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Os editais, de uma forma geral, representam a síntese do "pensa-
mento ideológico" do que vai publicado no corpo do veículo de comuni-
cação. Esse "pensamento", por sua vez, está situado no tempo e no espa-
ço social, com uma historicidade, constituídos de crenças e valores, onde 
as relações sociais são dinâmicas. Esta dinamicidade reflete um movi-
mento dialético conflituoso no bojo da luta de classe, uma disputa "ideo-
lógica" velada ou explícita. Os veículos de comunicação visam transmitir 
a informação de "um ponto de visto determinado" das relações de classe, 
que não é ideologicamente aleatório. Assim, tem também por objetivo 
formar opinião, criar "laços de identidade" entre leitores e autores. Pode-
se considerar que o ato de comunicação se dá por meio da linguagem, em 
particular a verbal, pois é uma das características peculiares do ser hu-
mano a capacidade de se comunicar por sistemas de signos complexos. 
Contudo, sem entrever na problemática conceitual, afirma-se que "a lin-
guagem tem um significado, é intencional e aparece no "plural", isto é, 
na forma de tradição histórica", e a língua faz parte do sistema complexo 
que é a linguagem. A língua representa um dos aspectos históricos, soci-
ais, culturais, econômicos e políticos da sociedade. Nisto existe um elo 
ínfimo entre a estrutura social e a linguística (uma se reveste da/na outra) 
de forma explícita ou implícita no léxico, por exemplo, onde permeia a 
identificação da trajetória e visão de mundo de cada grupo social. A uni-
dade lexical, no nível linguístico, permite "o transparecer", o modo de 
pensar, de ser e interagir de um grupo em relação aos demais. Neste tra-
balho, a proposta é efetuar o levantamento de algumas unidades lexicais 
de seis editoriais da revista Sem Terra do MST – Movimento dos Traba-
lhadores Rural Sem Terra. 


