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RESUMO 

Este artigo analisa as relações entre sociologia e comunicação. Discute, a partir de uma 

revisão de literatura, os principais conceitos dos sociólogos: Durkheim, Weber e Marx. 

Entre eles: O fato social, solidariedade mecânica e orgânica, dominação legal, tradicional e 

carismática, trabalhador, salário e exploração. Em um segundo momento, estabelece 

relações entre as definições conceituais e a abordagem da comunicação de massa. Para isso, 

tem como objeto de estudo a Revista Notícia do Estado do Mato Grosso. A análise foi 

realizada de modo qualitativo. Os objetivos da abordagem eram: Entender como os meios 

de comunicação se aproximam das abordagens sociológicas. E analisar um veículo de 

massa, que se difundiu no norte do Mato Grosso, para compreender como os trabalhadores 

aparecem no enfoque dado pela mídia, ainda mais, quando se tem como iniciativa a 

divulgação de um projeto agrícola que não se efetivou, mas está no caminho de se 

concretizar. Conclui-se que, ao enfatizar o desenvolvimento social e agrícola do município, 

a revista desconsidera a necessidade e importância dos trabalhadores. Eles aparecem 

somente quando há necessidade de divulgar que em Alta Floresta há “mão de obra barata e 

ainda não sindicalizada”. Nega abordagens de Marx e reforça algumas premissas presentes 

tanto em Durkheim e Weber, como o fato social e a dominação legal. 

Palavras-Chave: Sociologia. Meios de Comunicação. Trabalhadores. Alta Floresta. 

 

ABSTRACT 

This article analyzes the relationship between sociology and communication. Discusses, 

from a literature review, the main concepts of the sociologists: Durkheim, Weber and Marx. 

Among them: The social fact, mechanical and organic solidarity, legal, traditional and 

charismatic domination, worker, salary and exploration. In a second moment, establishes 

relationships between conceptual definitions and the approach of the mass communication. 

For that it has as object of study the Notícia Magazine of the State of Mato Grosso. The 

analysis was conducted in a qualitative way. The objectives of the approach were: 
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Understanding how the mass media gets closer to the sociological approaches. And analyze 

a mass medium that has spread in the north of Mato Grosso, to understand how workers 

appear in the focus given by the media, especially when it has the initiative to disclose an 

agricultural project that failed to materialize, but is on the way to materialize. It was 

conclude that, by emphasizing the social and agricultural development of the city the 

magazine ignores the necessity and importance of the workers. They appear only when 

there is a necessity to disclose that in Alta Floresta there is "cheap labor and not 

unionized". Denies approaches of Marx and reinforces some premises present both in 

Durkheim and Weber as a social fact and legal domination. 

Keywords: Sociology. Media. Workers. Alta Floresta. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

 O estudo da sociedade é muito antigo. Porém, a sociologia enquanto ciência se 

inicia com o fortalecimento do capitalismo, no século XIX. Este por sua vez não inventa a 

cidade, mas fez com que ela ficasse mais complexa. Por isso a necessidade de diferentes 

meios para que ideias, pensamentos e outras manifestações chegassem até um número 

maior de pessoas. A sociedade se modificou e meios de comunicar também. Chegamos ao 

século XXI com os mass media complexos. A rede mundial de computadores permite 

comunicações a qualquer horário, com quase todos os locais do mundo.  

Mas, que ligações existem entre a sociedade e comunicação? Podemos pensar que a 

sociedade só existe devido à comunicação, e como numa relação dialética, a comunicação é 

parte constituinte da sociedade. Nestas páginas vamos investigar a sociologia e a 

comunicação, e estabelecer relações entre os autores clássicos da ciência da sociedade com 

a comunicação. Para isso analisaremos de modo qualitativo a Revista Notícia do Estado de 

Mato Grosso, edição 123, Ano XX, setembro de 2014 e principalmente a reportagem sobre 

“Agora a febre é do ouro verde”, que ocupa as páginas 56 a 65. Podemos perceber a 

princípio que a analogia entre essas áreas do conhecimento é ampla. 

Assim, o aparecimento da ciência da sociedade se dá no século XIX, quando os 

cientistas começam a se preocupar em buscar explicação para a sociedade burguesa que 

estava em ascensão. Segundo Cristina Costa (1997), o surgimento da sociologia significou 

a preocupação do homem com seu mundo e com a sua vida em grupo, numa nova 

perspectiva, livre das tradições morais e religiosas. Costa (1997) afirma que a pesquisa 

científica na sociologia ocorre porque é possível constatar e verificar uma regularidade nos 



fatos sociais. Essa regularidade responde às leis da vida social que são possíveis de serem 

observadas e aprendidas, e, portanto com a possibilidade de interferir no processo social. 

Ainda durante o Renascimento - no século XV - aconteceram as transformações do 

mundo medieval agrário, para o mundo moderno urbano.  A Europa Medieval começou a 

expandir o comércio e as navegações. Assim, as pessoas largaram antigas tradições e 

começaram a raciocinar sobre o individualismo e na identidade nacional. O pensamento 

vive um processo de materialização, não é mais prioritariamente metafísico. Ou seja, o 

homem deixa de acreditar somente em Deus e começa a pensar no homem como sujeito da 

história. Ao mesmo tempo em que emerge uma nova classe social - a burguesia – os 

interesses são outros, bastante distintos daquele que mantinha os senhores feudais no poder. 

Nos séculos XVII e XVIII, a ciência ajudou a fortificar o modo de produção com 

inovações técnicas, mudanças de hábitos e conhecimentos. Isso para que a sociedade 

compreendesse e aceitasse o capitalismo como bom para todos.  

Surge então à filosofia social da Ilustração (MATINS, 1983) que deu início a uma 

análise científica sobre a sociedade. Pensadores que buscavam a modernização. Descartes 

afirmou que o ser humano tinha capacidade de refletir e escolher. Os fisiocratas, disseram 

que a economia era regida por leis naturais de oferta e procura. Locke relatou que a 

sociedade era a união de indivíduos dotados de razão e vontade. E Rousseau um pouco 

diferente, pois falou de uma sociedade diferenciada que surgiu por causa da propriedade 

privada, mas a base da sociedade para ele estava no interesse comum pela vida social. E 

ainda, Adam Smith, que o trabalho era capaz de transformar a matéria bruta em produto 

com valor comercial. 

O método científico nasce do pensamento dos filósofos da Ilustração. Querem 

conhecer a natureza e intervir sobre ela. Francis Bacon e Descartes apresenta então os 

métodos de indução e dedução, prontos para substituir a religião na explicação do mundo. 

Conforme, Cristina Costa (1997), através da sociologia seria possível descobrir as leis que 

regulam as relações entre os homens na sociedade, leis naturais, que existem independentes 

do credo da opinião e do julgamento humano. O método científico revelaria ao homem a 

essência da vida e suas formas de controle. Surgiu assim à primeira escola científica 

sociológica, o positivismo.  



Ele estabeleceu os conceitos e o método de investigação das ciências naturais e tem 

em Augusto Comte, primeiro cientista social. Comte identificou na sociedade dois 

movimentos vitais: O dinâmico que levaria a sociedade ao progresso, e o estático, 

responsável pela ordem com a família e a religião. Segundo ele, o progresso deveria 

aperfeiçoar os elementos da ordem e não destruí-los. Portanto, os positivistas buscavam a 

harmonia natural entre os indivíduos e o bem-estar social (MATINS, 1983). 

 

2. TRÊS POSSIBILIDADES DE ANÁLISES DA SOCIEDADE  

 

Influenciado pelas ideias de Comte, Durkheim, um dos primeiros grandes teóricos, 

definiu que o objeto de estudo da sociologia é o fato social, que têm um poder imperativo e 

coercitivo. “É fato social toda maneira de agir fixa ou não, suscetível de exercer sobre o 

indivíduo uma coerção exterior; ou então ainda, que é geral na extensão de uma sociedade 

dada, apresentando uma existência própria, independente das manifestações individuais que 

possa ter” (RODRIGUES, 2000. p. 52). Para o autor o fato social existe independente de 

cada indivíduo, pois esses possuem uma forma padronizada de conduta ou pensamento 

exterior que superaram as iniciativas pontuais. Regras fortes e estabelecidas socialmente 

que atribuam valor e delimitam os atos individuais. Ele afirma que a coerção vivida, para 

seguir determinados padrões, não precisa ser exigida através da violência física, muitas 

vezes as pessoas são coagidas sem que elas percebam claramente. É uma coerção que 

exixte indiretamente pela educação, pela moda, valores, crenças que sugerem modelos 

sociais a serem seguidos.   

Nesse sentido, Durkheim também discutiu a solidariedade, e a dividiu a em 

mecânica e orgânica. A solidariedade mecânica está ligada aos valores e crenças, aproxima 

a consciência individual e coletiva em uma única, ou seja, permite aproximação dos 

indivíduos ao social. “Sua verdadeira função está em manter intacta a coesão social” 

(RODRIGUES, 2000. p. 72). Ela existe em uma sociedade mais simples, e busca aproximar 

os indivíduos pela semelhança, 

Já a solidariedade orgânica, é vista como mais complexidade, e para o autor é uma 

dependência que surge nas relações de trabalho, ou seja, quanto mais dividido os 

trabalhadores estão no processo produtivo mais eles se solidarizam organicamente um com 



o outro. “Cada órgão, com efeito, tem sua fisionomia especial, sua autonomia e, por 

conseguinte, a unidade do organismo é tanto maior quanto a individualização das partes 

seja mais acentuada. Em razão dessa analogia, propomos chamar orgânica a solidariedade 

devido à divisão do trabalho”. (RODRIGUES, 2000. p. 84). Assim, essa solidariedade 

resultou das complexas relações existentes através da divisão social do trabalho. O autor 

buscou pontuar que o capitalismo, e sua organização do trabalho, criou uma solidariedade 

que antes não existia com tal complexidade. Defende o capital. 

Max Weber (2000) reconhece o conhecimento histórico com um instrumento 

poderoso para o cientista social. Ele consegue combinar a história com a sociologia. 

Entende que cada sociedade tem suas particularidades envolvidas em um processo histórico 

geral. 

 Weber analisa o social e o histórico pelo método de compreensão. Para ele o estudo 

da sociologia não deve ser feito em instituições, mas no indivíduo, que passou a ter 

especificidade e significado, portanto ação social. Segundo sua teoria não existe oposição 

entre indivíduo e sociedade, as normas sociais só se tornam concretas quando se 

manifestam nos indivíduos sobre forma de motivação.  

Na ação social o sentido é muito importante, pois a pessoa leva em conta a reação 

do outro indivíduo. É por meios de valores sociais e de sua motivação que a pessoa produz 

o sentido para sua ação social. O fato de agir ao levar em conta o outro dá o caráter social a 

toda ação humana. Já a relação social se manifesta quando vários sujeitos têm o mesmo 

objetivo. Pela frequência de vezes que uma ação social ocorre o cientista pode descobrir 

porque os indivíduos de uma dada sociedade agem de um determinado modo. 

Weber (2000) para explicar as ações sociais utilizou o método, chamado por ele de 

tipo ideal, que é construído e testado, e depois aplicado em diferentes situações para saber 

se um fenômeno ocorreu. Ele fez um estudo sobre os três tipos de dominação presentes na 

sociedade: Dominação legal, dominação tradicional e dominação carismática. Assim 

defendeu o tipo puro para cada uma das dominações.  

Na dominação legal o tipo puro se dá pela dominação burocrática. Na dominação 

tradicional o tipo puro é a dominação patriarcal. Já na dominação carismática o tipo puro é 

a dominação do profeta, herói. Ele analisou quem faz parte de cada uma das dominações, 

na mesma sequência temos: Empresas, funcionários, senhor e súditos e os líder e apóstolo. 



E a organização do quadro administrativo também foi enfatizado pelo autor, que organizou 

tal estudo da seguinte maneira: Funcionários nomeados na dominação Legal; dependentes 

pessoais do senhor na dominação tradicional; é escolhido segundo carisma e vocação 

pessoal na dominação carismática.  

Já a base da administração: Dominação legal obedece à hierarquia de cargos, sem 

motivos pessoais com disciplina do serviço. Dominação tradicional: Igualdade ética 

material, justiça ou utilidade prática. Já na dominação carismática: sem regras, por ação ou 

exemplo, irracional. Assim, o autor busca apontar como a Dominação Legal é mais justa e 

atual. 

Outro pensador da sociedade foi Karl Marx, teve sua contribuição não apenas para a 

ciência, mas para uma transformação social. Marx (2000) mostra que a industrialização 

aliena, pois separa o homem dos meios de produção, e do fruto do seu trabalho, que é 

apropriado pelo capital. Politicamente, segundo ele, o Estado não é imparcial e nem a 

ciência, pois estão sempre a favor de uma classe, a dominante. 

Marx diz que existe desigualdade social que são provocadas pelas relações de 

produção do sistema capitalista, que dividem os homens de proprietários e não 

proprietários. A desigualdade é a base para a formação das classes sociais. Ele identificou 

as relações de exploração da classe dos proprietários – a burguesia – sobre os trabalhadores 

ou proletariado (MARX, 1998). 

O meio de produção, argumenta Marx (2001), sob forma de propriedade privada faz 

com que os trabalhadores para sobreviver, vendam a força de trabalho ao capitalista, o qual 

se apropria do produto do trabalho de seus operários. O autor enfatiza que não é no âmbito 

da compra e venda de uma mercadoria que se dá o lucro, mas sim na produção. Um 

trabalhador é pago por dia de trabalho se em meio dia ele trabalha para pagar despesas do 

patrão, o reto do dia ele vai trabalhar visando o lucro do burguês (MARX, 2001). Uma 

coisa é o valor da força de trabalho, o salário, a outra é quanto o trabalho rende ao 

capitalista. Esse valor excedente produzido pelo operário é o que Marx chama de mais-

valia. 

Seu método de análise é o materialismo histórico dialético. A estrutura da sociedade 

se dá pela produção social de bens, que acontece pelas forças produtivas – condições 

materiais de toda a produção, a matéria prima, alterada pelo homem com os instrumentos 



de trabalho. E pelas relações de produção, que é a organização dos trabalhadores para 

executar a atividade produtiva. As formas pela qual, ambas existem e são reproduzidas 

numa determinada sociedade, é o modo de produção, para ele esse é o método de 

compreensão da sociedade. A desigualdade de propriedade com o fundamento das relações 

de produção criam condições básicas com o desenvolvimento das forças produtivas – 

acontece uma revolução. Fim de um modo de produção e a ascensão de outro. 

 

3. COMUNICAÇÃO E SOCIOLOGIA 

 

Nesse sentido, vamos trabalhar uma análise das principais concepções sociológicas 

voltadas à comunicação. Ou seja, não abordaremos como a sociologia da comunicação se 

desenvolveu, mas a possibilidade de relacionar às concepções clássicas aos meios de 

comunicação, a partir das discussões já feitas anteriormente. Teremos como base de estudo 

a Revista Notícia do Estado de Mato Grosso, edição 123, Ano XX, setembro de 2014 e 

principalmente a reportagem sobre “Agora a febre é do ouro verde”, que ocupa as páginas 

56 a 65. 

A Revista Notícia é um veículo de comunicação que tem seu departamento 

comercial distribuído entre Primavera do Leste, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, 

Sinop, Alta Floresta no Mato Grosso e ainda em Balneário Camboriú e Chapecó, em Santa 

Catarina. Tem uma tiragem de 8 mil exemplares. A direção geral é de Paulo Ricardo 

Kryszczun. Ela tem 20 anos de existência. 

 A edição 123 é especial sobre o município de Alta Floresta, e tem como chamada 

de capa “Alta Floresta: O despertar de um Gigante”. Mas, não só esta reportagem, mas 

todas as outras pretender engrandecer o município.  Como, por exemplo, a matéria chamada 

“Construção civil: Alta Floresta de Cimento”; “Meio Ambiente: De vilão a exemplo”; 

“Hidrelétrica: Alta Floresta cercada de energia”; “Turismo: Alta Floresta está preparada 

para o turismo”. Estes são alguns dos títulos referentes aos temas que a revista abordou para 

demonstrar como a região tem se desenvolvido.   

Uma reportagem interessante, dentre todas, é a que trata da urbanização: “Cidade 

em reconstrução”. Aponta a necessidade de readequação dos espaços públicos e do 

embelezamento da cidade. Descreve a importância das avenidas larga, o respeito ao 



trânsito. Isso tudo feito a partir de algumas fotos, mas principalmente por maquetes. Entre 

as quatorze imagens usadas para complementar os texto escrito, sete são de projeto, ou seja, 

não existem no real. Assim, está no texto produzido por Jamerson Miléski: “A maioria dos 

projetos ainda são ‘maquetes’, aguardando recursos para saírem do papel” (REVISTA 

NOTÍCIA, 2014, p. 42). Portanto, essa indicação de crescimento, ou de “reconstrução”, 

pode ser problematizada. Contudo, o excesso de imagens e publicidades, que estão 

presentes nas 94 páginas da revista, que são relacionadas à grandiosidade da cidade quase 

não permitem questionamentos. 

Nesse sentido, na capa a revista publicou a imagem de uma mão que acende uma 

luz em meio à floresta, e traz três chamadas e uma delas é a seguinte: “Considerada a nova 

fronteira agrícola, região tem potencial para plantar uma área equivalente a 10% da 

Argentina”. Este destaque da primeira página é justamente sobre a reportagem que 

analisaremos neste artigo.  

A matéria aborda as diferentes formas de produção agrícola. Começa com pela soja, 

passa pela dificuldade e superação do transporte, em seguida discute a pecuária e por fim dá 

destaque ao pequeno produtor. A construção do texto aponta para uma linearidade 

progressiva de desenvolvimento, em que esses diferentes momentos contribuíram para o 

progresso local, ideia central da reportagem, e da revista como um todo.  

Assim, é possível entender que a construção textual busca enfatizar que coexistência 

das diferentes formas de produção no meio rural. “Embora a agricultura esteja tomando os 

espaços já ocupados pela pecuária, a criação de bovinos não corre risco” (REVISTA 

NOTÍCIA, 2014, p. 62). Ou seja, diante do pensamento de Durkheim podemos entender 

essa construção como uma ênfase a solidariedade orgânica. O processo de produção está 

cada vez mais dividido, porém existe uma solidariedade, quase que natural, que irá unir ele, 

e nesse sentido não só os trabalhadores, mas também os produtores. Essa união, ou 

solidariedade, é tratada de maneira positiva, na busca de construção da ordem e também do 

progresso. Vão conviver no espaço a agricultura monocultura e a produção de gado. Uma 

forma de produzir não deve substituir a outra. 

 Porém, na página 61 da revista aparece um indicativo de contradição quanto à 

solidariedade. Esse sinal está na fala do secretário de Agricultura de Alta Floresta Éden 

Silva:  



O empresário rural que existe em Alta Floresta é o pecuarista. São 

poucos que migram para a atividade agrícola. O que mais vemos na 

cidade são pessoas de outros setores ou mesmo do mesmo setor que 

atuam em outras regiões, arrendando terras que hoje são pastagens 

para plantar. Pelo menos 60% das lavouras abertas nos últimos anos 

foram plantadas por empresários de fora da cidade, que estão vindo 

para cá conhecer (REVISTA NOTÍCIA, 2014, p. 61). 

 

Podemos pensar que a solidariedade não se faz presente, mas isso não chega a se 

configurar pela construção total da reportagem. Ou seja, somente em alguns pontos 

aparecem às disputas e conflitos existentes no real. Como um todo, há uma harmonia – 

construída pela publicação - mesmo dentro da crescente disputa pela produção 

agropecuária, que se configura em processos de fronteira agrícola. Como está escrito na 

Revista Notícia (2014, p. 61): “[...] Alta Floresta está sendo rotulada de a última fronteira 

agrícola de Mato Grosso”. Ou seja, mesmo no espaço de fronteira, visto nas literaturas 

como conflituoso, fora da lei, em Alta Floresta o que prevalece são as relações solidarias. 

E assim, o que podemos analisar sobre a declaração do secretário de Agricultura de 

Alta Floresta Éden Silva tem também relação com Weber. O autor destaca em sua 

abordagem a “dominação legal” e a “dominação tradicional”. Quando ele pontua – e a 

reportagem publica – que há diferença entre o produtor que investe em gado e o produtor de 

grãos. Ou seja, diante da pontuação de Weber há diferentes dominações presentes no 

processo. Entendemos o pecuarista como responsável pela dominação tradicional, em que o 

tipo mais puro é exercido pelo patriarca, e quem faz parte dessa dominação são os senhores 

e súditos. E a organização do quadro administrativo se dá pelos dependentes pessoais do 

senhor. Nesse movimento, a produção da pecuária da região, mesmo com processos de 

industrialização, tem um domínio tradicional.  

Já a dominação legal que tem com base a burocracia, quem faz parte são as 

empresas e funcionários, que são nomeados pelo profissionalismo e obedecem à hierarquia 

de cargos, também está presente no processo produtivo agrícola. Assim, a dominação legal 

se configura como o ideal em Alta Floresta. Através do discurso do secretário: “Pelo menos 

60% das lavouras abertas nos últimos anos foram plantadas por empresários de fora da 

cidade, que estão vindo para cá conhecer”. A dominação legal se dará com das pessoas que 

vêm de fora ou de outros setores e investem na agricultura, esta mais alinhada com a 

industrialização, e, portanto com o capital internacional.  



O secretário ao falar sobre o escoamento deixa ainda mais claro este argumento da 

dominação. Na Revista Notícia (2014, p. 59): “Aumenta a competitividade do setor 

agrícola do Norte do Estado. O agronegócio passará a render mais, a ganhar mais e, por 

consequência, investir mais”. Ou seja, a agricultura está organizada a partir de uma base 

legal, de dominação legal. E assim, ela tende a ser uma fonte de lucro ainda maior. 

Diferente da produção de gado, muitas vezes baseada em uma dominação tradicional, que 

se dá pelo senhor, dono da propriedade, e que tem uma administração realizada muitas 

vezes por filhos ou familiares, ou seja, pelos dependentes pessoais do senhor. A dominação 

legal representa as leis, o profissionalismo, à modernidade. 

“O setor também está sendo observado pelas grandes tradings. É o que revela o 

secretário de Indústria e Comércio da Alta Floresta, Doglas Arisi. Segundo ele, as gigantes 

dos grãos estão sondando a cidade projetando a instalação de unidades” (REVISTA 

NOTÍCIA, 2014, p. 59). Essa parte da reportagem reforça a dominação legal, uma vez que 

as grandes empresas de grãos, e, portanto de acordo com os padrões do capital, sinônimos 

de burocratização e profissionalismo, serão o futuro do município.  

Já, de acordo com as concepções de Marx, a luta de classe não aparece na revista. O 

que é apresentado é que os responsáveis pelo desenvolvimento são os proprietários e não os 

trabalhadores. Apesar de eles aparecerem em uma fotografia, na linha de produção de um 

frigorífico, sem idenficação, mas provavelmente do Grupo JBS, pois é um dos maiores que 

atuam no município, no texto eles são quase esquecidos.  

Para Marx (1998), os trabalhadores são necessários aos capitalistas, pois que geram 

valor, ou seja, são responsáveis pela produção da mais-valia. Na reportagem sobre Alta 

Floresta e a expansão agrícola, eles praticamente não aparecem. Mesmo em matérias sobre 

a construção dos cinco empreendimentos elétricos, ou do aumento da construção civil eles 

pouco são citados.  Na reportagem sobre “Alta Floresta de Cimento” há uma pequena 

citação sobre os trabalhadores: “O avanço da construção civil, que costuma inflar as 

economias locais devido a absorção de mão de obra, também reflete diretamente no 

mercado imobiliário.” (REVISTA NOTÍCIA, 2014, p. 27). Assim, os trabalhadores que 

surgem como mão de obra não são visto como sujeitos das transformações ocorridas no 

município. Nesse sentido Marx (2001, p. 75) aponta: “A economia política compreende o 

trabalhador como um simples animal, burro de carga cujas necessidades se limitam a 



necessidades corporais”. Esta relação da produção da revista com as bases econômicas do 

capitalismo fica mais aparente a cada análise. 

Em outra passagem temos uma breve apresentação, sobre a necessidade de 

indústrias de processamento de couro na região, e o que seria então um possível negócio 

para os empresários, que têm interesse no ramo. Neste contexto temos: “Mão de obra barata 

e ainda não sindicalizada, somam com a oferta de matéria prima na viabilidade desse 

negócio” (REVISTA NOTÍCIA, 2014, p. 62). Ou seja, a matéria enfatiza a possibilidade de 

exploração dos trabalhadores, pois podem receber salários baixos, uma vez que também 

não há uma organização de luta pela valorização deste trabalhador. Podemos entender o que 

Marx (2001, p. 65) analisou sobre o assunto nos Manuscritos Econômico-Filosóficos, 

quando enfatizou que: “O trabalhador transformou-se em uma mercadoria e terá muita sorte 

se puder encontrar um comprador”. Os trabalhadores terão que se sujeita a exploração, pois 

necessitam sobreviver, e como o salário só permite isso, eles precisam garantir a 

continuidade deste, para não morrem de fome. Essa triste realidade da força de trabalho é 

colocada como uma possibilidade de lucro por parte dos capitalistas. Os trabalhadores “não 

são considerados homens, mas como instrumentos de produção, que devem produzir mais 

que for possível e custar o menos que puder” (MARX, 2001, p. 79). A exploração da mão 

de obra pelo menor preço.  

E os veículos de comunicação de massa têm difundido visões que mais reforçam do 

que criticam este sistema, são usados para a perpetuação da ordem. Por fim, sociedade e 

comunicação se unem. Os autores clássicos da sociologia só puderam estudar as relações 

sociais, pois levarem em conta a comunicação. A comunicação é o canal em que recebemos 

à cultura e a construímos. A produção simbólica nos mostra a divisão social de trabalho, 

uma vez que a produção intelectual é feita, muitas vezes, somente por uma classe, que 

utilizam a outra para fazer e divulgar sua forma de pensar.  

E os jornalistas como produtores de informação seguem, com raras exceções, o que 

os donos dos meios mandam. Eles enfrentam problemas, sociais e econômicos, para 

demonstrarem sua forma de pensar. Segundo, Clóvis Rossi (1998), seria difícil aceitar que 

um jornalista de esquerda publicasse em um jornal conservador ideias ou informações de 

seu interesse, contra a linha editorial do veículo. Os jornais e revistas que buscam conservar 

a ordem estabelecida não fazem abordagens que os trabalhadores sejam valorizados. Como 



na revista discutida, existe uma necessidade de abordar os diferentes ângulos da notícia, 

mas os trabalhadores não aparecem. Portanto, inexiste o trabalhador no projeto agrícola de 

Alta Floresta, enfatizado pela revista.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O jornalismo enquanto comunicação deve divulgar informações de interesse 

público, portanto deixa de ser quando veicula informações de uma classe, que não interessa 

a toda a sociedade. Na atualidade até temos acessos aos meios e as pessoas comuns podem 

divulgar suas ideias e formas de vida, mas ainda há uma “censura”, pois, a propriedade e 

operação dos meios técnicos sociais de produção simbólica tornam-se possível apenas 

àqueles que detêm o capital. 

Os donos dos meios de comunicação não se preocupam em elevar e divulgar a 

cultura da sociedade, eles difundem informações e reforçam o vivido, sem 

questionamentos. Assim, é possível entender que alienam tanto ideologicamente, como 

política e economicamente, com relata Marx. Deixam o público mais “dominado”, como 

enfatizou Weber, tanto legal, tradicional como carismático, uma vez que os meios têm 

características de ambos os tipos de dominação. Se levarmos em conta a dominação 

paternalista de Weber, podemos entender que os mass media exercem essa dominação, que 

é feita do produtor para o consumidor, “relação de persuasor para persuadido”. Essa 

dominação além de ser feita por grupos econômicos é feita também por grupos de poder 

político que empregam os meios para fins de persuasão e domínio. 

Os meios de comunicação pretendem cristalizar a ideia de imparcialidade e 

objetividade. Por traz desse discurso, com suas bases em Durkheim e Weber, de 

legitimação do banal e do grotesco, ocultam a diferença de classe, e as hierarquias do 

consumo que regem o condicionam as preferências sociais. Já que o indivíduo é histórico, e 

assim também formado pelos meios de comunicação. 

Os autores Durkheim e Weber, por meio da sociologia, defendem o ponto de vista 

liberal, ou seja, querem através da ciência dizer que todos são iguais, isso é contestado por 

Marx, quando discute as diferenças de classes: burguês e proletário. Nesse contexto, a 

produção do jornalista, por direito, é do proprietário dos meios de produção, cabendo-lhe 



em troca o salário. Ao vender este produto cultural, o empresário obtém uma renda extra, 

chamada de mais-valia. Contudo, devemos pensar em alternativas para superarmos toda 

essa dominação. E assim, podermos divulgar a real importância dos trabalhadores para 

construção de projetos, principalmente os ligados à agricultura, como foi discutido durante 

este trabalho. 
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