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As representações sobre a produção de alimentos durante a pandemia da 

COVID-19 no site do MST1 

Solange Inês Engelmann2 

 
RESUMO: A partir da ampliação da esfera pública para o espaço virtual, analisa-se a 
circulação das representações sobre a Reforma Agrária no site do MST, envolvendo o 
conteúdo sobre a doação de alimentos, na pandemia da covid-19. Apoia-se na Teoria das 
Representações Sociais, na Análise de Conteúdo e estudo dos principais enunciados 
simbólicos do discurso. Conclui-se que a circulação das representações sobre a doação de 
alimentos cria novos sentidos sobre a importância da Reforma Agrária no Brasil. 
 

INTRODUÇÃO 

Fundado em 1984, na cidade de Cascavel, Paraná, o Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST) é dos movimentos sociais populares mais representativos da América 

Latina, ao pautar a necessidade da Reforma Agrária, chama atenção para o problema dos sem-

terra, da concentração fundiária e defender mudanças na estrutura social do sistema 

capitalista, e propor um modelo de sociedade com igualdade e justiça social. Para Gohn 

(2000), o MST assume o papel de sujeito coletivo e importante representante da classe 

trabalhadora brasileira, que escancara as desigualdades sociais e os conflitos de classe, entre a 

burguesia e a classe operária (sejam urbanas ou rurais). Diante disso, com o avanço do 

capitalismo no campo e o fortalecimento do agronegócio no início de 2000, a diminuição no 

número de novos assentamentos e o debate entre os movimentos populares de que o projeto 

de Reforma Agrária estaria esgotado na sociedade capitalista, a partir do segundo Programa 

Agrário de 2007, o MST defende a implantação de um projeto popular para a agricultura 

brasileira e a construção de uma sociedade igualitária, solidária, humanista e ecologicamente 

sustentável (MST, 2007). Assim, para o MST, a criação de um programa de Reforma Agrária 

Popular necessita de mudanças sociais, como a democratização do acesso à terra aos 

camponeses e trabalhadores rurais e um modelo de produção agrícola sustentável, com base 
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na Agroecologia, para a produção de alimentos, criação de agroindústrias, crédito agrícola e 

assistência técnica, educação do campo, entre outros. 

No contexto do desenvolvimento tecnológico ao final do século XX e início do século XXI, 

que possibilita o surgimento das mídias digitais com páginas on-line, blogs, redes sociais, 

aplicativos, etc., ao obter condições de acesso a essas tecnologias, os integrantes de 

movimentos sociais populares como o MST, passam a organizar processos e estratégias de 

comunicação populares (PERUZZO, 2006), voltados à apresentação de suas demandas e 

ampliação de visibilidade acerca de suas pautas de reivindicações.  

Assim, na pandemia da covid-19 no mundo, por um lado a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) recomenda o distanciamento social, enquanto por outro lado observa-se a necessidade 

dos trabalhadores do MST em produzir alimentos para sobrevivência e abastecimento do 

mercado local, este estudo parte da seguinte questão: Quais as representações sobre a doação 

de alimentos do MST, em torno do projeto de Reforma Agrária, construídas pelo material 

informativo da página on-line do Movimento, em agosto de 2020. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

As representações estão ligadas diretamente à comunicação, pois, estabelecem-se na 

construção de sentidos e saberes, sendo uma maneira específica de compreender e comunicar. 

Para Moscovici (2013, p.46) o objetivo das representações é “[...] abstrair sentido do mundo e 

introduzir nele ordem e percepções, que reproduzam o mundo de uma forma significativa.” 

Assim, a comunicação se estabelece por meio de vínculos entre os indivíduos, comunidades e 

grupos sociais resultando na criação de representações de si, dos outros e de distintas 

realidades sobre elementos concretos e abstratos que circundam a sociedade em diferentes 

épocas.  

Nesse contexto, ao divulgar informações na esfera pública os meios de comunicação 

adquirem um papel central, pois ao interpretarem os acontecimentos não o fazem com total 

isenção e imparcialidade. Dependendo da abordagem, dos argumentos utilizados podem 

subverter a ordem dos fatos, interferindo na construção da memória coletiva. A construção de 

uma esfera pública necessita do estabelecimento de um conjunto de interações e debates entre 

os cidadãos, que se viabiliza por meio de uma comunicação centrada no diálogo e visões de 
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mundo e objetivos concorrentes. Desse modo, Jovchelovitch (2000, p.175), salienta que “as 

representações sociais são formas de mediação simbólica firmemente radicadas na esfera 

pública.” O que torna a esfera pública um espaço da realidade intersubjetiva. É neste terreno 

que as representações “são geradas, se cristalizam e se transformam”, crescem e tomam 

forma. Portanto, as narrativas se encontram constantemente permeadas por relações de poder, 

não sendo um ato neutro, mas resultando de lutas simbólicas. A autora alerta que a imprensa 

produz significados e valores hegemônicos, assumindo o papel de “ator chave” do poder 

(JOVCHELOVITCH, 2000), principalmente nas sociedades em que os meios de comunicação 

estão concentrados por grupos que também dominam a indústria e o governo, e se observa a 

ausência de uma esfera pública robusta e crítica. 

Ao final do XX e início do século XXI o avanço tecnológico dá origem a sociedade em redes 

e a novos canais de comunicação e informação, como a internet (CASTELLS, 2006). Amplia-

se a centralidade do controle de informação dos oligopólios midiáticos tradicionais (rádio, 

jornais e revistas, televisão, dentre outros) para uma esfera pública virtual. Na visão de Di 

Felice (2014) a sociedade em rede cria uma nova cultura tecnológica e comunicativa, com o 

potencial de gerar mudanças na política, na democracia e na forma de pensar, alterando os 

contextos sociais. Essa mudança tecnológica estimula a participação e interação dos usuários, 

por meio de um novo tipo de inter-relação social e uma cultura tecnológica centrada na 

interação dos cidadãos. Para Castells (2006) o desenvolvimento das tecnologias também pode 

desempenhar papel importante no estimulo às mudanças das relações sociais e busca de 

cidadania, quando os usuários adquirem condições (sociais, políticas e, principalmente, 

econômicas) de apropriarem-se da rede e redefini-la para atender às necessidades da 

sociedade. 

Porém, a internet é um produto do capitalismo inserido na lógica de funcionamento de 

mercantilização do capital, monopolizado por grandes redes de informação: Google, Yahoo, 

MSN, que dão suporte as “redes sociais” (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) entre outras. A 

medida em que o espaço da esfera pública, antes concentrado na imprensa tradicional é 

ampliado com as redes digitais, e o ciberespaço adquire status de uma nova esfera pública, 

possibilita-se a organização de processos de comunicação populares. Assim, a criação de 

páginas webs, blogs e perfis em redes sociais, entre outros, tornam-se importantes meios para 

divulgar demandas, reivindicar a cidadania e exercer a contrainformação. A partir de 1997, o 
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MST mantém um portal on-line3, mantido pelo setor de comunicação do MST, e vem se 

consolidando em canal estratégico de comunicação e informação no debate público da 

Reforma Agrária no Brasil. Os integrantes do MST percebem que as mídias digitais se tornam 

importante espaço de circulação de informações, colaborando na reconstituição de 

representações sociais dos movimentos populares na esfera pública. 

 

METODOLOGIA 

A perspectiva epistemológica fundamenta-se na teoria das representações sociais de 

Moscovici (2013). A abordagem metodológica utiliza-se como base os pressupostos 

qualitativos e as técnicas de Análise de Conteúdo (AC) de Bardin (2009). Neste sentido, 

Spink (2013) contribui para a identificação e interpretação dos principais enunciados 

simbólicos do discurso e das principais representações encontradas. Nesse sentido, procura-se 

compreender as perspectivas das representações sociais estabelecidas no espaço público pelo 

portal on-line do MST sobre a produção de alimentos, durante a pandemia da Covid-19, 

durante o mês de agosto de 2020, além de descrever as estratégias e motivações do MST 

nesse tema.  

 

RESULTADOS  

Com a preocupação do MST em desenvolver políticas de comunicação popular, para 

mobilização e educação dos trabalhadores/as Sem Terra, pressão aos governos e difusão de 

seu projeto popular de Reforma Agrária, a página virtual do MST tem sido reformulada ao 

longo dos anos. Em janeiro deste ano, o portal passou por nova reformulação, com mudança 

de layout e inserção de novas ferramentas e conteúdo em vídeo e áudio, assumindo caráter de 

canal multimídia de comunicação. 

O material analisado foi publicado durante a pandemia do coronavírus no Brasil, de 1 a 31 de 

agosto de 2020. Com base em uma pré-análise dos títulos e linhas finas das editorias de 

notícia, notas, entrevista e artigo, encontramos um universo de 111 publicações de notícias e 

notas, oito artigos e uma entrevista, em que foram selecionados 27 notícias e um artigo sobre 

o tema de estudo. Nesse corpus observou-se três representações centrais relacionadas à 
                                                 
3 www.mst.org.br 
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doação de alimentos da Reforma Agrária, que se articulam entre si: doação e produção de 

alimentos e reivindicações de políticas públicas para o campo. 

As representações de doação e produção de alimentos, apresentam como central o valor da 

solidariedade e da organização coletiva dos movimentos populares do campo e da cidade, por 

meio da doação de alimentos in natura e de ações de confecção de refeições, para as 

populações de periferias urbanas e de trabalhadores urbanos organizados. Ressalta-se de 

forma implícita a concepção da produção de alimento pela agricultura familiar e camponesa 

como alternativa para o enfrentamento da fome no país e garantir a soberania alimentar 

durante períodos de crises, como a pandemia da Covid-19. Também se percebe a articulação 

da doação de alimentos com a implantação de um projeto de agricultura aliado à natureza, e 

bases agroecológicas – de produção saudável e sustentável, na valorização da organização 

coletiva dos camponeses e diversidade de públicos. Em relação a representação de 

reivindicações de políticas públicas para o campo, reforça-se a narrativa sobre a necessidade 

de políticas públicas para agricultura camponesa e familiar durante a pandemia, como uma 

categoria de auxilio emergencial para os trabalhadores/as rurais. 

Na análise do material informativo percebe-se que o foco da maioria dos textos está na 

representação sobre a doação de alimentos. Foram analisados sete textos, entre notícias e 

notas, de maior relevância sobre o assunto, contemplando a maior diversidade de estados com 

ações. A partir da análise sobre a doação de alimentos pelo MST, identificou-se três 

principais ancoragens que amparam essas representações: a) Reforma Agrária = 

solidariedade; b) Combate à fome; e c) Aliança com as periferias. Observa-se que a 

solidariedade e o processo organizativo do MST perpassam as representações sobre a doação 

de alimentos e suas ancoragens, demonstrando a importância do coletivo e a articulação 

nacional do Movimento, a partir dos territórios dos assentamentos e acampamentos de 

Reforma Agrária. 

Reforma Agrária = solidariedade: aparecendo com frequência no material analisado, esses 

elementos apontam a solidariedade como central no projeto de Reforma Agrária Popular do 

MST, que em um momento de crise sanitária e econômica destina parte da produção de 

alimentos dos territórios dos assentamentos para alimentar trabalhadores sem renda e famílias 

em situação de vulnerabilidade nas periferias urbanas. Evidencia-se que, por meio disso, os 

Sem Terra apresentam à sociedade e aos governos a importância da Reforma Agrária, como 
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alternativa para combater à fome e enfrentar crises de escassez de alimentos, se contrapondo 

ao modelo de agricultura industrial e agroexportador do agronegócio. A solidariedade também 

aparece aliada à Reforma Agrária, na medida em que as doações de alimentos e o trabalho 

coletivo do MST, sensibilizam a população para o problema da fome e das desigualdades no 

país, bem como apresentam os territórios dos assentamentos como espaços que geram renda 

para sobrevivência das famílias assentadas, e garantem um local de vida, desenvolvimento, 

cultura, educação, troca de saberes, entre outros. A análise também evidencia que o MST 

organiza uma campanha nacional de doação de alimentos e agrega outras pautas da conjuntura 

em jornadas de lutas nacionais, que já estavam no seu calendário de lutas, como a Jornada 

Nacional da Juventude, que ocorreu com ações simbólicas, em agosto de 2020. Percebe-se 

que os dirigentes do Movimento Sem Terra reposicionam a pauta da Reforma Agrária na 

conjuntura da pandemia, procurando reinseri-lá no debate público e pressionar o poder 

público em relação a questão do aumento da  fome, e do próprio projeto de Reforma Agrária, 

para resolver essa problemática, abastecer os mercados locais e garantir a soberania alimentar 

e nutricional da população e das famílias assentadas.  

A problemática do combate à fome no País também aparece articulada às doações de 

alimentos, como uma alternativa para resolver, de forma momentânea, a fome da população 

em situação de vulnerabilidade nas periferias de centros urbanos. O ataque ao problema da 

fome demonstra que os dirigentes do MST apresentam uma estratégia de enfrentamento à 

pandemia e socorro à população, pautando a preservação da vida. A narrativa do combate à 

fome, aparece ainda como denúncia do MST, às políticas governamentais de Jair Bolsonaro, 

de destruição de direitos sociais, demonstre de políticas públicas, principalmente no campo e 

do abandono da população para a fome e o coronavírus. 

A aliança com as periferias também foi uma temática recorrente nos textos. Por meio da 

doação de alimentos dos assentamentos, muitos produzidos em sistemas agroecológicos, sem 

o uso de agrotóxicos e insumos químicos, observa-se, que os Sem Terra do MST 

reestabelecem e criam novas parcerias em torno desse movimento popular e suas demandas, 

juntos aos trabalhadores desempregados dos centros urbanos, organizações populares e 

movimentos sociais urbanos e rurais, bem como associações e entidades comunitárias de 

periferias. A doação de alimentos nas periferias também indica que a Reforma Agrária tem 

um papel importante para amenizar o problema da fome, a partir do cultivo de alimentos nos 
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assentamentos, bem como o beneficiamento e a comercialização das produções, por meio de 

cooperativas, associações, grupos coletivos e Armazéns de produtos do campo. Essas 

representações são reforçadas na fala de alguns dirigentes do MST, a exemplo da dirigente do 

Setor de Produção, Cooperação e Meio Ambiente do MST e da coordenação nacional. “(...) 

Aqui construímos aliança direta entre aqueles que lutam no campo, com aqueles que resistem 

na cidade. Do povo com o povo” (MST, 2020 apud NUNES, 2020).  

Para concluir a análise do ensaio também foram selecionados cinco conteúdos informativos, 

de maior relevância sobre as representações da produção de alimentos e as reivindicações de 

políticas públicas, buscando uma compreensão mais completa em torno das ancoragens e 

motivações dessas representações, bem como seus sentidos colocados em circulação no 

espaço público.  

Compreende-se que as representações sobre a doação de alimentos do MST, analisadas no 

conteúdo informativo da página on-line do Movimento, se articulam com o projeto de 

Reforma Agrária Popular, que o movimento popular tem pautado na sociedade, e na 

organização social dos Sem Terra em viabilizar as ações, a partir dos territórios dos 

assentamentos e acampamentos. Desse modo, os significados que ancoram as representações 

se inserem nas perspectivas de Jovchelovitch (2000) e Moscovici (2013), que apresentaram às 

representações como processos que desenvolvem sentidos e percepções acerca do mundo e 

seus objetos, mediante a comunicação e interações entre os sujeitos através da mediação da 

linguagem. As representações acerca do projeto de Reforma Agrária Popular do MST, 

divulgadas pelo conteúdo analisado sobre a doação de alimentos estabelecem-se como 

construção de novos sentidos, políticos, sociais, culturais em torno da pauta da Reforma 

Agrária e da organização do próprio MST no espaço público.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da análise das representações sobre a doação de alimentos no material informativo da 

página on-line do MST, percebe-se três elementos principais que ancoram essas 

representações: Reforma Agrária = solidariedade, combate à fome, e aliança com as 

periferias. Entende-se que esses elementos atualizam os sentidos e reposicionam a 

importância do projeto de Reforma Agrária na conjuntura de crise econômica e sanitária no 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

239 

Brasil. Mesmo com o desmonte de políticas públicas para o campo, percebe-se que a Reforma 

Agrária Popular é apresentada pelo MST como um projeto viável, no momento de crise do 

coronavírus para resolver o problema da fome, as demandas de preços baixos, garantindo o 

abastecimento dos mercados locais e da soberania alimentar, com alimentos saudáveis.  

Nesse sentido, o MST retoma seu trabalho de base, junto às populações carentes das periferias 

urbanas, em um contexto de pandemia. Ou seja, mesmo com a crise e a necessidade de 

isolamento social, os Sem Terra reposicionam a pauta da Reforma Agrária Popular na nova 

conjuntura e nos debates na esfera pública. Desse modo, compreende-se, que o material 

analisado coloca em circulação novas representações sobre a importância do projeto de 

Reforma Agrária, defendido pelo MST no país, para enfrentar a crise econômica e da Covid-

19. A circulação de novos saberes interfere na construção coletiva da memória acerca da 

questão agrária no espaço público e reforça a importância de um projeto de Reforma Agrária. 
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