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Resumo: O presente trabalho busca compreender a recepção de notícias climáticas por 

moradoras de área de risco no Rio de Janeiro. Através de um levantamento bibliográfico 

sobre teorias envolvendo esse tema e também estudos de campo, essa pesquisa busca 

também mostrar a aplicabilidade desses paradigmas dentro do espaço amostral 

selecionado. Este trabalho demonstra que as teorias da comunicação se interligam entre si e 

também com os estudos sobre as recordações dos indivíduos, além do fato de se de 

extrema importância considerar o contexto social no qual o receptor está inserido.  
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Introdução 

A televisão, durante muito tempo, foi considerada um meio de comunicação que 

não permitia a interatividade ou a possibilitava de maneira restrita e extremamente 

limitada. Não era possível saber diretamente as opiniões, reações e desejos dos 

telespectadores sobre o que as emissoras apresentam. Mesmo hoje, com a popularização da 

internet e das redes sociais, o que possibilitou um maior diálogo e de maneira direta entre 

emissor e receptor, entender os processos de recepção não é algo fácil. 

Com as constantes evoluções tecnológicas e também o desejo de atrair maior 

audiência, novos meios de comunicação, assim como novos formatos e gêneros televisivos 

estão surgindo. Portanto, é necessária uma constante revisão sobre as teorias 

comunicacionais, a fim de observar se as mesmas correspondem ao padrão encontrado 

empiricamente no público. 

Dito isso, chegamos ao tema central desta pesquisa: compreender a recepção de 

notícias climáticas por moradoras de área de risco no Rio de Janeiro. Diversos fatores 

contribuíram e conduziram para a delimitação deste tema. Um dos fatores é, por vezes, a 

exclusão de camadas sociais mais baixas, tais como moradoras que vivem em áreas de 

risco, suscetíveis a desastres climáticos. 

Colocar tal grupo focal como centro da discussão mostra-se importante, pois tal 

parcela da população constitui-se como uma grande fatia da audiência dos meios de 

comunicação de massa. Obtêm-se assim, novas opiniões sobre os produtos midiáticos, 

colhendo as impressões, as memórias e a recepção desses moradores. 

 

Conteúdos do Jornal Nacional 

Para o desenvolvimento do trabalho, o primeiro item a ser analisado são as edições 

do Jornal Nacional do mês de Janeiro de 2011. Desta maneira, a primeira metodologia 

utilizada neste trabalho será a análise de conteúdo, “um método das ciências humanas e 

sociais destinado à investigação de fenômenos simbólicos por meio de várias técnicas de 

pesquisa” (FONSECA JÚNIOR, 2005, p.280). Esta se torna uma boa metodologia, por 

permitir a desenvolvimento por meio estatístico, assim como qualitativo. 
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Foram analisadas as edições do telejornal Jornal Nacional durante as quatro 

semanas do mês de janeiro de 2011, período no qual houve a cobertura dos deslizamentos 

de terra na região serrana do Rio de Janeiro. Sendo assim, Totalizaram-se 24 dias e 434 

matérias exibidas ao todo. 

A análise das matérias se limitou à compreensão dos formatos televisivos, duração 

das matérias e assuntos abordados. Essa separação justifica-se fato de ser necessário uma 

analise sobre as mudanças ocorridas no telejornal provocado pela cobertura dos 

deslizamentos de terra na região serrana do Rio de Janeiro. Na divisão quanto aos formatos 

televisivos, Marques de Melo (1985) considera que o jornalismo seja composto por: nota, 

notícia, reportagem e entrevista. Porém, autores como Squirra (1990) e Maciel (1995) 

propõem outros modelos de formatos. Squirra classifica as notícias em três grupos: notas 

simples, notas cobertas e aberturas e encerramentos para as matérias editadas. Maciel vai 

ainda mais a fundo nessa classificação, delimitando o conceito adotado nesse trabalho, 

identificando quatro formas de apresentação de notícias: nota ao vivo, nota coberta, 

boletim e reportagem. 

Para esse autor, as notas ao vivo são aquelas que o apresentador lê sem o auxílio de 

nenhuma arte gráfica ou cenas que cubram total ou parcialmente sua fala. Maciel destaca 

esses formatos por darem um ritmo mais dinâmico ao telejornal. Também suprem a falta 

de imagem da notícia, sendo utilizada também quando a notícia chega de última hora na 

redação. Tendo esse conceito como verdadeiro, a nota ao vivo definida por Maciel tem o 

mesmo conceito do que Squirra (1990) denomina nota simples. 

Squirra e Maciel compartilham ainda a base conceitual de nota coberta, sendo 

relatos objetivos do acontecimento, porém, diferentemente da nota simples (ou ao vivo), 

com imagens ou informações visuais (gráficos, tabelas, ilustrações, etc) cobrindo a imagem 

do apresentador ou estando posicionada na lateral da tela, dividindo o enquadramento com 

quem lê a nota. 

Devido à dinamicidade dos produtos comunicacionais, por vezes encontramos 

determinados elementos que não se encaixam de maneira exata na teoria, reforçando a 

importância das revisões bibliográficas. No formato boletim, Temer (2002) descreve como 

sendo uma 

“intervenção do repórter, geralmente de pé, no local do fato, em transmissão ao vivo ou 

gravada, dirigindo-se à câmera par relatar um fato (...). Além de dar mais agilidade ao 

telejornal, o stand up tem função psicológica: mostrar ao público que o repórter está mesmo 

no local em que transcorre a cobertura.” (TEMER, 2002, p.109) 
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Devido às constantes dinâmicas no formato dos jornais em busca de um diferencial 

que possibilite uma maior audiência, por vezes, há uma inovação em formatos. Tendo em 

vista a prévia análise das edições analisadas, será realizada nesse estudo uma divisão no 

formado boletins: boletins de estúdio e boletins de externa. 

O primeiro refere-se ao repórter em quadro, dentro do estúdio, em entrada ao vivo 

ou gravada, geralmente com o auxílio de recursos gráficos. Esse formato é aplicado em 

previsões meteorológicas, assim como em notícias e dados econômicos. Já o boletim de 

externa constitui-se no repórter em quadro, no local do acontecimento, em entrada ao vivo 

ou gravada, noticiando novos fatos ocorridos. Esse formato pode conter cenas que cubram 

a imagem do repórter, além de poder substituir a cabeça da matéria, parte lida pelos 

apresentadores, na bancada do estúdio. Desta maneira, o próprio repórter transmite as 

informações e, caso seja necessário, “chama o VT”. 

Por último, Maciel classifica a reportagem como sendo a mais completa e complexa 

forma de se noticiar algo na televisão. Ivo Yorke ressalta que a reportagem é “uma história 

visual que constitui uma unidade em si mesma, independente da introdução lida pelo 

apresentador no estúdio” (apud TEMER, 2002, p.112). É composta de off (texto do 

repórter), passagem (aparição do repórter em vídeo durante a reportagem) e sonoras ou 

entrevistas (MACIEL, 1995) 

Na divisão por assuntos, tomou-se como base a classificação sugerida por Temer 

(2002), encaixando as reportagens nos temas: Política e problemas sociais; Economia; 

Cultura e Moda; Sociedade; Educação; Crimes, Ações violentas, Fraude e Corrupção; 

Meteorologia e catástrofes naturais; Ciência e Tecnologia; Autopromoção; Saúde; 

Acidentes; Amor/romance/sexo; Internacional; Outros. 

 

Entrevistas, memórias e recepção 

Para o desenvolvimento desse trabalho, foram feitas oito entrevistas em 

profundidades com moradoras de Cubango, na cidade de Niterói, local onde se encontrava 

o Morro do Bumba, o qual sofreu com deslizamentos de terra em abril de 2010. 

A escolha das fontes se deu de maneira aleatória, porém pautando-se em dois 

critérios: serem do sexo feminino e morarem em região de risco de deslizamento de terra. 
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Elegeu-se esses dois crivos por ainda caber às mulheres as principais tarefas domésticas, 

embora tal conceito esteja se modificando cada vez mais rápido e intensamente. Por caber 

a elas tais atividades, acabam tendo um maior contato e uma maior ligação com o lar, 

tendo assim uma noção ampliada da realidade que suas casas e consequentemente suas 

famílias. 

Tais entrevistas foram essenciais para a compreensão da recepção dessas moradoras 

sobre as notícias climáticas apresentadas pelo Jornal Nacional. Durante décadas, os estudos 

de recepção estiveram vinculados à análise dos discursos políticos, considerando o público 

como um ser indefeso diante das mensagens enviadas. Deste modo, as mensagens teriam 

um impacto direto no receptor, dando assim o nome de “teoria da bala” ou “teoria da 

agulha hipodérmica” para esses estudos. Porém, considerar o receptor como um ser 

indefeso às mensagens midiáticas não explica todos os fenômenos no campo da 

comunicação, visto que, por vezes, o público não reagia da maneira esperada, mostrando 

que as mensagens não provocavam efeitos diretos. 

A Escola de Chicago, através da Mass communication Research, (MCR) percebeu 

que “as pessoas que se encontram em situação semelhante interagem, dividem realidades 

de vida, necessidades e interesses equivalentes. Assim, tendem a ver o mundo da mesma 

maneira e dar interpretações parecidas às experiências comuns” (ALDÉ; VEIGA, 2004, 

p.495). 

Um dos principais autores da mudança na linha de pensamento foi Paul Lazarsfeld, 

responsável pela formulação da teoria da recepção seletiva. Na década de 1940, o teórico 

afirmou que “os eleitores estavam presos a padrões tradicionais de voto, que a campanha 

ou a mídia faziam emergir e reforçar, mas dificilmente modificavam. A decisão seria fruto 

das predisposições sociais, pouco ou nada afetadas pelo fluxo de comunicação” (ALDÉ; 

VEIGA, 2004, p.494). 

Convergindo com Lazarsfeld, Carl Hovland afirmou que as mensagens são 

assimiladas quando não as julgamos muito diferentes de nossas ideias; quando as 

mensagens apresentam posições muito diversas, são rejeitadas. Associado a isso, os 

teóricos afirmavam que havia uma seleção por parte dos receptores às informações, 

tendendo a expor-se a estas de acordo com suas atitudes e a evitar as que estão em 

desacordo. 
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Se as pessoas tendem a expor-se, sobretudo, às comunicações de massa de acordo com as 

suas próprias atitudes e a evitar as mensagens que, pelo contrário, estão em desacordo com 

essas atitudes e os seus interesses próprios, devem evitar-se outros conteúdos; se, ainda por 

cima, tendem a esquecer esses outros conteúdos mal lhe aparecem à frente dos olhos e, 

finalmente se tendem a adulterá-los mesmo que os recordem, então é evidente que, muito 

provavelmente, a comunicação de massa não modificará opiniões pré-existentes 

(KLAPPER apud WOLF, 1995, p.34) 

Porém, é necessário considerar que, mesmo percebendo que o indivíduo também 

causava influência nos conteúdos transmitidos, já que, por vezes, impunha barreiras em sua 

assimilação, não cabia a ele o poder total de decisão, restando à mídia simplesmente 

oferecer o que o público desejaria. 

Desenvolve-se aí a hipótese dos usos e gratificações. A essência da hipótese dos 

usos e gratificações é a de que o receptor busca nos meios de comunicação uma satisfação, 

qualquer que seja, mesmo que o alívio das tensões de seu cotidiano. Se atenderem às 

necessidades da audiência, podemos considerar que os mass media são eficazes e suas 

mensagens possuem uma boa capacidade de penetração no receptor. 

Essa mudança de perspectiva retoma a importância do contexto no qual o indivíduo 

está inserido: “mesmo a mensagem do mais potente dos mass media não pode influenciar 

um indivíduo que não faça uso dela no contexto sócio psicológico em que vive” (KATZ 

apud WOLF, 1995, p.63). Para Blumler e Katz (apud ALDÉ; VEIGA, 2004), essa teoria 

teria como base explicar como as pessoas utilizam os meios para satisfazer suas 

necessidades, entender os motivos para o consumo dos meios, identificas as funções e as 

consequências das necessidades, motivos e condutas. “As mensagens são captadas, 

interpretadas e adaptadas ao contexto subjetivo das experiências, conhecimentos e 

motivações” (MERTON apud WOLF, 1995, p.63) 

Por fim, ao obter a satisfação por meio de determinado meio de comunicação, há a 

criação ou o reforço do hábito por parte da audiência de acompanhar este veículo e 

também um vínculo com o mesmo, resultando em uma relação de estímulo e resposta com 

uma experiência agradável como resultado. 

Em longo prazo, essa fidelidade do espectador faz com que os indivíduos se 

limitem apenas a esses meios de comunicação para obter informação. Sendo assim, elas 

discutiriam apenas os assuntos apresentados pela mídia, não tomando conhecimento de 

outras realidades. 
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Esse fenômeno é chamado de agenda setting, que defende que 

em consequência da ação dos jornais, da televisão e dos outros meios de informações, o 

público sabe ou ignora, presta atenção ou descura, realça ou negligencia elementos 

específicos dos cenários públicos. As pessoas têm tendências para incluir ou excluir dos 

seus próprios conhecimentos aquilo que os mass media incluem ou excluem do seu próprio 

conteúdo (SHAW apud WOLF, 1995, p.130). 

Estando dentro dos estudos em longo prazo, a agenda setting defende que a mídia 

não manipula as pessoas a ponto de dizer o que elas devem pensar, quais opiniões emitir, 

porém apresentam uma lista de temas, os quais são discutidos amplamente pela audiência. 

Com isso, grande parte da compreensão da realidade social que as pessoas possuem seria 

fornecida pelos veículos de comunicação. 

Porém, a íntima ligação que a audiência desenvolve com os meios de comunicação 

de massa, assim como a grande quantidade de informação enviada por esses e que circula 

livremente, poderia causar, segundo Lazarsfeld e Merton, efeitos indesejáveis e que 

interfiram na estrutura da sociedade. A difusão de notícias alarmantes tais como desastres 

naturais, conflitos, crimes entre outras tensões sociais, poderia provocar pânico na 

sociedade, ao contrário da vigilância constante, efeito esperado ao se veicular esse tipo de 

informação. 

O excesso desse tipo de informação pode conduzir o sujeito a fechar-se em seu 

universo particular, mantendo-se apático perante os acontecimentos, principalmente 

aqueles que lhe causaram a desagradável sensação do pânico. Essa apatia deriva-se da 

“disfunção narcotizante”, a qual 

define-se como disfunção e função, partindo do princípio de que a existência de grandes 

massas de população politicamente apáticas e inertes é contraria ao interesse de uma 

sociedade moderna (...) O cidadão interessado e informado pode deitar-se com tudo aquilo 

que sabe, não percebendo que se abstém de decidir e de agir. Em suma, considera o seu 

contacto indirecto com o mundo da realidade política, a leitura, a audição da rádio e a 

reflexão como substitutos da ação. Chega a confundir o conhecimento dos problemas do dia 

com o fazer qualquer coisa a propósito (...) É evidente que os meios de comunicação 

melhoraram o grau de informação da população. Contudo, pode acontecer que 

independentemente das intenções, a expansão das comunicações de massa esteja a desviar 

as energias humanas da participação activa para as transformar em conhecimento passivo 

(LAZARSFELD; MERTON apud WOLF, 1995, p.61) 

 Os autores ainda destacam que toda essa passividade e apatia por parte da audiência 

ao receber os conteúdos midiáticos leva ao conformismo, fenômeno que possui a 

contribuição dos mass media para que ocorra. 
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Assim como nos estudos sobre recepção, existem vertentes que afirma que nossa 

memória é seletiva. Assim como a mensagem não atinge o receptor de maneira direta, as 

memórias que temos não são assentadas intactas em nossas mentes, podendo ser acessadas 

livremente quando desejamos. 

Nossas recordações sofrem constantes reajustes a cada nova conversa, a cada nova 

leitura, a cada cena (re)vista sobre o assunto. Esses constantes reajustes podem ser 

explicados também pelo fato de que lembrar, assim como a recepção, é um ato individual 

tanto quanto social: um grupo transmite, retém e reforça lembranças, mas, ao recordar, a 

pessoa vai paulatinamente individualizando a memória comunitária, fazendo com que 

fique o que realmente signifique (BOSI, 1995). 

Loftus, na década de 70, afirmou que “dois tipos de informação entram numa 

lembrança. A primeira é a percepção original dos acontecimentos; a segunda é a 

informação fornecida após o acontecimento. Como tempo, as duas se combinam numa 

lembrança única, substituindo aquela que estava originalmente presente” (LOFTUS, apud 

KOTRE, 1997, p.45) 

Maurice Halbwachs, outro importante teórico sobre o campo da memória, também 

se debruçou sobre o caráter mutável, coletivo e social da memória. Segundo esse teórico, a 

memória do indivíduo depende do seu relacionamento com a família, com a classe social 

na qual está inserido, com a profissão; enfim, com os grupos de convívio e os grupos de 

referência peculiares a essa pessoa (BOSI, 1995, p.54). 

Porém, mesmo as memórias se referindo ao passado, ela está presa ao presente, 

pois é do momento atual que parte a solicitação de acesso às lembranças. John Kotre 

(1997), afirma que o tempo presente envia estímulos à memoria para que sejam acessadas 

as lembranças. Tais estímulos podem ser através das palavras, de cheiros, de imagens ou 

situações vivenciadas pelo sujeito.  

Ainda segundo o defensor da memória influenciada pela sociedade, 

A lembrança é uma imagem construída pelos materiais que estão, agora, à nossa disposição, 

no conjunto de representações que povoam nossa consciência atual. Por mais nítida que nos 

pareça a lembrança de um fato antigo, ela não é a mesma imagem que experimentamos na 

infância, porque nós não somos os mesmo de então e porque nossa percepção alterou-se e, 

com ela, nossas ideias, nossos juízos de realidade e de valor (HALBWACHS apud BOSI, 

1995, p.55) 

Frederic Charles Bartlett, outro teórico sobre memória e seguidor das ideologias de 

Bartlett, afirma que as intensidades das lembranças estão relacionadas a coisas e ações 
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próximas do seu costume, tradição e dia-a-dia. As lembranças são mais intensas quanto 

mais ligadas estiveram ao seu cotidiano e sua realidade. Sendo assim, o que se lembra 

estaria condicionado basicamente pelo interesse social que o falto lembrado tem para o 

sujeito. 

Bartlett (1932) demonstrou que, à medida que o tempo passa, a memorização selecciona os 

elementos mais significativos (para o indivíduo) em detrimento dos mais discordantes ou 

culturalmente mais distantes: o chamado “efeito Bartlett” diz exactamente respeito a um 

mecanismo específico da memorização das mensagens persuasivas (WOLF, 1995, p.37) 

 

Por fim, unindo os estudos da comunicação e memória, Ecléa Bosi desenvolve a 

ideia de que 

  
o receptor da comunicação de massa é um ser desmemoriado. Recebe um excesso de 

informação que saturam sua fome de conhecer, incham sem nutrir, pois não há lenta 

mastigação e assimilação. A comunicação em mosaico reúne contrastes, episódios díspares, 

sem síntese, é a-histórica, por isso é que seu espectador perde o sentido da história (BOSI, 

1995, p.87). 

 

Interpretando os dados 

Após a decupagem das matérias analisadas, classificando-as de acordo com a 

temática de cada reportagem exibida, resultando na divisão abaixo: 

Tabela 1: Assuntos abordados pelo JN no mês de Janeiro 

ASSUNTOS 1° SEMANA 2° SEMANA 3° SEMANA 4° SEMANA 

Política 11 1 4 9 

Economia 18 4 8 10 

Clima 26 64 40 17 

Justiça e política 7 3 5 14 

Esporte 11 5 7 12 

Internacional 23 7 12 25 

Saúde  3 1 6 

Educação  1 7 2 

Cultura 2 1 2 2 

Ciência e Tecnologia 3 1 1 1 

Acidentes 3  1 3 

Autopromoção   2  

Outros 22 5 8 14 

 

Notemos que na primeira semana de Janeiro, quando as notícias sobre o clima já 

ocupavam numericamente a maior parte do jornal devido aos alagamentos e deslizamentos 

de terra na região serrana do Rio de Janeiro, os demais temas principais possuíam um 

maior espaço do que nas semanas seguintes. Na segunda semana, quando as enchentes 

atingiram o maior nível de violência e desastre, o JN destinou uma quantidade exorbitante 
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de matérias a esse assunto, enquanto todos os outros temas principais sofreram uma grande 

queda. 

A terceira semana é marcada por uma transição no foco do telejornal. As matérias 

sobre as enchentes tornam-se repetitivas, sem dados novos para se acrescentar. 

Concomitantemente, revoluções sociopolíticas passaram a ocorrer em países árabes, 

ganhando considerável destaque no noticiário. Com isso, os principais assuntos voltam a 

ter uma quantidade maior em relação à segunda semana, porém não chegando ao patamar 

da primeira. Na última semana do mês, o JN volta ao equilíbrio na quantidade de assuntos. 

A inversão do foco das notícias fica ainda mais notória, com as notícias climáticas 

atingindo a menor quantidade entre as quatro semanas, e as internacionais alcançando o 

maior número de matérias semanais no período analisado. 

 

Tabela 2: formatos usados pelo JN nas matérias climáticas 

FORMATOS 1° SEMANA 2° SEMANA 3° SEMANA 4° SEMANA 

Boletim de externa 4 26 8  

Nota coberta 9 9 8 8 

Reportagem 10 44 24 4 

Boletim de interna 6 6 6 6 

Nota simples  1 1  

TEMPO 35’18’’ 144’06’’ 79’28’’ 18’27’’ 

 

Ao analisar os formatos utilizados nas notícias climáticas e também a duração 

semanal do tema, percebemos que, na primeira semana, os repórteres que estão fora do 

estúdio recebem pouco espaço no telejornal, entrando ao vivo apenas quatro vezes. 

Predomina-se a nota coberta e a reportagem, fazendo uma mescla entre passar informações 

rápidas, sem grande aprofundamento, dando ritmo ao telejornal e noticiar com mais 

detalhes e conteúdo, aprofundando no tema.  

*Na segunda semana, ápice dos deslizamentos de terra no Rio de Janeiro, o 

telejornal dedicou-se quase que exclusivamente a noticiar as catástrofes. Os repórteres 

passam a realizar constantes entradas ao vivo no decorrer do Jornal Nacional, sempre do 

local das catástrofes. O número de reportagens sobre o assunto aumenta quase cinco vezes, 

contando com matérias com duração acima de 5 minutos. O tempo semanal dedicado às 

alterações climáticas quadruplica, mostrando que a emissora estava realizando uma 
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cobertura aprofundada sobre o assunto. Com a falta de novas imagens e novos 

acontecimentos nas semanas seguintes, o telejornal reduziu gradativamente a atenção dada 

a esse tema, desviando aos poucos o foco de cobertura. 

Isso revela que houve uma significativa mudança na apresentação do telejornal, 

deixando a segurança e conforto dos estúdios e indo até o local das catástrofes, apurando 

os fatos, mostrando a realidade, sem maquiagem, passando uma maior veracidade nas 

matérias e credibilidade ao telespectador. 

Realizando uma análise de conteúdo das matérias climáticas do JN, percebemos 

que o noticiário, de maneira sutil, faz pequenas atribuições de culpa pelas catástrofes 

ocorridas na região serrana. Matérias nas quais especialistas explicam que a somatória de 

terrenos irregulares, ocupação ilegal de terrenos e crescimento urbano desordenado deixam 

transparecer que o poder público é ineficiente em suas ações, visto que cabe a ele fiscalizar 

essas ocupações e dar condições favoráveis de vida e moradia para os cidadãos. 

Outro caso de atribuição de culpa ao governo se dá ao exibir reportagens mostrando 

que países como o Japão e Estados Unidos sofrem desastres climáticos maiores que o 

Brasil, porém possuem um numero bem menor de vitimas e também de destruição 

material. Isso se deve ao investimento desses países em infraestrutura e prevenção, o que 

não ocorre no Brasil. 

O telejornal mostra ainda a parcela de culpa da população, exibindo matérias 

mostrando a quantidade de lixo que a população joga de maneira irregular, nas ruas e rios, 

aumentando as chances de inundações. Porém, o noticiário das oito também ressalta 

maciçamente as qualidades dos cidadãos, que se mobilizaram, fizeram doações e foram 

voluntárias para trabalhar in loco no local das catástrofes, deixando essa cordialidade do 

nosso povo prevalecer. 

Ao analisar as entrevistas das moradoras de Cubango, área de risco onde se 

localizava o Morro do Bumba, área que sofreu com deslizamentos climáticos em 2010, 

percebemos que o discurso das donas de casa se assemelha em grande parte ao que os 

meios de comunicação veiculam. 

Na fala das moradoras de área de risco, é nítida a confiança que elas possuem no 

Jornal Nacional, atribuindo tamanho crédito à sua longa existência e a apresentadores que 

passam confiança. Todas as mulheres também afirmaram que o fato de enviarem 

repórteres, tanto para o Morro do Bumba, quanto para a região serrana do Rio de Janeiro, 
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fez com que elas se sentissem ainda melhores informadas, de maneira a mostrar a realidade 

sem máscaras. 

Ao serem inquiridas sobre o que se lembravam dos desastres climáticos noticiados 

pelo JN em janeiro de 2011, as entrevistadas sempre descreviam com muito pesar as cenas 

de destruições das casas e as fortes correntezas, além dos grandes números de vítimas e 

desabrigados, porém cenas genéricas, pouquíssimos detalhes específicos, o que reforça o 

caráter massificador dado à cobertura. Todas, quando questionadas sobre as catástrofes da 

região serrana, comparavam os acontecimentos com os deslizamentos que haviam 

vivenciado no ano anterior, no Morro do Bumba, reforçando a ideia de que é do momento 

presente que parte a solicitação para acessar as memórias. 

Quando questionadas sobre, na opinião delas, quem eram os culpados por tamanhas 

e recorrentes catástrofes, as donas de casa apresentam opiniões convergentes com as do 

noticiário, afirmando que o grande culpado é o poder público, por não proporcionar 

melhores condições de vida à população, tampouco controlar o crescimento urbano 

desordenado. Porém, mesmo o governo sendo o grande responsável, as moradoras 

reconhecem que a população, de forma geral, também possui sua parcela de culpa nos 

deslizamentos de terra, devido a ocuparem zonas irregulares, realizarem desmatamentos e 

jogarem lixo em locais inadequados. 

Tamanha descrença no poder público se reflete em uma grande inércia por parte das 

entrevistadas. Por não acreditarem na eficácia daqueles que foram eleitos 

democraticamente, as senhoras não se mobilizam ou procuram os órgãos responsáveis para 

tomar providencias e evitar novas tragédias. 

Por fim, a maioria das fontes diz ter medo de que novos desastres ocorram em sua 

região. Essa insegurança reaparece de maneira ainda mais intensa quando os noticiários 

trazem reportagens sobre fortes chuvas, inundações e deslizamentos de terra. Isso as faz 

remoer os desastres que viram tão próximos de si. Novamente há uma contradição no 

pensamento dessas mulheres, pois, mesmo temendo novos desastres, não se mobilizam 

para procurar o governo, reforçando a inércia anteriormente citada. 

Em contraposição a algumas teorias de recepção, as notícias climáticas em geral 

não lhes chama a atenção de maneira diferenciada, embora esteja ligada diretamente à suas 

realidades. A atenção torna-se maior, apenas quando essas notícias abordam localidades 

próximas à suas. 
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Uma pequena parcela das mulheres ouvidas não teme uma nova catástrofe em sua 

região. Ao afirmarem isso, explicam que, por já terem tido um grande desastre, não 

acreditam que possam sofrer novamente com grandes deslizamentos de terra. Além do 

mais, afirmam que não podem fazer nada diante da realidade, portanto há uma inércia e um 

comodismo dessas moradoras, o que contribui para o fato de não esperarem, tampouco 

acreditarem em uma catástrofe. 

 

Considerações finais 

Após conversar com as moradoras de Cubango, é possível notar a sua relação de 

grande fidelidade e carinho que possuem com o Jornal Nacional, considerando-o como o 

melhor telejornal, principalmente em termos de cobertura de grandes acontecimentos. Essa 

fidelidade faz com que não duvidem do telejornal, acreditando que o mesmo tenha 

credibilidade e que não minta ou manipule informações. Desta maneira, as entrevistadas 

não impõem nenhuma barreira aos conteúdos transmitidos, o que de certa maneira reforça 

um dos aspectos da teoria de recepção abordada anteriormente. 

A teoria dos usos e gratificações pode ser reforçada no espaço amostral estudado 

também através destas declarações de fidelidade com o JN. As entrevistadas deixaram 

transparecer em suas falas que o noticiário as agrada em basicamente todos os fatores, seja 

na qualidade das matérias, na simpatia e credibilidade dos apresentadores e repórteres, 

além das temáticas abordadas. 

Algumas das opiniões das entrevistadas convergem com os discursos do noticiário 

das oito. O principal exemplo é a definição dos responsáveis pelas catástrofes. Assim como 

o JN, as moradoras da região de risco apontam o poder público como o principal 

responsável pela grande quantidade de mortes ocorridas nos deslizamentos de terra, tanto 

no Bumba quanto nos municípios serranos. 

Essa igualdade nas falas pode ser atribuída ao fato de que o discurso da mídia 

apenas reforçaria uma opinião que as fontes já possuíam. Nas entrevistas, todas as 

moradoras pesquisadas afirmam categoricamente não acreditar no poder público e em suas 

promessas de melhorias. Como exposto nas teorias utilizadas nesse trabalho, a realidade 

social na qual o receptor está inserido, somado à confiança que os mesmos têm em quem 

transmite as informações e a empatia com a realidade social que está sendo veiculada nos 

meios de comunicação faz com que os receptores, de maneira geral, se sensibilizem com os 

conteúdos informativos apresentados, assim como se recordem dele com mais facilidade e 
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nitidez. Possuir opiniões e argumentos semelhantes ou até mesmo reproduzir o mesmo 

discurso do JN é uma maneira de mostrar essas maior aceitação dos receptores aos 

conteúdos midiáticos. 

As lembranças das moradoras mostram-se realmente influenciada pelo contexto 

social em que vivem. Um estímulo mínimo, partido do tempo presente (o momento da 

entrevista), fez com que as moradoras que vivenciaram os desastres do morro do Bumba se 

recordassem dos deslizamentos de terra, tanto dos ocorridos em sua região, quanto os da 

região serrana, com grande facilidade. Essa influência do contexto social, exposta por 

teóricos como Bartlett, se mostra tão presente que as moradoras, ao recordar os fatos de 

uma região, se lembram e relatam os acontecimentos da outra área atingida, afirmando que 

seja impossível não se recordar de maneira simultânea dos dois desastres. 

Porém, faz-se necessário destacar um aspecto que influencia tanto a recepção 

quanto a memória dessas moradoras. Mesmo se recordando com grande facilidade de que 

houve desastres em Petrópolis, Nova Friburgo, Itaipava e demais municípios, as mulheres, 

de maneira geral, não se lembram de muitas cenas específicas. Enumeram apenas imagens 

e sentimentos genéricos como recordação. Esse fator revela uma massificação e 

banalização das notícias pela mídia, fazendo com que se diminua a importância e até 

mesmo a atenção dada a essa informações pelas telespectadoras. 

O efeito narcotizante da mídia é outro fator que merece uma atenção especial nas 

considerações finais. Mesmo com os vários alertas sobre o perigo de se morar em áreas de 

morro e encostas, tendo vivenciado um deslizamento de terra próximo a seus lares e 

acompanhado pelo televisor outras catástrofes semelhantes, as mulheres questionadas não 

querem se mudar da região e tampouco se mobilizam para melhorar sua localidade, 

buscando evitar novos desastres. Acreditam que nada pode ser feito e não há a quem 

recorrer, devido à ineficácia do poder público. 

Em síntese, nota-se que a mídia, na figura do Jornal Nacional não influencia 

diretamente os receptores. Não há uma mudança no comportamento das entrevistadas 

motivado exclusivamente pelo noticiário. Uma das influências, de certo modo direta, que 

podemos atribuir aos meios de comunicação é o fato de expor uma lista de temas que 

passam a ser discutidos pela população com maior intensidade que outros. Outra 

influência, porém negativa e indesejada, é a inércia da população causada pelos mass 

media devido à massificação de determinados conteúdos. No campo da memória, a mesma 

teria um comportamento muito semelhante aos abordados no processo de recepção, 
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podendo dessa forma, afirmar que memória e recepção, constituem-se dois campos de 

estudos que estão interligados e que atuam de maneiras semelhantes. 
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