
 

 

 1

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Os Telejornais do Meio Dia no Espaço 
Doméstico: As mediações do cotidiano familiar 

na recepção de telejornais 
 

Ilka GOLDSCHIMIDT1 

Caroline FIGUEIREDO2 

 

Universidade Comunitária da Região de Chapecó - Unochapecó, Chapecó, 

Santa Catarina 
 

 Desde o seu surgimento no Brasil, a televisão vem passando por 

inúmeras transformações, sejam elas tecnológicas, de produção ou de 

distribuição de seu conteúdo jornalístico em busca de se reinventar. Nesta 

relação entre o programa e o telespectador, muitos elementos parecem estar 

em jogo: audiência, patrocinadores, interesses comerciais, público eclético e 

entre esses elementos o que é mais caro ao jornalista; o interesse público. 

 Silas observa que há um antagonismo entre a televisão e a sua 

audiência, como se fosse uma força de mão dupla. (SILAS, 1998, p.137). 

Sousa também acredita na negociação entre produtores e receptores. 

Generalizar o receptor, nesse processo, é um dos maiores equívocos que se 

pode cometer. Cada sujeito é único dentro do processo de recepção. Aspectos 

sociais, religiosos, psicológicos, estão intrinsecamente associados às 

diferentes escolhas da programação televisiva.  

                                                 
1
  Ilka Margot Goldschmidt  –Mestre pela  Universidade Metodista de São Paulo – UMESP. 

Professora da Àrea de Ciências Sociais Aplicadas na Unochapecó e pesquisadora vinculada ao Grupo de 

Pesquisa em Comunicação e Processos Sócio-Culturais e aos Núcleos de Pesquisa em Jornalismo e 

Desenvolvimento Regional e em Mídia Cidadã. 
2
  Caroline da Costa Figueiredo – graduanda em Comunicação Social – Habilitação Jornalismo, 

Universidade Comunitária da Região de Chapecó – Unochapecó. Bolsista do Núcleo de Pesquisa em 

Jornalismo e Desenvolvimento Regional. 



 

 

 2

 

 Esta pesquisa procura compreender como se dá a recepção dos 

telejornais do meio dia em Chapecó (SC) a partir da mediação familiar. A 

intenção é acompanhar a audiência no momento em que os telejornais são 

exibidos e compreender o telespectador enquanto sujeito/receptor, como único 

dentro de um determinado espaço geográfico/bairro, observando as diferentes 

mediações. Através do estudo de recepção serão considerados como 

fundamentais os elementos do cotidiano, presentes na mediação familiar e 

doméstica para compreensão da audiência desses telejornais. 

Entre os telejornais do meio dia o Jornal do Almoço, produzido pela RBS 

TV, está no ar há mais de 30 anos em Chapecó. O telejornal do meio dia da 

RIC TV está no ar desde que o grupo comprou o antigo SBT Chapecó, que 

pertencia à Rede SC, em 2007. Independente das mudanças que ocorreram 

nas empresas, o certo é que o horário do meio dia sempre foi alvo de uma 

acirrada disputa pela audiência. As emissoras concorrentes historicamente 

disputam a atenção do telespectador e lançam mão de pautas que procuram 

cada vez mais aproximar o programa da comunidade, assim como sorteio de 

ingressos e jogos de adivinhação. Tudo em nome da audiência, mas não, 

necessariamente, em nome da qualidade da informação, já que atualmente 

predomina nas emissoras de televisão a clara intenção de atender ao interesse 

do público mesmo que isso signifique ignorar a cobertura de fatos de interesse 

público. 

 A opção em estudar a recepção no cotidiano familiar de cinco famílias de 

Chapecó-SC se dá pelo fato da cidade ainda apresentar como característica a 

reunião da família ao meio dia. De acordo com Martín-Barbero (2003) a família 

é um âmbito de conflitos e fortes tensões. A cotidianidade familiar é, ao mesmo 

tempo, “um dos poucos lugares onde os indivíduos se confrontam como 

pessoas e onde encontram alguma possibilidade de manifestar suas ânsias e 

frustrações” (BARBERO, 2003, p. 305). Assim, entender o cotidiano familiar 

como uma mediação na recepção televisiva exige observar as práticas que 

passam a ter lugar dentro da unidade familiar. Há muitas suposições sobre o 

comportamento da audiência, mas a maneira como ela se manifesta em 

relação ao que lhe é oferecido no cardápio de notícias das emissoras de 

televisão locais é o foco dessa pesquisa.  
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. Esta pesquisa procura compreender como se dá a recepção dos 

telejornais do meio dia (Jornal do Almoço-RBS e Jornal do Meio Dial –RIC) a 

partir da mediação familiar. A intenção é acompanhar a audiência no momento 

em que os telejornais são exibidos e compreender o telespectador enquanto 

sujeito/receptor, como único dentro de um determinado espaço 

geográfico/bairro, observando as diferentes mediações. Através do estudo de 

recepção e etnográfico serão considerados como fundamentais os elementos 

do cotidiano, presentes na mediação familiar e doméstica para compreensão 

da audiência desses telejornais. 

 

 

 
Referências 
 
- BARBERO, Jesus Martín. Dos meios as mediações: comunicação, cultura 

e hegemonia. Rio de Janeiro: Editora UFRJ. 2009. 

- SOUSA, Mauro Wilton de. Sujeito, o lado oculto do receptor. São Paulo: 

Brasiliense. 1995. 


