escura. Metaforicamente, essa inversão da imagem, isto é, o 

"descer do céu para a terra em vez de ir da terra para o céu" que ele denuncia 

nos filósofos alemães, representa o desvio de percurso que consiste em partir 

das ideias para se chegar à realidade (BRANDÃO, 2004, p.20). 

 

Marilena Chauí (1980) afirma que Marx não separa a produção das ideias e as 

condições em que o pensamento é produzido. Para ele, o trabalho intelectual estaria 

diretamente vinculado à produção, ao trabalho material que edifica as condições de existência.  

Como registra Helena Brandão, Marx e Engels escrevem que “as ideias da classe 

dominante são, em cada época, as ideias dominantes [...]. A classe que tem à sua disposição 

os meios de produção material dispõe, ao mesmo tempo, dos meios de produção espiritual” 

(MARX; ENGELS apud BRANDÃO, 2004, p. 21). Desta forma, na perspectiva marxista, a 

ideologia serve como instrumento de dominação de classe porque a classe dominante difunde 

suas ideias como sendo de todos.  

De acordo com Chauí (1980), Marx e Engels teorizam que, através da ilusão e 

inversão da realidade, a classe dominante busca eliminar a consciência dos trabalhadores 

sobre a força de produção, as relações sociais e a divisão social do trabalho material e 

intelectual. 

 

Para criar na consciência dos homens essa visão ilusória da realidade como 

se fosse realidade, a ideologia organiza-se "como um sistema lógico e 

coerente de representações (ideias e valores) e de normas ou regras (de 

conduta) que indicam e prescrevem aos membros da sociedade o que devem 

pensar e como devem pensar, o que devem valorizar, o que devem sentir, o 

que devem fazer e como devem fazer (CHAUÍ, 1980, p. 113).  

 

Brandão (2004) afirma que, assim como Marx e Engels, Althusser, na obra “Ideologia 

e aparelhos ideológicos do Estado” afirma que a ideologia é usada pela classe dominante 

como forma de perpetuação da dominação. Para isto, este grupo utiliza mecanismos de 

reprodução da sua ideologia, o que influi na manutenção das diferenças materiais entre as 

classes.  

Dentre os instrumentos usados pela classe dominantes temos o Estado, que assume 

caráter repressor através do exército, dos tribunais e das prisões. Há ainda os aparelhos 

ideológicos como a religião, a família, a escola etc. Juntas, estas ferramentas fazem uso de 
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repressão ou reprodução de ideologia para manter a classe dominada explorada pelos mais 

ricos.  

Ainda sobre o conceito de Ideologia, Althusser (1970) desenvolveu três hipóteses:  

 A ideologia representa a relação imaginária de indivíduos com suas reais 

condições de existência; 

  Nesta hipótese, o autor descreve a ideologia como a forma de relacionamento das 

pessoas com as condições reais de existência. Para ele, esta relação é feita de forma 

imaginária, pois o homem elabora formas simbólicas de representação da realidade concreta. 

No entanto, tal abstração resulta em um distanciamento do real, uma “alienação no imaginário 

da representação das condições de existência dos homens” (ALTHUSSER, 2003, p.80).  

 A ideologia tem uma existência porque existe sempre num aparelho e na sua 

prática ou suas práticas; 

Althusser defende que a existência é condicionada por um aparelho ideológico que 

reflete a ideologia nas ações de um sujeito, que, por sua vez, concretiza-a no plano material. 

Assim, o autor conclui que as ações ocorrem numa e através de uma ideologia.  

 A ideologia interpela indivíduos como sujeitos; 

Para Althusser, através da interpelação e do (re)conhecimento, a ideologia transforma os 

indivíduos em sujeitos, que se inserem em práticas reguladas pelos aparelhos ideológicos. É 

através do sujeito e no sujeito que a ideologia existe.  

 Brandão (2004) explica que, como Althusser, Ricoeur também analisa a ideologia sob 

três funções: a função geral; a função de dominação e; a função de deformação.  

Na função geral da ideologia, a autora escreve que Ricoeur lista cinco aspectos: o de 

que a ideologia perpetua um ato fundador, difundindo as convicções a fim de transformá-las 

em dogmas do grupo; a ideologia é dinâmica e motivadora, impulsionando a práxis social, 

que a concretiza, através de argumentos. Como terceiro aspecto, a autora aponta o caráter 

simplificador e esquemático das ideologias, na visão de Ricoeur, com uso de máximas e 

slogans como forma de expressão.  

A quarta característica é o funcionamento operatório e não temático da ideologia. "Ela 

opera atrás de nós, mais do que a possuímos como um tema diante de nossos olhos. É a partir 

dela que pensamos, mais do que podemos pensar sobre ela" (RICOEUR apud BRANDÃO, 

2004, p.28). A autora explica que é por causa deste aspecto que ela chama de “não-reflexivo” 
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e “não-transparente” que se associou ideologia à dissimulação e distorção da realidade. No 

último aspecto da função geral, Brandão esclarece que Ricoeur elenca a inércia temporal e a 

resistência às modificações, tidas como ameaças às “bases estabelecidas pela ideologia”.  

 

Ele [o novo] representa um perigo ao grupo cujos membros devem se 

reconhecer e se reencontrar na comunhão das mesmas ideias e práticas 

sociais. A ideologia opera, assim, um estreitamento das possibilidades de 

interpretação dos acontecimentos. Afetada pelo seu caráter esquematizador, 

ela se sedimenta enquanto os fatos e as situações se transformam. 

Sedimentação que pode levar ao “enclausuramento ideológico e até mesmo à 

cegueira ideológica” (BRANDÃO, 2004, p.28).  

 

 A segunda função da ideologia é a de dominação. Para Ricoeur, através da ideologia, 

as autoridades (sejam elas Estado, Igreja ou o sistema capitalista) tentam legitimar-se 

difundindo a crença de sua legitimidade. “Como a legitimação da autoridade demanda mais 

crença do que os indivíduos podem dar, surge a ideologia como sistema justificador da 

dominação” (BRANDÃO, 2004, p. 29).  

 Por fim, a última função da ideologia é a de deformação, que faz com que os 

indivíduos tomem “a imagem pelo real, o reflexo pela imagem” (RICOEUR apud 

BRANDÃO, 2004, p. 29).  

 Segundo Brandão (2006), a conceituação da ideologia oscila entre dois polos, que 

influenciam em como abordamos a relação linguagem-ideologia: um polo ligado à tradição 

marxista, na qual o fenômeno ideológico é apresentado de maneira mais restrita, como uma 

ferramenta através da qual a classe dominante propaga seus interesses. Nesta concepção, há 

um discurso ideológico usado para legitimar o poder da elite.  

O segundo polo tem, segundo a autora, um conceito mais amplo de ideologia, 

construída e partilhada pelos grupos sociais, levando em consideração ainda o contexto 

histórico no qual esta comunidade se insere. Nesta ótica, não existe apenas um, mas vários 

discursos ideológicos.  

Brandão escreve que, embora diferentes, as duas formas de encarar a ideologia se 

encontram quando analisamos os discursos “institucionalizados”, produzidos 

intencionalmente pelas religiões e pela política, por exemplo.  

 Thompson (2002) define dois tipos gerais de concepção de ideologia: as concepções 

neutras de ideologia, em que elas são descritas como um aspecto da vida social como 
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qualquer outro, sem, obrigatoriamente, servir aos interesses de dominação de uma classe 

social distinta.   Já nas concepções críticas de ideologia, o ideológico assume sentido 

negativo, crítico. Neste segundo tipo, as ideologias e fenômenos ideológicos são apontados 

como enganadores, parciais e ilusórios. 

 Ainda segundo o autor, nas concepções críticas de ideologia, a própria classificação 

de fatos e elementos como ideologia ou ideológicos traz um criticismo e condenação. O autor 

conta que as concepções críticas diferem com respeito aos fundamentos usados para atribuir 

sentido negativo às ideologias, variam de acordo com os critérios de negatividade.  

 Thompson aponta as concepções de ideologia adotadas por Napoleão e Marx como 

sendo críticas. O primeiro considerava que as ideias dos ideólogos erram erradas e não 

representavam a realidade (dois critérios de negatividade), e seriam, aponta Thompson, 

impraticáveis. Marx, por sua vez, além de declarar que os ideólogos estavam alheios à 

realidade alemã, afirma ainda que a ideologia é usada pela classe dominante como forma de 

manter sua hegemonia e dominação sobre os mais pobres.   

 Na obra “Ideologia e cultura moderna”, Thompson defende que é preciso repensar a 

ideologia na era da comunicação de massa, pois os veículos massivos de comunicação são 

importantes ferramentas de transmissão e propagação de ideologias, com alcance global: 

 

[...] deveríamos passar de uma preocupação com a natureza dos meios 

técnicos e as instituições da organização da mídia para um tipo de análise 

que, embora fundamentado nessas considerações, fosse orientado em direção 

ao conteúdo das mensagens da mídia e às maneiras como esse conteúdo é 

empregado e apropriado em circunstâncias particulares (THOMPSON, 

2002, p.341, ênfase do autor).  

 

Thompson afirma que, embora os meios de comunicação de massa não sejam o único 

local de representação da ideologia, o analista deve tê-los como centrais na análise das 

ideologias nas sociedades modernas. Ele ressalta ainda que o desenvolvimento da 

comunicação massiva nos últimos anos, e que tende a continuar crescendo, “aumenta 

significativamente, o raio de operação da ideologia nas sociedades modernas, pois possibilita 

que as formas simbólicas sejam transmitidas para audiências extensas e potencialmente 

amplas que estão dispersas no tempo e no espaço” (THOMPSON, 2002, p.343).  

Considerando o conceito de ideologia e os elementos da Análise do Discurso já 

apresentados, nossos próximos passos dão conta de nos debruçarmos sobre o elemento 
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discursivo presente na comunicação exercida pela Juventude Sem-Terra, e começaremos 

apontando algumas de suas fragilidades. 

 

3.6. Fragilidades na comunicação exercida pela JST 

Diferentemente do que verificamos ocorrer na página do MST, os coletivos de 

juventude do movimento mantém páginas separadas para cada região do país, o que fragiliza a 

comunicação do grupo devido à falta de unidade e fragmentação da audiência. Neste trabalho, 

analisamos as dificuldades de manutenção de iniciativas de comunicação pela juventude sem 

terra, assim como os recursos de linguagem e discursos veiculados por ela na internet.  

No Facebook, até o dia 23 de novembro de 2015, podíamos encontrar oito páginas 

diferentes da JST: Juventude Sem Terra; Juventude Sem Terra SC; Juventude Sem Terra ES; 

Juventude Sem Terra – Região Sudoeste/SP; Juventude Sem Terra Pará; Juventude Sem Terra 

Pontal do Paranapanema/SP; Juventude Mineira Sem Terra e; Juventude Sem Terra – MST.  

Somadas, as fanpages da JST contavam com 10.283 “curtidas”. Para delimitação deste 

estudo, analisamos a página Juventude Sem Terra – MST, mantida pela juventude do estado 

do Rio Grande do Sul, que possui o maior número de curtidas entre as oito existentes no 

Facebook, um total de 3.296 até o dia 23 de novembro de 2015. Em contrapartida, a página do 

MST possuía, no mesmo período, 223.672 curtidas.   

Analisamos textos, imagens e vídeos compartilhados pela página no intervalo entre os 

dias 08 de setembro a 26 de novembro do ano de 2015, ao todo 44 postagens, distribuídas de 

forma irregular no decorrer do período.  

Embora não haja regularidade nas postagens de conteúdo na fanpage Juventude Sem 

Terra – MST, no período analisado constam postagens em todas as semanas. Neste ponto, a 

página difere de outras mantidas no Facebook e ainda do blog “Juventude Sem-Terra”, posto 

em rede no ano de 2013 pelo Coletivo Nacional da JST, em parceria com a Comissão de 

Comunicação do MST. Até o final de nossa coleta de dados, verificávamos que o blog não era 

atualizado desde agosto de 2014.  

Segundo o diretor da JST, Raul Amorim, o blog foi criado para servir de canal de 

comunicação durante a Jornada da Juventude Sem Terra, no ano de 2013. O site continha 

postagens de diferentes regiões do país, divulgando eventos, demandas, conquistas e produção 

artística e cultural dos jovens do campo. Nele, a produção do conteúdo era feita sem uma 

periodicidade estabelecida.  
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Um elemento que chama atenção nas publicações do site desativado e das páginas do 

Facebook é o estímulo a ações de comunicação feitas para/pela juventude, como seminários, 

produção de vídeos, confecção do jornal e postagens de textos de cunho jornalístico.   

Os integrantes da JST ouvidos nesta pesquisa reconhecem na internet um campo fértil 

para a propagação de ideias e conhecimentos. A web é apontada ainda como um espaço de 

autoconhecimento, em que as pessoas se veem cada vez mais não só representados, mas 

capazes de se representar.  

Verificamos, contudo, que a falta de formação de uma unidade nacional de juventude 

e das iniciativas de comunicação, além da própria execução de projetos de comunicação são 

barreiras ao desenvolvimento de um canal mais forte de produção de notícias e propagação de 

ideias da juventude.   

 

4. Analisando o discurso da JST na fanpage 

 

Na análise do discurso veiculado pela JST na fanpage do facebook, nos debruçamos 

não só sobre as postagens na página do grupo no facebook, mas também sobre a 

autodescrição que a juventude faz de si mesma. Partindo da seção “Sobre”, na fanpage, a 

Juventude Sem Terra – MST se define da seguinte forma: “Somo Filhas e Filhos de uma 

história de Lutas!”, conforme mostra a Figura 1. 

   Figura 1 – Fanpage da JST no Facebook 
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A autodescrição da JST, mostrada na Figura 1, carrega a mensagem de que o 

movimento de reivindicação dos jovens rurais vem sendo construído graças às lutas ao longo 

dos anos.Ao JST resgata a história dos movimentos sociais e campesinos no país, se 

autoafirmando como integrante dos mesmos, sobretudo do Movimento dos Trabalhadores 

Sem Terra (MST), cujo site é indicado como referência pela JST.   

Analisando o discurso da JST no facebook e fazendo comparação ao que foi 

observado em relação à juventude do MST no assentamento mossoroense pesquisado, é 

possível distinguir a diferença na formação política entre os grupos, com maior engajamento 

político por parte dos jovens que constroem a página.  

Brandão ressalta que uma das “heranças” foucaultianas para o estudo da linguagem é o 

entendimento de que o discurso funciona como lugar onde o saber e o poder se relacionam, 

pois “quem fala, fala de algum lugar, a partir de um direito reconhecido institucionalmente. 

“Esse discurso, que passa por verdadeiro, que veicula saber (o saber institucional), é gerador 

de poder” (BRANDÃO, 2004, p.37).  

Ao utilizar a rede para produzir e transmitir conteúdo, aproveitando o espaço e 

reconhecimento do MST sobre o papel da juventude nas suas práticas de comunicação, a JST 

leva os princípios e ideologias defendidos pelo movimento ao conhecimento de um maior 

número de pessoas. Neste processo, a JST se empodera não só enquanto unidade 

representativa de um grupo, mas também como comunicadora e agente de influência na 

formação discursiva e ideológica dos jovens.  

A maioria das postagens na página da JST são compartilhamentos de conteúdos 

produzidos por outros órgãos como o próprio MST, revistas e sites, além de coletivos e 

movimentos sociais. Assim, a juventude constrói um discurso polifônico, incorporando 

diferentes vozes, diferentes discursos, que reforçam sua forma de encarar o mundo.  

Das 99 postagens analisadas neste trabalho, 51 foram compartilhadas do site do MST e 

outras 18 são de autoria da própria JST. No entanto, conforme explica uma das coordenadoras 

de Comunicação da JST no Rio Grande do Norte, Jailma Serafim, parte do conteúdo 

publicado no site do movimento é de autoria de membros da juventude de todo o país.  

A JST compartilha ainda postagens de organizações e movimentos sociais como o 

Levante Popular da Juventude, a Marcha Mundial das Mulheres e o coletivo Marias Marias, 

além de publicações feitas por pessoas físicas e que abordam temáticas ligadas às pautas de 

reivindicação da juventude.  
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Seguindo com o levantamento da origem do conteúdo compartilhado pela juventude 

sem terra no facebook, 11 postagens são provenientes de nove portais de notícias. Todavia, 

chama a nossa atenção o fato de a maioria dos sites eleitos não fazer parte de grandes 

conglomerados midiáticos, mas serem autointitulados como portais independentes: Jornalistas 

Livres; Cuba Debate; Rede Brasil Atual; Território Livre; Brasil de Fato; (Mídia) Ninja, e; 

Pragmatismo Político.  

A escolha de portais não ligados a empresas de comunicação tradicionais reforça dois 

aspectos da identidade e ideologia da JST: a primeira é o fato de o grupo buscar fontes 

“alternativas” de informação, não se contentando com que é veiculado massivamente pelos 

veículos de comunicação hegemônicos.  

Tal atitude deriva do segundo ponto de manifestação idológica não só da JST, como 

também de diferentes movimentos sociais, que é o questionamento acerca da legitimidade e 

veracidade das notícias que recebem o tratamento pelos veículos de comunicação tradicionais, 

apontados como ferramentas de manutenção da dominação pela classe de maior poder 

aquisitivo.  

Esta visão da JST sobre os meios de comunicação comerciais pode ser percebida na 

postagem feita no dia 14 de setembro de 2015, que trata da realização de uma oficina de 

Comunicação Popular com jovens sem terra do Rio Grande do Sul, onde se lê:  

 

“O objetivo foi levar informações à juventude assentada das áreas de 

Reforma Agrária para que ela compreenda o funcionamento da mídia e 

desenvolva alternativas para enfrentar o monopólio dos meios de 

comunicação e novas formas de se comunicar com a sociedade”, diz Solange 

Engelmann, da coordenação nacional de comunicação do MST (Citação feita 

pela JST na postagem “Jovens Sem Terra participam de oficina sobre 

Comunicação Popular no RS”, veiculada na fanpage da juventude no dia 14 

de setembro de 2015). 

 

 No texto acima, a JST traz a fala de uma especialista (Solange Engelmann é mestre em 

Ciências Sociais pela Universidade Federal de Uberlândia) para reafirmar a necessidade de 

desenvolvimento de ações de comunicação pela juventude e pelos movimentos sociais, pois 

não é dado espaço para estes nos meios de comunicação comerciais. Assim, a JST adota o 

discurso polifônico através do uso de uma fonte oficial: um membro da coordenação nacional 

de comunicação do MST, para reafirmar seu posicionamento em torno da comunicação.  
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Os únicos veículos tradicionais usados como fonte pela JST no período analisado 

foram o site G1 (g1.globo.com), com a notícia de que o comissão da Câmara dos deputados 

aprovou a definição de famílias como união entre homem e mulher, e o portal do jornal Folha 

de São Paulo, no Universo Online (Uol), no dia 19 de novembro de 2015, com a matéria da 

seguinte manchete: “Gestão Alckmin suspende fechamento de reorganização de escolas em 

2016”.  

Na postagem citada acima, a JST escreveu a seguinte descrição: “A juventude do 

Brasil: é fogo no paivo , fogo pavio!!!!” (sic), numa comemoração ao que parece ser uma 

vitória da mobilização de alunos, professores, famílias e movimentos sociais, incluindo o 

MST e a JST, contra o fechamento de 93 escolas no Estado de São Paulo pelo governador 

Geraldo Alckmin (PSDB).  

O fechamento de escolas públicas pelos governos e as ocupações promovidas por 

jovens contra a medida foram tema de sete postagens na página da JST no período analisado. 

A primeira publicação sobre o tema foi feita no dia 08 de setembro de 2015, quando a JST 

compartilhou uma notícia do site do MST intitulada “Marcha repudia o fechamento de escolas 

do campo e o avanço do agronegócio”.  

O MST e a JST não apenas colaboram na construção de um discurso a favor da 

melhoria na educação para a população rural, indo além da reivindicação por terra, mas 

também fazem relação entre o fechamento das escolas do campo e uma política de 

favorecimento ao agronegócio em prejuízo às famílias assentadas. Isso fica explícito na 

postagem do dia 08 de setembro de 2015 na fanpage da Juventude Sem Terra - MST:  

 

Nos últimos anos as comunidades camponesas têm sofrido com o 

fechamento de escolas do campo. De 2003 a 2014 foram fechadas mais de 

37 mil escolas no meio rural brasileiro. Só no Paraná, foram mais de 450 

escolas fechadas do campo nos últimos sete anos, sendo 100 delas somente 

em 2014. Para o setor de educação do MST, o fechamento das escolas do 

campo não pode ser entendido somente pelo viés da educação. O que está 

em jogo é uma opção do governo por um modelo de desenvolvimento para o 

campo, que é o agronegócio (Descrição da postagem “Marcha repudia 

fechamento de escolas do campo e o avanço do agronegócio”, feita na 

página da JST no dia 08 de setembro de 2015).  

 

No texto acima, a JST apresentou dados sobre o fechamento de escolas no campo 

informando ao leitor e dando-lhe a dimensão da gravidade do problema, tendo em vista que o 



41 

 

fechamento de escolas vai contra a demanda da sociedade por mais investimentos em 

educação e traz consequências nocivas para todo o conjunto social.  

Ao apresentar os números do fechamento de escolas rurais e relacioná-los ao 

favorecimento do agronegócio, a JST adota a estratégia do deslocamento, definida por 

Thompson (2002) como o uso de um objeto (neste caso, o fechamento das escolas) para se 

referir ao outro (o agronegócio), transferindo a este suas características positivas ou negativas.  

O texto compartilhado pela JST tem como origem o site do MST, o que dá caráter 

polifônico ao discurso da juventude contra o fechamento de escolas, mostrando ao leitor que a 

ampliação da qualidade do ensino no campo é uma das pautas de luta do movimento de 

reforma agrária. Tal posicionamento reforça o princípio que não basta conceder terra aos 

trabalhadores e que uma real reforma deve primar pela melhora na qualidade de vida das 

pessoas do campo, o que, sem dúvidas, passa pelo acesso à educação.  

 Thompson (2002) classifica cinco modos de operação da ideologia, estratégias de 

construção do discurso: legitimação, dissimulação, unificação, fragmentação e reificação, 

cada um com diferentes estratégias de operação ideológica, usados na construção do discurso, 

conforme vemos na Tabela 1 e serão explicados ao longo deste capítulo:  

Tabela 1 - Modos de Operação da Ideologia de Thompson (2002, p.81) 

 

 O fechamento de escolas públicas também foi tema de discussão na página da JST no 

dia 15 de novembro de 2015. Porém, desta vez o “alvo” foram as escolas São Paulo, a maioria 

na zona urbana. No dia seguinte, 16 de novembro, a juventude do MST publicou uma 
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atualização das escolas estaduais ocupadas por estudantes em protesto contra o fechamento 

pelo governo de estado.  

Na postagem citada acima, a JST denuncia a ação de diretores de tentar desmobilizar 

os estudantes para desocupar as escolas. Na descrição da publicação feita em 16 de novembro 

de 2015, a juventude pediu para que as pessoas apoiem as ocupações das escolas:  

 

É importante que além das escolas do centro que vem tendo uma ampla 

cobertura da imprensa e apoio da militância, escolas da periferia estão 

enfrentando dificuldades enormes, de comida até a problemas com a polícia. 

Por isso é fundamental que quem puder faça um esforço e dê uma passada 

nessas escolas mais distantes, seja para ajudar, seja para deixar sua 

solidariedade (Descrição do texto de atualização das escolas ocupadas 

em São Paulo, publicado pela JST no dia 16 de novembro de 2015). 

 

 Na construção textual acima, a JST utilizou novamente a estratégia de legitimação na 

construção do discurso pró-ocupação das escolas e contra o fechamento das instituições de 

ensino. Nela, a ação dos estudantes é apontada como legítima através da racionalização, 

formação de cadeia de raciocínio que justifica e persuade sobre a veracidade do que é 

apresentado: o governo está fechando escolas públicas, com apoio de diretores e da polícia, 

logo, os estudantes, maiores afetados com essa ação, necessitam de ajuda para continuar 

ocupando os prédios a fim de buscar reverter o seu fechamento.  

Diante de tal quadro, o leitor/internauta é convidado a colaborar com a ocupação das 

escolas. Em reposta ao possível questionamento de como a sociedade pode contribuir com a 

mobilização, a JST apresenta sugestões como doação de comida (já que é um dos problemas 

enfrentados pelos estudantes que ocupam os prédios) ou demonstração de solidariedade.  

 No dia 18 de novembro, a página da JST atualizou novamente a quantidade de escolas 

ocupadas, que subiu de 28 para 67 no período de dois dias, o que é celebrado pela juventude 

sem terra, que escreve “Coisa linda!!! Só a luta muda a vida!”.  

Já no dia 20 do mesmo mês, a JST compartilhou a notícia de que o MST doou para os 

estudantes de cinco escolas ocupadas 1.000 litros de leite, 500 litros de suco de uva e 1.000 

pacotinhos do achocolatado "Sem-Terrinha", todos produzidos de forma orgânica em área de 

Reforma Agrária.  
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Com esta postagem, JST apresentou dois aspectos positivos no MST: o altruísmo 

através da doação de alimentos a estudantes em dificuldades, e ainda o que se pode chamar de 

“bons frutos” da Reforma Agrária: produção de alimentos saudáveis.  

A descrição ou redescrição com valoração positiva de um fato, pessoa, grupo ou ideia 

é classificada por Thompson (2002) como a eufemização do discurso, uma das estratégias de 

dissimulação, quando a atenção é desviada para os aspectos que interessam àquele que 

constrói o texto. O autor aponta ainda o tropo, uso das formas simbólicas da linguagem a 

exemplo da metonímia e da metáfora, como outra forma de construir o discurso dentro desta 

categoria de operação da ideologia.  

Exemplo de uso de metáfora pela juventude na construção do discurso, o texto “O 

pessoal da cidade nunca comeu um pé de alface com gosto de alface”, faz um jogo de 

palavras e sentidos (como um pé de alface pode não ter gosto de alface?) para afirmar que 

alimentos consumidos pela população da zona urbana não são, na maioria das vezes, 

saudáveis.  

O texto mencionado no parágrafo anterior apresenta ainda a produção de alimentos 

orgânicos em áreas de assentamentos, o que, aliado ao título e relatos inseridos no texto, 

estabelece duas relações de sentido: a primeira de que a reforma agrária é uma alternativa para 

produção de alimentos “de verdade”, saudáveis. A segunda noção se dá através da cadeia de 

raciocínio de que a população da cidade, embora aparentemente nada tenha a ver com a 

reforma agrária, tem muito a ganhar com a distribuição de terras aos pequenos produtores de 

assentamentos: alimentos saudáveis e com gosto verdadeiro.  

A relação entre cidade e reforma agrária foi explicitada na postagem “A cidade precisa 

dos produtos da Reforma Agrária”, compartilhada pela JST do site do MST no dia 28 de 

outubro de 2015. Na publicação, é apresentada a fala da diretora do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (Incra), Maria Lúcia Falcón, durante a 1ª Feira Nacional da 

Reforma Agrária, realizada em outubro deste ano, que afirma que “Todas as dimensões da 

vida na cidade dependem da vida no campo”.  

Usando a fala da presidente do Incra, a JST constrói discurso polifônico enaltecendo a 

luta pela distribuição de terras e pelo consumo de alimentos saudáveis. A produção de 

orgânicos em sistema de agricultura familiar e através do cooperativismo foi tema de seis 

publicações na página da JST no período analisado.  
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A juventude veiculou também, no dia 19 de outubro de 2015, o texto “Assentados 

aprendem lições da floresta para cultivar na Amazônia”, compartilhado do site do MST, 

notícia que aborda a melhoria na qualidade de vida de famílias na Amazônia após trocarem o 

garimpo na região de Serra Pelada pelo cultivo agroecológico de alimentos em assentamentos, 

o que legitima a reforma agrária como um meio de justiça social e de preservação ambiental.  

Outra estratégia de legitimação é a universalização, apresentação de regras e acordos 

que servem aos interesses de algumas pessoas como sendo voltados ao bem de todos. Já na 

narrativização os argumentos são inseridos em histórias que apresentam o tempo presente 

como parte de tal passado.  

Podemos perceber a narrativização do discurso da JST em publicações como a do dia 

01 de novembro de 2015, quando a juventude escreveu:  

 

MST: HÁ 30 ANOS DERRUBANDO AS CERCAS DA IGNORÂNCIA. 

Na madrugada de hoje (1), por volta das 5h, toda a juventude presente no 

acampamento estadual (RS) saiu em marcha e percorreu cerca de 4,5 km 

para inaugurar um memorial que celebra os 30 anos da ocupação da Fazenda 

Annoni e que está situado na área 10 – onde se instalou o acampamento Sem 

Terra, a 29 de outubro de 1985 [...] (texto postado pela JST no facebook 

no dia 01 de novembro de 2015) 

 

Com o texto acima, a JST apresenta a marcha da juventude e a inauguração do 

memorial como um acontecimento resultante da ocupação da Fazenda Annoni (RS) há 30 

anos. No texto, a ocupação de terras para a instalação de assentamentos de reforma agrária é 

mostrada como algo memorável, que merece ser mantido e lembrado pelas novas gerações 

que hoje desfrutam do trabalho iniciado há décadas.  

A formação de assentamentos e acampamentos foi retratada seis vezes na fanpage, 

além de uma postagem feita sobre a ocupação da sede do Incra, em Brasília (DF), por 

militantes do MST como exigência pela implantação do Plano Nacional da Reforma Agrária. 

Analisando o discurso veiculado pela JST, é possível notar que o grupos, assim como o MST, 

opta por usar a palavra “ocupação” e nunca por “invasão”, palavra carregada de sentido 

pejorativo.  

Além das mobilizações em torno da ocupação de escolas, e consequente luta pela 

melhoria na qualidade da educação, e da produção de alimentos saudáveis em harmonia com 

o meio ambiente, a JST também inclui em sua formação discursiva o apoio ao movimento 
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LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais). No período analisado, a página 

fez três postagens diretamente relacionadas à defesa dos direitos da população LGBT.  

No dia 26 de setembro, a fanpage compartilhou a notícia de que gays e bissexuais 

passam a poder doar sangue na Argentina. A juventude afirma que o caso deve servir de 

exemplo para países como o Brasil e os Estados Unidos, onde se aplica restrições com relação 

à doação de sangue por pessoas LGBT.  

Nessa postagem sobre a doação de sangue pela população LGBT, a JST escreve o 

seguinte: “[...] Com a mudança nas regras, passam a ser priorizados o estado de saúde e as 

condições clínicas do doador, no lugar de sua orientação sexual”, o que evidencia o 

posicionamento da juventude em favor da classificação de gays e bissexuais como aptos a 

serem doadores com base nas condições de saúde do candidato e não conforme sua orientação 

sexual, como ocorre hoje, postura que podemos considerar como discriminatória.  

Outra postagem contendo o posicionamento da JST em relação à população LGBT foi 

a imagem da Figura 2, sem autoria indicada, em que as bandeiras do arco-íris (que representa 

o movimento LGBT) e a bandeira do MST se mesclam. Ao centro da Figura 1, uma pessoa 

encena uma espécie de voo, que remete tanto à liberdade de os indivíduos poderem expressar-

se em sua singularidade, quanto a uma espécie de herói na luta pelos direitos a terra e ao 

respeito. 

Figura 2 – Desenho representando a relação entre LGBTs e o MST (autor desconhecido) 

 

A criação de símbolos que identifiquem ou representem grupos, nações, movimentos 

etc, como hinos, emblemas e bandeiras (como mostradas na imagem acima) é definida por 
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Thompson (2002) como uma simbolização da unidade, estratégia integrante do terceiro 

modus operandi da ideologia: a unificação, através da qual é construída uma identidade 

coletiva, podendo ser expressa também via padronização da linguagem usada por 

determinado grupo, por exemplo.  

A Figura 1, postada no dia 10 de setembro, foi a publicação com maior número de 

“curtidas” da página (300 até o dia 01/12/15) e também de compartilhamentos (um total de 

113 no mesmo período) no período analisado. Na postagem do desenho (Figura 2), a tentativa 

de formação de unidade foi expressa ainda pelo texto que descreve a imagem: “sou gay, sou 

lésbica, sou trans, sou bi, sou Sem Terra, sou humano, sou como você!”. Neste texto, a JST 

afirma que, independente da orientação sexual, a juventude tem em comum o fato de serem 

humanos e sem terra.  

Assim, a JST denota que uma forma de resistir e lutar contra as opressões e 

preconceitos é a união de forças entre a juventude rural e a população LGBT, juntos em um 

voo rumo à liberdade, como mostrado na imagem compartilhada na fanpage.  

Outro grupo minoritário apoiado pela JST são os índios. No intervalo de tempo 

analisado por este trabalho, a fanpage fez cinco postagens abordando a luta por terra, pela 

preservação da cultura e ainda o aumento da violência praticada contra os povos indígenas, 

seja por latifundiários ou pelo próprio poder público.  

A JST denunciou duas ações movidas por deputados em prejuízo aos índios: no dia 27 

de outubro de 2015, a juventude publicou imagem de protesto contra o Projeto de Emenda à 

Constituição (PEC) 215/2000, que transfere da União para o Congresso Nacional a tarefa de 

demarcar terras indígenas, o que, entre outros problemas, tornaria o processo mais demorado.  

A juventude denunciou outra medida contra os índios através do texto “Ruralistas 

intensificam ofensiva sobre indígenas e abrem CPI contra o Cimi no MS”, compartilhada do 

site do MST no dia 22 de setembro de 2015.  

Ilustrando o texto, que ressalta o fato de a ação contra o Conselho Indigenista 

Missionário (CIMI), ligado à Igreja Católica, ser movida por uma deputada fazendeira, é 

exibida a foto de um índio com uma placa dizendo “Fim do genocídio! Vida longa aos índios, 

rios e árvores”. Sendo assim, a JST cria uma imagem desfavorável da fazendeira/deputada 

contra índios indefesos, que tem sua imagem vinculada à dos rios e árvores através da 

estratégia do deslocamento, assumindo valoração positiva (defender os indígenas é defender o 

meio ambiente, que traz benefícios a todos se bem preservado).   
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Assim como faz com a população LGBT, a JST constrói em seu discurso a imagem de 

que somente a formação de unidade entre minorias e grupos oprimidos é que se consegue uma 

sociedade mais justa.  

Contrapondo-se à unificação, Thompson (2002) aponta a fragmentação, separação dos 

grupos com potencial desafio aos segmentos dominantes. Uma estratégia da fragmentação é a 

diferenciação, a ênfase nas distinções entre grupos e pessoas. Já com o expurgo do outro, o 

autor explica que se constrói um inimigo interno ou externo, contra o qual o grupo deve lutar.   

Thompson explica que o expurgo do outro serve também de unificação, pois é 

construída uma unidade pelo bem maior e em oposição ao mal. A JST apresenta, entre outros, 

o latifúndio e o uso de agrotóxicos como os “vilões” a serem combatidos não só pela 

juventude e população rural, mas por toda a sociedade.  

  O último modo de operação da ideologia no discurso é a reificação, em que é 

feita a reinterpretação para a “coisificação” de processos e acontecimentos num processo de 

naturalização. Este modo de operação da ideologia se manifesta ainda através da 

eternalização, quando se esvazia o caráter histórico de acontecimentos, apresentando-os como 

imutáveis.  Já na nominalização, enunciados são reduzidos a nomes.   

Ao todo, cinco postagens na fanpage fizeram crítica ao uso de agrotóxicos e ao 

agronegócio, apontados pela juventude como prejudiciais ao meio ambiente e à saúde da 

população. Em uma das postagens, a JST usa o meme (imagem satírica que se espalha pela 

internet) da chefe de cozinha e apresentadora Bela Gil para indicar a troca do agronegócio 

pela Reforma Agrária, opção mais saudável, como ela faz em seu programa na TV, conforme 

mostrado na figura 3.  

Figura 3 – Meme compartilhado pela fanpage da JST 



48 

 

 

  Publicando imagens como memes, a JST adéqua a linguagem usada ao público a que 

dirigem suas ações de comunicação: os jovens, que costumam utilizar tais imagens bem-

humoradas em conversas particulares, nas redes sociais e até mesmo em conversas do dia a 

dia. A figura 3 é usada ainda para dar tom de ironia ao discurso da juventude, constituída pela 

continuação do agronegócio mesmo diante de uma alternativa mais saudável: a Reforma 

Agrária.  

 O bom-humor é usado pela JST ainda em duas postagens feitas no dia 23 de setembro 

de 2015, nas quais a juventude repudia a agressão sofrida pelo presidente nacional do MST, 

João Pedro Stédile, ao chegar no aeroporto da cidade de Fortaleza. Entre insultos e 

xingamentos, o presidente contou que as pessoas o mandaram ir para Cuba (algo que ele já 

fez).  

Como resposta à “ordem” dada pelos agressores, a juventude brinca e posta foto de 

João Pedro Stédile durante encontro com o Papa Francisco. Na imagem, a JST insere legendas 

como se o presidente do MST dissesse ao Papa que o mandaram ir para Cuba e o religioso por 

sua vez responde pedindo carona para a ilha, visitada este ano pela maior autoridade da Igreja 

Católica.  

 Em uma postagem em relação aos agrotóxicos, feita no dia 08 de outubro de 2015, a 

JST escreveu que somos envenenados diariamente pelos agrotóxicos. A publicação traz a 

seguinte fala do jornalista Leonardo Sakamoto: “No Brasil, o lobby dos agrotóxicos é pesado. 

Daria um longa metragem de ‘ficção’ tão engraçado e trágico quanto o da indústria do 

tabaco”.   

Ao apresentar a fala acima, a JST constrói discurso polifônico, irônico e no qual o 

deslocamento descrito por Thompson (2002) se faz presente. A ironia reside no uso das aspas 

na palavra “ficção”, em que Sakamoto deixa subentendido que, apresar de absurdo e algo que 

mais se adequaria a uma obra ficcional, o lobby (pressão de um grupo - neste caso dos 

empresários do agronegócio e da indústria de agrotóxicos - sobre políticos e entes do poder 

para manutenção, concessão ou aumento de seus privilégios) dos agrotóxicos conta com 

muito poder no país.  

Já o deslocamento no texto constitui-se na relação que o autor faz entre o lobby dos 

agrotóxicos e o lobby da indústria do tabaco. Com a associação, o autor deixa implícito que os 

agrotóxicos, assim como o cigarro, matam milhares e pessoas no Brasil por ano.  
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Em outra publicação sobre agrotóxicos, também publicada no dia 08 de outubro, a JST 

escreveu que, embora o uso do Glifosato, herbicida mais usado no mundo, esteja caindo 

devido a pesquisas que comprovam a carcinogenicidade, capacidade de provocar ou agravar 

casos de câncer, do agrotóxico, a indústria tem desenvolvido outras formas do que a 

juventude descreve como “seguir lucrando sobre o envenenamento da população”.  

Na postagem descrita acima, a JST opõe aquilo que parece ser uma boa notícia 

(diminuição no uso do Glifosato) à informação de que novos agrotóxicos estão sendo 

desenvolvidos pela indústria. Desta forma, a juventude não só se coloca contra o uso de 

agrotóxicos e constrói imagem negativa da indústria produtora dos herbicidas, que continua 

desenvolvendo produtos mesmo diante do alerta do potencial cancerígeno e de causar outros 

malefícios à saúde.  

A JST também constrói imagem negativa do presidente da Câmara dos deputados 

Eduardo Cunha (PMDB), acusado de corrupção e lavagem de dinheiro ilícito através de 

contas na Suíça em nome de empresas de fachada. A juventude fez sete publicações contra o 

político no período analisado, sendo duas dessas postagens convites para mobilizações nas 

ruas pedindo a saída do deputado do poder.  

Em seis da sete postagens a fanpage usa a hashtag “#ForaCunha”, que ficou no 

trending topics do twitter como um dos assuntos mais comentados do Brasil no dia 13 de 

outubro de 2015, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) expediu três liminares 

suspendendo temporariamente os poderes do presidente da Câmara.  

Além das mobilizações contra Eduardo Cunha, a fanpage da JST compartilha ainda 

convites para participação dos internautas em outros eventos e mobilizações, como o 

Encontro Nacional de Educadores da Reforma Agrária (Enera), citado sete vezes, e o 

Acampamento da Juventude Sem Terra do Rio Grande do Sul, tema de 10 publicações na 

página.   

Através desses eventos, a JST busca não agendar temas de discussão entre os 

leitores/jovens, bem como atrair a atenção para as mobilizações, a fim de aumentar a 

quantidade de militantes do MST.  

Entre os assuntos trazidos para discussão pela fanpage da JST estão três textos 

relativos à destruição causada pelo rompimento da barragem de Fundão, que continha rejeitos 

de minério da empresa Samarco (controlada pelas mineradoras Vale e BHP Biliton), na 

cidade de Mariana (MG), ocorrido no dia 05 de novembro de 2015. A juventude cobrou a 
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responsabilização criminal da Samarco e prestaram apoio às vítimas do rompimento da 

barragem.  

Na publicação do dia 26 de novembro, a JST escreveu que “O sangue dos atingidos 

também é sangue Sem Terra”. Na publicação, a juventude repudiou o Projeto de Lei Anti 

Terror, que prevê a criminalização de manifestações como forma de terrorismo, e declarou 

ainda que as grandes empresas, como a Vale, cometem terrorismo contra o povo e não os 

movimentos sociais. 

Também no dia 26 de novembro, a JST compartilhou texto do MST intitulado “A Vale 

comete crime ambiental e quem protesta é preso?!”, com a seguinte descrição:  

 

Quatro jovens do MST são presos por sujar as paredes da Câmara [dos 

Deputados, em Brasília] numa intervenção teatral (limpas depois de alguns 

minutos), enquanto diretores da Vale foram responsáveis por mortes, 

desaparecimentos de pessoas, destruição de centenas de lares, contaminação 

ambiental por lama tóxica, e continuam soltos?! (Descrição da postagem 

“A Vale comete crime ambiental e quem protesta é preso?!”, 

publicada na página da JST no dia 26 de novembro de 2015).  

 

 Na construção textual transcrita, a juventude opõe a prisão de quatro jovens por 

sujarem as paredes da Câmara dos Deputados, durante ação teatral, ao fato de os diretores de 

uma das maiores empresas do Brasil, a Vale, continuarem livres mesmo após as mortes e 

destruição causada pelo rompimento de uma das barragens de mineração da companhia, 

apontando desproporcionalidade na punição aplicada aos jovens.   

 A JST ressaltou ainda que as paredes da Câmara foram limpas após alguns minutos, 

diferentemente da lama da barragem, espalhada por mais de 500 km, que não se sabe quanto 

tempo levará para ser removida e nem quantos anos levará para que as áreas atingidas sejam 

revitalizadas (e nem mesmo se poderão voltar a ser como eram antes).  

 Diante do exposto, observamos que além de articulação social e ferramenta de 

contrainformação à mídia tradicional, a fanpage da juventude do MST faz também registro de 

fatos históricos e políticos do país, levando temas e perspectivas diferentes ao debate público.   

 

 



51 

 

5. CONCLUSÃO 

 

A presença cada vez maior da tecnologia em nossas vidas, sobretudo através da 

internet e de ferramentas móveis de comunicação, não só tem transformado a forma como nos 

comunicamos, mas também opera mudanças na maneira como vemos o mundo. Diante deste 

potencial da web, movimentos sociais como o MST e sua juventude têm se apropriado deste 

novo meio para a veiculação de mensagens ideologias 

Através da internet, coletivos e movimentos sociais buscam desconstruir os 

estereótipos e deturpações de imagem muitas vezes feitas na mídia tradicional.  Entre os 

grupos que tem sua imagem deformada pelos grandes veículos de comunicação, está o MST 

e, dentro deste grupo, a JST, suas demandas e conquistas sequer aparece no noticiário 

tradicional, são invisibilizados.  

Com esta pesquisa, buscamos compreender como a JST constrói seu discurso através 

da fanpage no facebook, assim como entender as características que diferenciam a 

comunicação exercida pelos jovens, levantando os principais temas abordados pelo grupo e 

recursos usados na elaboração dos textos.  

Percebemos que, embora compartilhe ideologias em comum com o MST e veicule 

textos do próprio movimento, a juventude possui perfil de formação e de comunicação 

diferenciado, empregando, por exemplo, o uso de linguagem, expressões e ferramentas típicas 

dos jovens como memes e hashtags.  

O próprio teor das postagens da JST remete a características da juventude: temas 

ligados à educação, ações desenvolvidas para/pela JST e ainda a ligação com outros 

movimentos como o LGBT e a luta pelos direitos indígenas. Da mesma forma, a escolha das 

fontes remete ao caráter descentralizado e questionador dos jovens, que optam por consultar 

diversos portais de notícias não ligados e veículos de comunicação tradicionais.  

Utilizando os princípios da Análise de Discurso e de manifestação da ideologia, 

verificamos que o recurso de construção discursiva mais usado pela juventude é a polifonia, 

que traz falas de jornalistas, agricultores e autoridades inclusas nos textos veiculados, como 

forma de reafirmar e legitimar aquilo que a juventude defende.   
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A JST também utiliza muito a estratégia do deslocamento na construção de seu 

discurso, atribuindo aos fatos apresentados características positivas ou negativas de outro 

elemento.  

Vale frisar, porém, que este processo de produção de conteúdo pelos movimentos 

sociais não pode ser creditado e nem avaliado unicamente de acordo com os avanços 

tecnológicos vivenciados pela sociedade. É preciso também fazer uma contextualização da 

atual situação econômico-social brasileira.  

Cada vez mais pessoas ascendem economicamente e, consequentemente, tem acesso à 

tecnologia, que avança e disponibiliza muitas ferramentas e possibilidades a seus usuários. 

Como consequência da melhoria da qualidade de vida no país nos últimos anos, as pessoas 

não aceitam mais retrocessos e perdas de direitos, elas agora tem mais facilidade de acesso à 

informação e a formas de veiculação de conteúdo e ideologias.  

De posse de tais recursos, as pessoas, por sua vez, fazem uso destes para difundir 

informações, organizarem-se e mobilizarem-se em prol de mudanças nos mais diferentes 

âmbitos sociais. Analisamos que a JST busca mobilizar os jovens tanto através das postagens 

na fanpage quanto com convites para participação em eventos e atos no “mundo real”.  

Exemplos de convite para mobilizações foram as chamadas para os protestos pela 

saída do deputado Eduardo Cunha (PMDB) do poder e as manifestações de apoio à população 

da cidade de Mariana (MG), com pedido de responsabilização dos empresários da Vale pela 

tragédia causada pelo rompimento de uma barragem de rejeitos de minério.  

 A abordagem de temas atuais é outra característica do discurso construído pela JST, 

que realiza trabalho de registro de acontecimentos e parte da história do país, além de agendar 

assuntos de discussão entre os jovens.  

  Para auxiliar e enriquecer este estudo, traçamos também breve perfil 

etnográfico da juventude Sem Terra do município de Mossoró a fim de vermos como esse 

grupo é composto e se conhece as ações de comunicação do movimento e sua juventude. No 

entanto, somente 15% do grupo pesquisado afirmou conhecer alguma página da JST no 

facebook, embora todos os entrevistados possuam perfil na rede social.  

A baixa abrangência das postagens na fanpage da JST (que apresentam, em sua 

maioria, menos de 60 “curtidas”, o que é pouco considerando o fato de haver milhões de 

jovens assentados e acampados no país) pode ser explicada pela excessiva fragmentação das 

ações de comunicação do grupo. Diferentemente do MST que possui apenas uma página 
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oficial no facebook e um site onde são publicadas notícias diariamente, a juventude do 

movimento se divide entre oito fanpages e não atualiza o blog desde o ano de 2014.  

 Compreendemos que a análise feita neste trabalho é apenas uma das abordagens 

discursivas possíveis de serem aplicadas sobre o que é veiculado pela juventude do MST. 

Entretanto, entendemos que as ações de comunicação da JST poderiam ter melhores 

resultados diante da formação de uma unidade em prol da construção e alimentação de canal 

comunicativo conjunto.  
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7. ANEXOS 

 

Roteiro de entrevista semiestruturada com jovens assentados do município de Mossoró 

Data: ______________ 

Nome Completo:_________________________________________________________  

Idade: ____     sexo: ____________________________________  

Mora em área de: (  ) Assentamento  (  ) Acampamento (  ) Zona urbana  

Local: _________________________________________________________________  

Município: ________________________________________ Estado:______________ 

Escolaridade: ____________________ Curso: _________________________________    

 

1 - É membro do coletivo de Juventude Sem Terra (JST)?  Se sim, há quanto tempo tem 

contato com o coletivo?  

2 - Você tem acesso a veículos de comunicação como rádio, televisão, telefone ou internet? 

Quais? 

3 – Você conhece, já leu ou ouviu falar da página da JST no facebook e do blog da juventude 

do MST?  

4 - Você trabalha? Se sim, desde que idade começou a trabalhar, em que função e qual a sua 

renda média mensal?  

5 – Você está satisfeito com a vida no campo? Pretende permanecer na zona rural ou planeja 

migrar para a zona urbana? Por quê?  

6 – O que você acha das matérias veiculadas sobre os assentamentos, acampamentos e o 

MST? Você se vê representado na mídia tradicional?   

7 - Para você, o que é ser um jovem sem terra? 
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