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O objetivo do texto é refletir sobre os usos e as apropriações do telejornal por 

famílias de classe popular, a partir da mediação ritualidade (Martín-Barbero, 

1990, p. 11-13) que diz respeito aos modos de ler e de ver o telejornal. Ela 

implica considerar a experiência de vida dos sujeitos: a classe social, a 

educação, a etnia, o gênero e as tradições familiares. O eixo teórico desse 

artigo é os estudos culturais latino-americanos a partir da Teoria das 

Mediações de Martín-Barbero (1987) e a perspectiva de classe social com base 

em Pierre Bourdieu (2007). A classe social é importante para que se possa 

definir a posição ocupada pelos atores no espaço social e para a compreensão 

do mundo em que se vive. A relevância em considerar a classe social é pelo 

fato do Brasil ser um país em que a desigualdade social é evidente, havendo 

uma grande concentração de riqueza por uma parte pequena da sociedade e 

uma grande desigualdade na distribuição de renda. Segundo Quadros (2008, p. 

2), a classe popular compõe a maioria da população brasileira, já que, dos 

indivíduos que declaram rendimentos, 28,2% são da “baixa classe média”, 37,3 

% da “massa trabalhadora” e 20,1% da população é formada por “miseráveis”. 

Acredita-se que a classe social que os receptores pertencem seja importante 

para conformar os modos de leitura que fazem do telejornal, bem como para 
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constituição de suas representações, sendo a classe social relevante para a 

maneira como os receptores usam e se apropriam da mídia. Apesar de haver 

inúmeras formas de acesso à informação, como a internet ou telefones 

celulares, sabe-se que a televisão e o telejornal ainda são a principal forma de 

acesso à informação para a maioria dos brasileiros. Ainda que ao longo dos 

anos tenha havido um aumento da concorrência e queda de audiência do 

Jornal Nacional, da Rede Globo, este continua sendo o mais assistido pela 

maioria da população (Pesquisa Brasileira de Mídia – Hábitos de consumo de 

mídia pela população brasileira, 2014)2, e por isso, este estudo tem como 

objeto a recepção deste telejornal. A metodologia é a etnografia crítica da 

recepção proposta por Ronsini (2010, p. 2) que consiste em considerar o 

contexto onde os agentes se apropriam dos meios de comunicação com o fim 

de “compreender a reprodução social e não apenas a capacidade criativa das 

audiências em resistir à dominação”. A amostra é composta por três famílias de 

classe popular, seguindo os critérios de Quadros e Antunes (2001), residentes 

da Vila Renascença, na região Oeste de Santa Maria. As ferramentas de coleta 

são o diário de campo e a observação participante. O corpus do trabalho é 

composto por 25 edições do Jornal Nacional, que foram assistidas com as 

famílias de outubro de 2013 até janeiro de 2014. A ritualidade, quando 

estudada a partir da recepção de telejornal, pode ser analisada no momento da 

assistência do programa com as famílias informantes. É nesse momento que 

se pode apreender como os integrantes assistem o telejornal, com que 

frequência o fazem, se isso acontece paralelamente à outras atividades, quais 

integrantes mais interessados no programa e onde fica localizada a televisão 

da casa. Além disso, é possível captar os trajetos de leitura do telejornal pelos 

receptores, ou seja, a importância do telejornal na vida dos informantes, o que 

comentam sobre o telejornal e quais reportagens chamam mais atenção. 

Observou-se que o ritual de assistência do Jornal Nacional configura-se de 

diferentes maneiras nas três casas e mesmo assim é possível apontar algumas 

recorrências, principalmente quanto à importância do telejornal para as 
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famílias, os tipos que reportagens que mais despertam interesse dos 

informantes e ainda a configuração do espaço doméstico durante o horário de 

exibição do telejornal.  
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