
 

 

 1 

 
 
 
 
 
 
 

  

Midiatização das Classes Sociais: desafios e 
possibilidades dos estudos de recepção 

 
Rafael GROHMANN1 

Universidade de São Paulo, São Paulo, SP 

 
 

Este artigo tem a intenção menos de dar respostas do que formular 

perguntas a respeito das possibilidades e dos desafios dos estudos de 

recepção que considerem a questão da classe social atualmente, 

principalmente a partir dos conceitos de midiatização e de circulação.  

O conceito de midiatização compreende a crescente influência midiática 

nas instituições e nas interações sociais e culturais, em um processo de 

mudança. Conforme Trindade (2012, p. 82), “as práticas midiáticas possibilitam 

um caminho de entendimento dos fenômenos da realidade social em suas 

lógicas interacionais, não restritos aos limites da linguística, nem tampouco 

limitados à perspectiva da mediação tecnológica”.  

Então, o conceito de midiatização contribui para melhor compreender a 

“circulação dos discursos”, pois o processo de comunicação “se estende para 

além do ponto de contato entre os textos midiáticos e seus leitores ou 

espectadores” (Silverstone, 2002, p. 33). Segundo Fausto Neto (2011), a 

midiatização gera novas enunciações, redesenhando “o âmbito da circulação 

das mensagens, situando o status dos receptores de mensagens em novas 

condições, transformando-os em coprodutores de atividades discursivas 

midiáticas” (Fausto Neto, 2011, p. 37). 

O que podemos considerar, então, é que há uma “midiatização das 

classes sociais”. Elas estão nos institutos de pesquisa, nas revistas, nas 
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novelas, nos aplicativos de celular, nas redes sociais, nos blogs, na moda, na 

publicidade, como uma “explosão de classes midiatizadas” capazes de dotar de 

sentido e significado as interações e as práticas de consumo dos sujeitos. 

 Do mesmo modo, com o crescimento da classe trabalhadora (Souza, 

2010; Pochmann, 2014) no Brasil, os sujeitos pertencentes a elas passam por 

mudanças no consumo, que passam pelas esferas culturais e midiáticas, em 

processo de digitalização. Ou seja, também se trata da miditiazação das 

classes. 

O texto nasce de uma inquietação gerada pela pesquisa de doutorado 

sobre “recepção e classes sociais” e as lutas de classe midiatizadas, onde as 

possibilidades de desenhos metodológicos são muitas. Ora, este texto é menos 

sobre o objeto em si e mais sobre o “pensar metodológico” dos estudos de 

recepção que envolvam a questão da Internet neste contexto midiatizado, 

buscando compartilhar dilemas, alcances e limites. 

O que realmente mudou com a Internet? Quais os desafios e os 

impasses que enfrentamos quando os usuários estão conectados a diversos 

dispositivos simultaneamente?  Ou, ainda, como ficam os recortes de sujeitos 

de pesquisa em um contexto de big data, onde chega-se a ter mil comentários 

em uma notícia de portal de internet ou centenas de fan pages sobre o mesmo 

assunto? 

Outra questão a ser colocada em debate envolve a polêmica entre os 

conceitos de “mediação” e “midiatização” para pesquisas que envolvem a 

questão da classe social. Compreender a classe social como uma importante 

mediação da comunicação tem sido um importante esforço dos estudos de 

recepção, principalmente de Ronsini (2012), compreendendo a mediação como 

um conceito que descreve o processo de comunicação em geral, como 

produção de sentido (Hepp; Krotz, 2014). Quais os caminhos teórico-

metodológicos para compreender também o processo de mudança, da 

midiatização, sem desconsiderar a importância da mediação? 

A apresentação ainda buscará apresentar, para fins de ilustração, os 

resultados iniciais de uma pesquisa exploratória que está sendo desenvolvida 

com trabalhadores de uma fábrica na cidade de Guaratinguetá, no interior de 
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São Paulo, no sentido de testar possibilidades para uma pesquisa de recepção 

que envolva a mediação e a midiatização das classes. 
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