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RESUMO 

 
A presente pesquisa tem como principal objetivo discutir o fenômeno da morte enquanto 
acontecimento midiático e suas formas de representação no jornalismo impresso. Para 
tanto, analisa as capas do jornal gaúcho Zero Hora na cobertura do acidente com o Airbus da 
TAM, durante exatos 30 dias após a tragédia, quando se constata a presença de notícias 
relacionadas ao evento em 24 edições. Além do histórico da tragédia e da análise dos fatos 
principais noticiados na mídia, foca o olhar nos diferentes elementos que compõe a capa, 
como as manchetes, fotos, legendas e chamadas. E o faz a partir dos conceitos de valor-
notícia e critérios de noticiabilidade, tendo identificado como os principais o impacto, a 
relevância e a morte. Dessa maneira, busca compreender como se dá o processo de 
construção da notícia quando a morte deixa de ser um fenômeno natural e se transforma em 
uma pauta, devendo ser desenvolvida a partir de um lead. 
 

Palavras-chave: jornal, morte, acontecimento, critérios de noticiabilidade, valor-notícia. 

 

 

ABSTRACT 

 

The present research has as main objective to discuss the phenomenon of death while media 
event and its presentation forms on the print journalism. The cover of the gaucho newspaper 
Zero Hora was reviewed, on the coverage of the accident with the TAM Airbus, for exactly 
30 days after the tragedy, which it was found the presence of news related to the event in 24 
editions. Thus, a history of the tragedy was drawn, reporting the main facts broadcast in major 
media. It focus the observation on several elements which make up the cover, such as 
headlines, photos, captions and calls. And it is done from the concepts of news-value and 
news criteria, having indentified as main concepts the impact, relevance and death. 
Thus, it tries to understand how the process of building the news is made when the death 
ceases to be a natural phenomenon and becomes a briefing and should be developed from a 
lead. 
 
 

Keywords: newspaper, death, event, criteria of news, news-value. 
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“Um dia... pronto! ... me acabo. Pois seja o que tem de ser. 
Morrer, que me importa? ... O diabo é deixar de viver!." 

 
Mário Quintana (1906 – 1994) 
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INTRODUÇÃO 
O recorte da presente investigação se dá a partir da leitura da morte enquanto 

acontecimento midiático, e tem como objeto o acidente aéreo da TAM ocorrido em 17 de 

julho de 2007 e noticiado em toda a imprensa nacional, embora com repercussão 

internacional.  No nosso particular interesse, o tema nas capas do jornal gaúcho Zero Hora. 

            No período de 18 de julho a 16 de agosto de 2007 analisamos as capas do jornal com o 

objetivo de identificar como ZH noticiou o evento, e em quantas edições ele foi destaque. 

Esse recorte temporal compreende exatos 30 dias após a tragédia em Congonhas. Optamos 

por analisar somente as capas, pois as entendemos como um espaço privilegiado do jornal. E 

por se tratar do primeiro contato do leitor com o impresso, a capa pode ser o elemento 

decisivo no ato da compra em banca. Focamos nossa observação nos diferentes elementos da 

capa, como por exemplo, as manchetes, fotografias, legendas, chamadas e estruturas de 

diagramação. A partir dos critérios de noticiabilidade e valores-notícia, observamos como o 

jornal produziu diferentes tratamentos para um mesmo fato.  

A escolha pelo jornal Zero Hora (ZH) justifica-se pelo reconhecimento da sua 

referencialidade enquanto veículo midiático, por se tratar de um dos jornais de maior 

circulação do Rio Grande do Sul, com abrangência em toda a região sul do país, por 

permanecer no mercado há 44 anos e estar localizado na capital do Estado – Porto Alegre, 

cidade de onde partiu o vôo JJ 3054 da TAM. Esta escolha pela ZH também se justifica 

porque a maioria das vítimas era gaúcha, aumentando nosso grau de proximidade com a 

tragédia. Além de cobrir o factual devido à relevância do acontecimento, era necessário 

prestar um serviço com a divulgação de informações às famílias, amigos e conhecidos dos 

envolvidos no acidente. Em casos que envolvem tragédia, é grande o interesse público em ter 

o máximo de informação sobre o assunto.  

Os jornais locais em Santa Maria, como Diário de Santa Maria e A Razão, também 

deram destaque ao acidente, no entanto, o enfoque foi direcionado às vítimas da região central 

do Estado, o que nos levou a descartá-los por não contemplar a totalidade que se buscou com 

esse trabalho. 

 Sabemos que a simples ação de ler as manchetes dos jornais esconde mais 

significados do que podemos imaginar. Muitas vezes, na pressa diária, passando em frente a 

uma banca de jornal, lemos uma manchete e, mesmo sem termos consciência disso, ela nos 

transmite uma série de mensagens. A publicação de uma notícia carrega diversas 

significações, muitas vezes escondidas em subjetividades que não conseguimos perceber.  
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Concordamos com Traquina (2005) quando este afirma que os jornalistas são 

participantes ativos no processo de construção da realidade. Para o autor, os jornalistas não 

podem se comportar como meros observadores passivos do que acontece ao seu redor. O 

jornalista, ao produzir suas notícias, sabe argumentar e defender a escolha de cada palavra 

utilizada nesta construção. Aos leitores, resta a dúvida que se transforma em uma questão 

central do jornalismo: afinal, porque as notícias são como são? O que justifica a escolha desta 

ou daquela palavra, qual a intenção por trás do título escolhido, que significações estão 

inseridas naquela mensagem, porque a seleção e a publicação de determinada foto? Estas 

perguntas que fazem parte do ponto de partida desta pesquisa implicam também entender que 

a construção de um enunciado jornalístico faz parte de um contexto específico. E quando o 

contexto é a morte, muitas vezes as significações são subjetivas. 

Este trabalho se propõe a falar sobre a morte. Por não termos medo dela e sempre a 

encaramos como uma decorrência natural da vida, nos sentimos confortáveis em discuti-la 

sem hipocrisia, procurando entender como um assunto tão delicado ganha destaque nas capas 

dos jornais com uma freqüência maior do que nossos sentidos podem entender. E basta 

ligarmos um aparelho de televisão, para percebermos essa presença silenciosa da morte na 

mídia. Mas não se pode esquecer que ela está presente também nos filmes, nos teatros e na 

literatura. E não suficiente, lembramos que a morte também entra na contabilidade comercial 

dos jornais, como nos anúncios fúnebres, por exemplo. 

 Apesar do temor generalizado em falar sobre ela, não há como ficar indiferente diante 

da quantidade de notícias sobre morte todos os dias no rádio, na tv e nos jornais. E 

dependendo da situação em que ela acontece, fatalmente ganhará status de notícia. É a 

realidade nua e crua, estampada na primeira página, mostrando que a vida sempre tem fim.  

 E no caso deste trabalho, quando a morte vira acontecimento, notícia, os sentidos e a 

percepção que temos sobre ela se deslocam. Uma coisa é a morte que acontece fora do mundo 

jornalístico. Para a morte em família, por exemplo, existe o enlutamento, a dor indescritível, a 

tristeza absoluta. Já a morte no campo jornalístico se transforma rapidamente naquilo que 

anunciamos no início deste trabalho: vira notícia. Entre os jornalistas, o acontecimento da 

morte é um fato, uma pauta, estatística. Para transformá-la em notícia, buscamos todas as 

informações possíveis, apuramos, coletamos depoimentos. De um ícone da dor, entre os 

jornalistas, a morte se transmuta rapidamente em um lead. É a história que precisa ser 

contada, noticiada, muitas vezes traduzida em números, aumentando as estatísticas dos 

desastres e da violência urbana.  
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Em resumo, a principal motivação para a escolha do tema é a curiosidade sobre a 

morte. Muitas pessoas consideram este assunto mórbido e, até mesmo, o evitam. Mas, é a 

certeza da finitude que nos permite falar sobre ela, nos instiga a questionar, pesquisar e tentar 

entender. O homem precisa ter consciência de que não é imortal. Não se pode manter a ilusão 

de que viveremos para sempre, contrariando as leis do universo. A consciência da morte nos 

permite pensar sobre nossa fragilidade enquanto ser humano facilita nosso entendimento da 

finitude e nos faz querer aproveitar o tempo presente. Portanto, a certeza e aceitação de que 

somos todos mortais fazem a razão de existir deste trabalho.  

Assim, este trabalho busca analisar como a morte é retratada nas capas dos jornais e 

ainda, os processos de construção dessa notícia. Que critérios de noticiabilidade os jornalistas 

utilizam para a publicação de um assunto ainda tão delicado na cultura ocidental. Outro ponto 

que abordamos é a espetacularização dada às manchetes. Analisamos se existe algum sentido 

emocional nos títulos, se a publicação foi apelativa, se apresenta exageros ou alguma intenção 

de dramatização.  

O presente trabalho está organizado em quatro capítulos. No primeiro deles, 

analisamos a morte como fenômeno, refletindo sobre seu significado e o entendimento de 

algumas culturas, como os povos da China e Japão, que encaram a morte de uma maneira 

mais leve e resignada. A seguir, discorremos sobre a morte na mídia, quando ela assume sua 

condição de acontecimento noticioso, destacada como um importante valor-notícia de seleção, 

devido ao seu caráter subjetivo. Para finalizar o capítulo, tratamos do acontecimento enquanto 

notícia e resgatamos o histórico da tragédia com vôo JJ 3054 e suas repercussões, objeto deste 

estudo, a partir do que foi veiculado na imprensa nacional.  

 No capítulo dois, com o intuito de contextualizar, apresentamos ao leitor o que 

denominamos ‘coadjuvantes da tragédia’, iniciando com o histórico da TAM Linhas Aéreas, 

que, dentre as trinta edições analisadas, figurou nas manchetes como sendo uma das possíveis 

responsáveis pelo acidente, entre outras especulações. Após, descrevemos o histórico do 

jornal Zero Hora e os aspectos gráficos presentes na diagramação.  

O terceiro capítulo traz a metodologia adotada no presente trabalho e a análise das 

estratégias discursivas utilizadas nas capas de ZH. A partir da análise interpretativa das capas 

elencadas, servindo-nos dos conceitos de valor-notícia e critérios de noticiabilidade, 

observamos todos os elementos que compõem a primeira página, como as manchetes, 

chamadas, fotos e legendas. Por fim, as considerações finais. 
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"Somos todos imortais. Teoricamente imortais, claro. 
 Hipocritamente imortais. Porque nunca consideramos a morte 

 como uma possibilidade cotidiana, feito perder a hora 
 no trabalho ou cortar-se  fazendo a barba, por exemplo.  

Na nossa cabeça, a morte não acontece como pode acontecer de 
 eu discar um número telefônico e, ao invés de alguém atender,  

dar sinal de ocupado. A morte, fantasticamente, deveria ser 
 precedida de certo 'clima', certa 'preparação'. Certa 'grandeza'. 

Deve ser por isso que fico (ficamos todos, acho) tão abalado quando,  
sem nenhuma preparação, ela acontece de repente. E então o espanto 

 e o desamparo,e  a incompreensão também,  
invadem a suposta ordem inabalável do arrumado 

 (e por isso mesmo 'eterno') cotidiano. A morte de  alguém  
conhecido e/ou amado estupra essa precária arrumação,  

essa falsa eternidade. A morte e o amor.  
Porque o amor, como a morte, também existe - e da mesma forma, 

 dissimulada. Por trás, inaparente. Mas tão poderoso que, 
 da mesma forma que a morte - pois o amor também é uma  

 espécie de morte (a morte da solidão, a morte do ego trancado, 
 indivisível, furiosa e egoisticamente incomunicável) - nos desarma. 

 O acontecer do amor e da morte desmascaram nossa patética fragilidade”. 
 

(Fragmento de "EM MEMÓRIA DE LILIAN")  
Caio Fernando Abreu (1948 – 1996) 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 A MORTE COMO FENÔMENO 

 
 De todos os mistérios insondáveis que atraem a atenção do ser humano pelo menos um 

deles continua à espera de respostas: a morte. Esse assunto costuma ser evitado, negado e 

muitas vezes ignorado por uma sociedade que cada vez mais se preocupa com a saúde, o 

corpo perfeito e a estética ideal. A morte é, sem dúvida, um dos acontecimentos mais difíceis 

de ser enfrentado. Esse fenômeno tão pouco conhecido desperta em alguns o interesse do seu 

entendimento, enquanto outras pessoas tentam evitá-lo ao máximo, sem dar-se conta de que 

morrer seja, talvez, a única coisa inevitável neste mundo. O morrer sempre foi encarado com 

superstição, mistério e até um certo fascínio. A morte lembra nossa vulnerabilidade, 

interrompe nossos planos, nos afasta de quem amamos. É uma ruptura na ordem natural das 

coisas, uma brecha por onde nosso bem mais precioso se vai.  

Nas primeiras aulas de Biologia, o professor ensina que os seres vivos cumprem um 

ciclo básico e bem definido. E assim, a gente nasce, cresce, reproduz-se e, ao final de tudo, 

morre. Portanto, nascer, desenvolver-se e morrer sempre serão eventos naturais comuns a 

todos nós. Ou seja, “ainda que a humanidade tenha sofrido diversas transformações, pelo 

menos duas permanecem constantes, opostas e complementares: o homem nasce e o homem 

morre” (RODRIGUES, 2006, p. 17). Mas, analisando com mais frieza, o fenômeno do 

nascimento até pode ser evitado. O morrer não. Mesmo com as inovações tecnológicas e as 

constantes descobertas da Medicina, não podemos fugir do nosso encontro com a morte. É 

somente uma questão de tempo. Embora um paradoxo, morte e vida estão muito próximas, 

pois só morre quem está vivo. 

A morte, na verdade, é tão parte da existência humana, do seu crescimento e 
desenvolvimento, quanto o nascimento. É uma das poucas coisas na vida de que 
temos certeza. Ela não é um inimigo a ser conquistado nem uma prisão de onde 
devemos escapar. É uma parte integral de nossas vidas que realça a existência 
humana. A morte estabelece um limite em nosso tempo de vida, e nos impele a fazer 
algo produtivo nesse espaço de tempo, enquanto dispusermos dele (KÜBLER-
ROSS, 1975, p 11). 

 
 Mas o que é a morte? Do latim morten, significa a cessação da vida e se manifesta 

pela extinção das atividades vitais de um organismo. Porém, o sentido que analisamos neste 

trabalho ultrapassa as fronteiras da Ciência e não procura vincular suas idéias a qualquer 

religião, embora algumas sejam citadas ao longo do texto, com o intuito de ilustrar e 

contextualizar. 
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 Ainda que existam diferenças sociais e culturais entre os povos, o fenômeno da morte 

é a uma das poucas coisas que nos assemelha. Ela é capaz de nivelar as pessoas diferentes em 

vida, porque na morte seremos iguais. Contra ela, não existe condição social, nem ideologia 

religiosa, nem recursos da Medicina capazes de impedi-la. O que difere é a maneira como 

cada pessoa encara a morte e o como ela acontece. Alguns fogem do assunto, outros admitem 

uma certa curiosidade e não se incomodam em discuti-lo.  

Além da curiosidade que nos motivou para o desenvolvimento deste trabalho, 

conforme já dito, acreditamos que o tema da morte nos veículos midiáticos oferece muitas 

contribuições aos estudos em Comunicação e para vida como um todo. Isso porque, 

compartilhamos da idéia de Kübler-Ross (1975, p. 27) “Para os que procuram entender a 

morte, ela é uma força altamente criativa. Os mais altos valores espirituais da vida podem 

originar-se das reflexões e estudos sobre a morte”.  

 Não se sabe ao certo quando o homem começou a despertar interesse pela morte. 

Antropólogos e historiadores discutem a origem dos estudos sobre esse fenômeno. O que 

sabemos é que cada cultura encara a morte de uma maneira diferente. A opção religiosa e a 

cultura também implicam diretamente no entendimento que as pessoas têm sobre o fim da 

vida. E é interessante observar como outros povos se relacionam com o este assunto evitado 

por nós.  

Os chineses constituem uma sociedade muito prática e extremamente fatalista. Por 

isso, julgam a morte como uma das verdadeiras certezas da vida, ou seja, se há vida no 

começo, sempre haverá morte no fim. Para os japoneses, quem morre vai para um lugar 

considerado por eles um país de pureza, idealizado como um lugar com piscinas, prata e ouro. 

Sendo assim, a morte não é um temor. Entre os judeus, por exemplo, é permitido ao 

moribundo colocar sua casa em ordem, abençoar sua família, deixar mensagens às pessoas 

que lhe são importantes e fazer as pazes com Deus. No hinduismo, a essência espiritual (alma) 

do indivíduo torna-se eterna com a morte. Os budistas não negam nem afirmam sobre a vida 

depois da morte, deixando esta questão em aberto. Entre os católicos, a vida após a morte é 

entendida sob a perspectiva de que existem três destinos diferentes: o céu, o inferno e o 

purgatório. O lugar que cada indivíduo irá depois de morto depende exclusivamente da sua 

conduta em vida, com a observância de seus atos na existência terrena. Já no Espiritismo, 

existe a crença na vida depois da morte, e poderemos ir para lugares iluminados ou para as 

trevas, dependendo do estado da nossa consciência (KÜBLER-ROSS, 1975). 

A Antropologia explica a morte sob diferentes aspectos. Nas sociedades primitivas, 

por exemplo, a morte sempre foi considerada um acidente. Para estes povos, a vida era 
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indestrutível e só poderia ser encerrada através de um fenômeno não-natural, como um 

acidente, por exemplo. Morria-se vítima de alguma magia ou da feitiçaria de algum inimigo. 

O homem primitivo não entendia a morte naturalmente: ela era sempre provocada por alguém 

ou por alguma coisa (CHIAVENATO, 1998).  

Já em outro período da história humana, mais especificamente na Idade Média, a 

religião influenciou diretamente nas questões relativas à morte. Para a Igreja, fazia sentido 

aceitá-la sem contestações – e as sociedades eram educadas para agir desta forma, entendendo 

que o morrer nada mais era do que um período de transição das coisas efêmeras para as 

eternas. Sob esta ótica, as pessoas nada podiam fazer além de esperar paciente e passivamente 

pela sua hora, pelo seu momento de passar deste para um outro mundo. A conformidade com 

a morte era tão grande, que não se admitia a mínima possibilidade de tentar evitá-la com a 

medicina. O lugar para morrer era em casa, junto aos seus, sendo esta a vontade de Deus. 

Assim, era bastante comum que a presença de um sacerdote fosse mais importante do que a 

companhia de um médico (ARIÈS, 2003). 

Segundo Rodrigues (2006), o homem só começou a sentir medo de morrer a partir do 

século XIV, em decorrência da peste e da fome, provocadas pelas Cruzadas e pela Inquisição. 

A impossibilidade de evitar as dificuldades resulta em uma nova forma de pensar a morte, 

pois os homens daquela época entenderam que morrer estava deixando de ser uma 

decorrência natural da vida para tornar-se uma ameaça constante. Com a crescente 

intervenção da Igreja na vida cotidiana, o homem conhece o julgamento divino, sendo a morte 

o momento de arrepender-se de seus males em vida.  

Na nossa cultura ocidental moderna, a vida é tudo. Já a morte significa a ruína, o fim, 

o encerramento de uma existência. Do outro lado, pouco sabemos. No nosso entendimento, 

após a morte não existe nada ou então, existe algo que não somos capazes de explicar. 

Acredita-se ser a partir da mudança do pensamento humano em relação à morte, que até hoje 

a vemos como algo negativo e macabro. Doenças incuráveis, guerras, fome, violência urbana, 

desastres ambientais e acidentes, tão comuns hoje em dia, são fatores que contribuem para 

aumentar nosso temor da morte. Ou então, passamos a encará-la como algo terrível, 

inexplicável e perturbador. Apenas o homem que envelhece toma consciência de que o fim da 

vida está próximo. Mas, devido ao peso que o tema recebe, evitamos, de todas as maneiras, 

falar sobre ele. 
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É provável que o desconforto que o assunto nos transmite, seja porque a morte sempre 

interrompe o curso natural da vida, além de trazer a sensação de que algo ficou inacabado. 

Para os que ficam, é a angústia da separação que causa o luto e sofrimento.  

 

2.2 QUANDO A MORTE GANHA DESTAQUE NA MÍDIA 

 
Mas que morte é essa que os jornais noticiam? Certamente não são mortes comuns, 

nem de pessoas com quem temos alguma relação pessoal. São desaparecimentos 

excepcionais, pouco prováveis, violentos, acidentais, catastróficos ou criminosos. A morte 

como fenômeno midiático nada mais é do que um fato. A dinâmica é mais ou menos esta: 

alguém morre, seja por causas naturais, ou em acidente de trânsito, ou vítima da violência 

urbana. Esta morte transforma-se em um acontecimento. Aqui entram em ação os critérios de 

noticiabilidade. E então, o jornalista é quem irá decidir pela relevância ou não da publicação 

desta notícia. Ele irá desenvolver um lead, irá apurar as informações e, dependendo do valor-

notícia deste acontecimento, ela – a morte – ganhará mais ou menos destaque na mídia. 

Portanto, o teor que a notícia da morte carrega e a maneira como a iremos receber está 

condicionado à intenção do jornalista.  É como nos explica Rodrigues (2006, p. 201), quando 

sugere que a imprensa, ao dizer o que não pode ser dito, faz com que os espectadores sintam o 

que não pode ser sentido e  

em lugar das perguntas sem respostas que toda morte comporta, oferecem respostas 
para as quais não houve perguntas – respostas que se destinam a silenciar toda uma 
indagação, a abolir antecipadamente toda reflexão sobre o evento terminal da 
existência humana e sobre essa existência mesma. 
 

E o autor vai além, quando afirma que “os meios de comunicação fazem é reverberar o 

tabu da morte, ao vender para cada um de nós um sentimento que já vem reprimido em nossas 

emoções e por meio dessa falsa enunciação, tornar a repressão ainda mais efetiva” (id.ibid). 

Assim, segundo o autor, a morte estará integrada ao circuito econômico do lucro, sendo 

colocada em vitrines e transformando-se em apelo para aumentar as vendas da indústria 

cultural.  

 E é sobre o destaque que a morte ganha na mídia que trata este trabalho. Para nossa 

pesquisa, damos relevância à morte publicada na capa, a partir de uma tragédia acidental e 

que revelou a identidade de pessoas anônimas até então. Ao decidir pela capa, levamos em 

consideração o questionamento de Mouillaud (2002, p. 349), quando este pergunta onde estão 

os mortos em um jornal cotidiano. Para ele, a localização da notícia sobre morte será variada, 

dependendo do tipo de morte que se quer noticiar. Existem os mortos crônicos ou acidentais; 
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privados ou públicos; os mortos de serviço (exemplificados pelas notas de falecimento). 

 Classificam-se também os mortos que só interessam a comunidades específicas 

(geralmente só noticiados em jornais regionais ou como uma informação local). Nos jornais, 

cada morte é desmembrada ao extremo, exibindo nome, nome da família e idade do morto. O 

autor explica que os mortos da mídia só têm endereço e família quando fazem parte dos 

comunicados de falecimento, aliás, Mouillaud compara esses com cemitérios ou loteamentos 

das periferias, devido ao seu formato quadriculado.  

Em nosso estudo, damos preferência ao morto acidental, também assinalada por 

Mouillaud. Neste caso, o jornal se apropria do morto e a morte se torna acontecimento, pois 

ele sucede como um corte na normalidade ou “a derrota de uma rotina” (id., p. 350) e o que 

define se a morte-acidente se transformará em notícia é a sua particularidade. Em nossa 

pesquisa, tomamos deste autor a idéia de que o morto se torna flash, pois a descrição de 

Mouillaud está em perfeito acordo com o estudo de caso que apresentamos aqui. Os mortos 

do acidente da TAM ganharam destaque na primeira página de muitos jornais durante um 

determinado período, confirmando que “o Grande Morto” tem o privilégio de ultrapassar 

todas as outras informações, definindo sua publicação na primeira página, ou seja, “o Grande 

Morto da mídia corre na frente em tempo real e torna-se flash no front da mídia” (id., p. 351). 

Portanto, existem acontecimentos que, de tão importantes e significativos, tornam-se 

imprescindíveis e não podem ser deixados de lado. E nos fatos onde a temática da morte está 

presente, eles ganham status de notícia, por força de um conjunto de técnicas chamadas 

critérios de noticiabilidade.  

2.3 A MORTE COMO VALOR NOTÍCIA 

 
 A morte sempre está presente nas páginas dos jornais. A mídia invariavelmente irá 

noticiar fatos envolvendo esta temática, dependendo do seu grau de importância ou 

notoriedade. Muitas vezes, se nosso vizinho morre em decorrência de uma parada cardíaca, 

isso dificilmente será noticiado. Mas, se o mesmo vizinho for assassinado por bandidos que 

invadiram sua casa, ou ainda, se for alguém proeminente na sociedade, é bastante provável 

que esse acontecimento seja notícia de primeira página. Percebe-se assim, que a morte vira 

notícia quando ela assume um ar de tragédia, de inconformidade ou choque e, principalmente, 

quando atende a algum critério de noticiabilidade.  

Wolf (2003) define noticiabilidade como sendo um conjunto de critérios que atribuem 

valor ao acontecimento, fazendo com que ele se transforme em notícia. A esse conjunto de 
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critérios de noticiabilidade damos o nome de valores-notícia. Então, quanto maior o grau de 

noticiabilidade, maior é capacidade que o fato tem de virar notícia.  

Já os valores-notícia, de acordo com Pena (2006), estão divididos em cinco categorias, 

sendo que a primeira delas – as categorias substantivas – são as que mais interessam para este 

trabalho. O autor define as categorias substantivas em feitos excepcionais, importância dos 

envolvidos, quantidade de pessoas envolvidas, interesse nacional e interesse humano.  

Podemos perceber que os últimos quatro critérios estão inegavelmente presentes no fato 

jornalístico analisado nesta pesquisa, no caso, o acidente do vôo JJ 3054, da companhia aérea 

TAM, ocorrido em 17 de julho de 2007, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Os 

valores-notícia definidos como importância, proximidade, impacto e morte, obviamente, estão 

em perfeita concordância com o acontecimento analisado.  

 A proximidade é definida como uma característica pertinente a todas as notícias locais. 

Os fatos que ocorrem perto do leitor despertam mais o seu interesse do que um acontecimento 

do outro lado do planeta (a menos que este fato ocorrido em outro hemisfério tenha uma 

implicação direta em sua vida). Muitas vezes, mesmo o fato não tendo ocorrido próximo ao 

leitor (no caso do acidente da TAM, por exemplo, o fato ocorreu em São Paulo, mas, devido 

ao grande número de vítimas gaúchas, a repercussão no Rio Grande do Sul foi 

significativamente maior). Em relação à importância, está no critério do editor avaliar, entre 

várias matérias produzidas, qual delas é a mais importante e deverá ser selecionada para 

compor a edição do dia seguinte. No caso estudado, a importância justifica-se por se tratar do 

acidente aéreo com o maior número de vítimas na história da aviação brasileira. Esta 

particularidade, aliada a comoção causada pelo fato, conferiu a esta notícia um valor inegável 

para sua veiculação em todos os jornais e telejornais do país. O valor-notícia do impacto pode 

ser explicado, neste caso, pelo grande número de vítimas, tanto na aeronave quanto em terra. 

O impacto é entendido como “um abalo moral, causado nas pessoas por acontecimentos 

chocantes ou impressionantes” (ERBOLATO, 2001, p. 61). Neste caso, especificamente, não 

podemos desconsiderar o impacto causado pela notícia do acidente. Afinal, foram 199 mortos, 

entre crianças, idosos e adultos.  

 Entretanto, não podemos confundir o valor-notícia impacto com sensacionalismo. 

Uma coisa é bem diferente da outra. O sensacionalismo se configura quando uma notícia 

ganha dimensões astronômicas, devido à maneira como é retratada na imprensa. A freqüência 

com que o fato é noticiado, os recursos gráficos e textuais utilizados para compor a matéria, o 

uso de imagens fotográficas que extrapolam o bom senso, todos estes fatores indicam que o 

fato transformou-se em objeto de exploração sensacionalista.  
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 Sabemos que o ser humano nutre interesse pelo trágico, pelo dramático e pelo 

escandaloso. Este fato certamente deve ser objeto de estudo de psicólogos e psicanalistas. 

Atualmente, percebe-se que os jornais estão dedicando mais espaço para as notícias trágicas, 

tanto que muitos veículos apresentam esta característica, como por exemplo, o carioca O Dia. 

A leitura de notícias com este teor deve estar atrelada ao interesse que temos sobre filmes de 

ficção, por exemplo. Ou, 

o homem busca nas emoções dos fatos relatados pelos noticiosos, experimentar o 
mesmo que vive quando assiste às cenas de um filme de ficção, de uma novela ou de 
um seriado. Desse modo, além de fornecer informações, os noticiosos podem ser 
produzidos como verdadeiros espetáculos (WEYNE apud KOVARICK, 2000, p. 
72). 

 
 Nos jornais, podemos identificar o sensacionalismo no aspecto gráfico destas 

publicações. Associados ao texto, podemos encontrar recursos gráficos como o uso de letras 

garrafais e fotos grandes ou então muitas fotos. Também é possível que o jornal utilize outros 

recursos, como por exemplo, contraste entre letras ou a aplicação de cores específicas com o 

intuito de criar sensações, promover aumento nas vendas ou simplesmente, chamar a atenção 

(id.ibid). 

 Certamente, os veículos considerados sensacionalistas são facilmente identificáveis, 

tanto devido ao uso dos recursos citados acima, quanto por definição de um público 

específico. Ao elaborar seu discurso, o jornal procura agradar a este público. Porém, outros 

jornais mantêm um mesmo padrão durante muito tempo. E conseguem alcançar um patamar 

de credibilidade e grande circulação sem apelar para o espetáculo, como é o caso do jornal 

utilizado para esta pesquisa. No entanto, é quando este jornal rompe com seu discurso 

cotidiano que pode irromper o sensacionalismo. 

Calcados nestes três importantes valores-notícia, citados anteriormente – proximidade, 

importância e impacto – e utilizando-nos do trágico acidente aéreo com o vôo 3054 da TAM, 

discutimos neste trabalho como a morte é tratada na capa dos jornais.    

2.4 O ACONTECIMENTO ENQUANTO NOTÍCIA 

 
 Não há como ficarmos indiferentes às notícias. Elas movimentam o mundo 

contemporâneo e inserem-se no cotidiano das pessoas de uma maneira irremediável. Não há 

como ser imune ao bombardeio de notícias em qualquer momento e em qualquer lugar, seja 

na rua, no automóvel, no ônibus, no metrô ou nos corredores. “Mesmo quem se nega a ler 

jornais ou a acompanhar os noticiários do rádio e da tv não escapa da ação da notícia. Sempre 

há alguém que vai comentar alguma coisa” (HENN, 1996, p. 37). 
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Uma notícia sempre deriva de um fato. E, para entendermos a importância do fato para 

a produção de uma notícia, é preciso, antes de tudo, compreendermos o conceito de 

acontecimento.  

 Rodrigues (in TRAQUINA, 1999, p. 27) afirma que acontecimento “é tudo aquilo que 

irrompe na superfície lisa da história de entre uma multiplicidade aleatória de fatos virtuais”. 

O autor explica que a natureza do acontecimento irá situá-lo na escala das probabilidades de 

ocorrência, devendo assim ser tanto mais imprevisível quanto menos provável for a sua 

realização. Ou, em outras palavras, um fato só adquire o estatuto de acontecimento do ponto 

de vista jornalístico quanto menos previsível ele for. Para este autor, os acontecimentos 

constituem o referente daquilo que se fala, além de serem definidos como ocorrências 

singulares, concretas, observáveis e delimitadas. 

Assim, os acontecimentos estão presentes em todos os lugares e podem surgir a 

qualquer momento. Inúmeros fenômenos acontecem simultaneamente e em tão grande 

quantidade, que se torna impossível a qualquer veículo de comunicação, dar ênfase a todos 

eles. É preciso critério para determinar o que tem relevância no campo jornalístico e o que não 

tem. Desse modo, “faz notícia aquilo que é suscetível de ser trabalhado pela empresa 

jornalística sem demasiada alteração do ciclo produtivo normal” (MOTTA in MOUILLAUD 

e PORTO, 2002, p. 308).  

Nesse trabalho, tomamos de Souza (2002) a sua definição classificatória dos 

acontecimentos, baseado nos estudos de Molotoch e Lester (1974). Ou seja, os 

acontecimentos “verdadeiros ou imprevistos”, aqueles que decorrem de uma catástrofe 

natural, tais como conhecemos nas questões ambientais; os “pseudo-acontecimentos” ou os 

“acontecimentos previsíveis” porque são aqueles provocados com o intuito de tornarem-se 

objeto de discurso jornalístico. Finalmente, temos os “acontecimentos midiáticos”, traduzidos 

como aqueles programados e planejados para se tornarem notícia, mas que ocorreriam mesmo 

sem a presença dos meios de comunicação, como por exemplo, a assinatura de um tratado 

político. Há também os acontecimentos “não categorizados”, no caso das guerras, que ao 

mesmo tempo consegue ser um acontecimento previsível ao mesmo tempo em que se torna 

acontecimento midiático e acontecimento verdadeiro, em decorrência das tragédias de guerra. 

Mais recentemente, ganharam destaque uma nova classificação dos acontecimentos – os “não-

acontecimentos”, ou seja, se transformam em notícia sem que um fato as tenha originado, 

assim, contrariando o que FONTCUBERTA apud SOUZA (id.ibid) defende como as bases 

tradicionais do jornalismo: realidade, veracidade e atualidade.  
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Nosso objeto de estudo envolve um acidente e se classifica como acontecimento 

inédito, que devido ao caráter imprevisível contribui fortemente para produção de uma notícia 

jornalística a partir de um fato. Os acidentes, entendidos como aquilo que difere de um 

acontecimento de rotina são discutidos por Traquina (1999).   

 Assim “os acidentes residem nos cálculos errados que levam à quebra da ordem 

habitual” (MOLOTOCH e LESTER apud TRAQUINA, 1999, p. 47). Essa afirmação está 

estreitamente ligada ao caso estudado por dois motivos. O primeiro deles, porque entre as 

hipóteses sobre suas causas, levantadas pela mídia após o acidente, estava a possibilidade de 

falha mecânica ou até mesmo humana, configurando um erro nos cálculos. E segundo, porque 

não se pode negar o quanto esse acontecimento levou à quebra da rotina de todos, imprensa e 

população.  

Um acidente pode ser definido como um percalço na ordem natural das coisas, como 

um fato repentino e imprevisto, que geralmente acontece longe da vontade humana, na 

maioria das vezes causando danos de gravidade variável às coisas ou pessoas envolvidas. E 

são os danos que interessam aos jornalistas, devido ao impacto que geram enquanto 

acontecimento midiático. Assim, a probabilidade de um acidente tornar-se acontecimento 

imprevisto e digno de resultar em acontecimento midiático, é grande. “Quanto mais negativo 

for o acontecimento nas suas conseqüências, mais provável será a sua transformação em 

notícia” (GALTUNG e RUGE apud TRAQUINA, 1999, p. 67). 

A experiência revela – e conversas com jornalistas confirmam – que acidentes sempre 

têm prioridade no fechamento de uma edição. Assuntos que tinham sido pautados no início do 

dia como prioridade podem ser descartados – ou perdem a relevância – diante de um fato 

inusitado como o acidente analisado nesta pesquisa. Isso pode ser confirmado durante o 

trabalho de mapeamento das edições do jornal ZH sobre a cobertura do acidente aéreo da 

TAM.  A notícia do acidente se estabeleceu enquanto agenda com a qual outros 

acontecimentos tiveram que concorrer. Entre eles, os jogos Pan-americanos, no Rio de 

Janeiro, que até então tinham ampla divulgação e muitas capas do jornal. Mas, a partir da 

tragédia aérea as notícias referentes ao Pan foram “obrigadas” a migrar para as contracapas de 

Zero Hora, o que não significa, no entanto, que tenham perdido sua importância enquanto fato 

midiático. O acidente então, ganhou as manchetes da capa, confirmando sua urgência em 

tornar-se notícia. É o acontecimento verdadeiro ou imprevisto, de que nos fala SOUZA 

(2002). Aqui é a morte que ganha destaque, despertando a comoção e o choque nas pessoas, 

meros espectadores da tragédia. 
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Uma das explicações para tamanha exposição da tragédia na mídia pode ser explicada 

por GALTUNG e RUGE apud TRAQUINA (1999, p. 69), quando estes dizem que as notícias 

negativas ou trágicas entram mais rapidamente na pauta dos jornais porque conseguem 

satisfazer o critério da freqüência. As notícias negativas também são mais noticiadas e 

despertam maior interesse nos leitores, porque compõe acontecimentos mais raros e 

imprevisíveis. No caso do acontecimento analisado nesta pesquisa, o acidente em Congonhas, 

ele atende a vários critérios de noticiabilidade enumerados por TRAQUINA (2005), quais 

sejam a morte, a proximidade, a relevância, o inesperado – explicado como “o mega-

acontecimento, um acontecimento com enorme noticiabilidade que subverte a rotina e 

provoca um caos na sala de redação” (TUCHMAN in TRAQUINA, id., p. 84). 

 

2.4.1 A apresentação de uma tragédia anunciada: o vôo JJ 3054 

 
 A crise aérea que se instaurou no país teve início em outro trágico acidente 

envolvendo um Boeing 737-800 da Gol Transportes Aéreos, ocorrido em 29 de setembro de 

2006. Naquela ocasião, morreram 154 pessoas e o fato ganhou destaque na mídia nacional e 

internacional. O “apagão aéreo” - como ficou conhecido o caos nos aeroportos brasileiros – 

foi responsável por horas de espera nos embarques, vôos cancelados, pessoas dormindo no 

chão nos saguões devido aos atrasos. Na política, o presidente Lula pediu o afastamento dos 

diretores da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) e manifestou-se à nação, a fim de 

minimizar os efeitos da tragédia. A situação ficou insustentável após uma declaração da então 

ministra do Turismo, Martha Suplicy. Na época, em 13 de junho de 2007 ela foi entrevistada 

sobre os problemas nos aeroportos, principalmente sobre as longas filas dos turistas, ao que 

respondeu  com ironia e declarou: “Relaxa e goza porque você esquece todos os transtornos 

depois [ao chegar ao destino]. Isso é igual ao parto. Depois esquece tudo”. A repercussão dos 

fatos, que já era fortemente negativa, tornou-se ainda pior depois deste episódio. 

Apenas 34 dias após a declaração da ministra, a grave situação aérea no país chegou 

ao seu ápice com o acidente do avião da TAM. A maior tragédia da aviação civil brasileira 

aconteceu no início da noite de 17 de julho de 2007. O vôo JJ 3054, da companhia TAM 

Linhas Aéreas partiu de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, às 17h e 16 minutos e, 

após uma tentativa de aterrissagem no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, colidiu 

frontalmente com um prédio da própria companhia, localizado na cabeceira da pista de pouso. 

O Airbus A 320, com 187 pessoas a bordo, derrapou na pista molhada, atravessou a avenida 
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Washington Luís, bateu no prédio da TAM Express - onde funcionava um depósito de cargas 

- e explodiu após o choque, matando instantaneamente todos os passageiros. Em terra, outras 

12 pessoas morreram, a maioria funcionários da empresa aérea, que trabalhavam no momento 

da tragédia e algumas pessoas que passavam em um posto de gasolina ao lado, aumentando 

para 199 o número de vítimas. Esse grave acidente entrou para história da aviação, ocupando 

a 29ª posição no ranking Safety Network1. A tragédia da TAM é considerada até então o 

maior acidente aéreo da América Latina2. 

Após a explosão do Boeing, um forte incêndio tomou conta do prédio e da aeronave, 

interrompendo o tráfego aéreo no local. Rapidamente, dezenas de ambulâncias e caminhões 

do Corpo de Bombeiros estavam a postos. Ao todo, cerca de 250 bombeiros trabalharam no 

controle do fogo. Tão rápido quanto o socorro, foi a mídia se fazer presente com repórteres, 

fotógrafos e cinegrafistas, noticiando ao vivo para diversos veículos de comunicação. O 

incêndio durou mais de seis horas e as chamas chegaram a 20 metros de altura. O prédio foi 

completamente destruído. Segundo informações divulgadas pela imprensa, aproximadamente 

220 sacolas com restos mortais foram retiradas dos destroços, tornando a identificação dos 

corpos uma tarefa difícil para os profissionais do Instituto Médico Legal e dolorosa para as 

famílias, que esperaram meses para fazer o reconhecimento das vítimas, a maioria delas, por 

exames de DNA.  

O acidente da TAM ocorreu em um momento delicado, devido à crise aérea que se 

instaurou no país depois de outro grave acidente, desta vez com um Boeing da Gol Linhas 

Aéreas, ocorrido em 29 de setembro de 2006, matando 154 pessoas. Com o país em choque e 

totalmente indignado com as condições da aviação civil brasileira, a mídia foi determinante 

no agendamento da pauta sobre política do espaço aéreo, cabendo questionar até que ponto ela 

gerenciou o processo.  Uma série de hipóteses foi levantada e divulgada para explicar o 

acidente com o vôo 3054. Problemas mecânicos no avião, imprudência do piloto, supostas 

condições inadequadas da pista de Congonhas e, principalmente, a crise aérea nacional foram 

citadas pela mídia como as prováveis causas da tragédia. Enquanto isso, centenas de 

familiares e amigos choravam a perda de seus entes e esperavam por notícias sobre a 

identificação dos corpos. Paralelamente à angústia, decisões políticas foram tomadas, a fim de 

                                                 
1 Aviation Safety Network é um site privado que registra acidentes aéreos com base em informações oficiais. 
Iniciou suas atividades em 1996. 
2 Na aviação mundial, o acidente mais grave da história aconteceu em 1977, na Espanha, no choque de duas 
aeronaves no momento da decolagem. Esta tragédia fez 583 vítimas. Mais próximo da nossa realidade, um 
acidente ocorrido no Suriname, em 1989, onde morreram 176 pessoas, foi ultrapassado pelo desastre em 
Congonhas. 
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minimizar as conseqüências da tragédia. Uma semana depois, por exemplo, o presidente Lula 

pediu que os diretores da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) deixassem seus cargos. 

Em busca de respostas, a mídia noticiava pelo menos três ou quatro fatores como 

prováveis causas da tragédia.  As primeiras informações publicadas remetiam a problemas na 

pista de Congonhas, à época recentemente liberada para pousos e decolagens, sem no entanto, 

ter recebido as melhorias necessárias. Logo a seguir, as suspeitas recaíam sobre a hipótese do 

avião estar com excesso de velocidade no momento do pouso. Outras causas como defeito no 

sistema de frenagem do Air Bus e uma possível falha humana dos pilotos foram levantadas. 

Paralelamente, começou uma troca de acusações entre órgãos federais, ANAC, 

Infraero (Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária) e do próprio aeroporto de 

Congonhas. Em meio ao caos, cada um se defendia através de declarações e comunicados à 

mídia, enquanto o Presidente da República anuncia pacote para o transporte aéreo. 

Para os jornalistas, as fontes resumiram-se em três grupos, todos eles interferindo no 

agendamento midiático do caso TAM. Os familiares das vítimas, assim como alguns 

sobreviventes que estavam em terra foram as fontes primárias e a imprensa recorria a elas 

sempre que produziam matérias de cunho emocional e/ou apelativo. Em segundo plano, 

serviam como fonte a própria empresa aérea TAM, principalmente para contribuir com pautas 

acerca da segurança das aeronaves e como fornecedora de informações sobre o número de 

vítimas, a lista de passageiros e as prováveis causas do acidente. Por último, as fontes eram 

órgãos governamentais e autoridades sobre o assunto, sinalizando a preocupação da mídia em 

explicar a tragédia.  

As famílias das vítimas criaram uma associação, a Afavitam (Associação dos 

Familiares e Amigos das Vítimas do Vôo TAM JJ 3054), dois meses depois do ocorrido em 

Congonhas. Além de acompanhar o processo de investigação do acidente, o grupo desejava 

prestar assistência às famílias enlutadas. Inicialmente, os parentes formaram uma diretoria em 

São Paulo e em Porto Alegre, para que então uma nova e única diretoria fosse definida.  Na 

mesma semana em que a associação teve início, cerca de 20 familiares foram até Brasília, no 

Distrito Federal, para acompanhar os trabalhos do que ficou conhecida como CPI (Comissão 

Parlamentar de Inquérito) do Apagão Aéreo. Entre as propostas, estava o projeto de lei que 

cria um tribunal judiciário específico, destinado a fazer o acompanhamento dos desastres 

aéreos em território brasileiro. Outra providência tomada pelos familiares foi a assinatura de 

um termo de compromisso entre a TAM, o Ministério Público do Consumidor, a Defensoria 

Pública e o Procon, para garantir que a empresa aérea iria se comprometer em repassar 

informações sobre o que estava sendo investigado para apontar as causas do acidente.  
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Concomitante aos acordos burocráticos, não faltaram homenagens, sempre apontadas 

pela mídia a cada nova edição, impressa, televisiva, radiada ou mesmo na internet. 

Manifestações nos aeroportos de Congonhas e no Salgado Filho tornaram a emocionar um 

país ainda atônito com tamanha tragédia.  

 Mais recentemente, conforme notícia publicada na imprensa em 12 de novembro do 

corrente ano, a Afavitam entregou à Prefeitura de São Paulo um grandioso projeto3 para a 

construção de um memorial no lugar onde o avião chocou-se contra o prédio da TAM 

Express. O projeto que pretende homenagear as 199 vítimas foi elaborado pelo arquiteto 

paulista Ruy Ohtake e deverá se chamar “Memorial 17 de Julho”. A concepção da obra prevê 

um marco, simbolizando uma rosa estilizada e a construção de um prédio multiuso, formado 

pelo térreo e dois subsolos que abrigará um espaço destinado a oficinas artísticas, um 

auditório, estacionamento e um ponto de check in para os passageiros de Congonhas.  

O projeto arquitetônico, orçado em R$ seis milhões, foi doado por Ohtake, tendo sido 

prontamente aprovado pelas famílias, ao contrário do que ocorreu com a proposta apresentada 

pela Prefeitura em setembro deste mesmo ano, quando a Afavitam rejeitou a construção da 

Praça dos Ipês Amarelos, também em homenagem às vítimas.  

No hall de entrada do Memorial 17 de Julho, serão gravados os nomes dos 199 mortos, 

embora quatro delas não tenham sido reconhecidas: a aeromoça Michelle Leite, de 26 anos, e 

os passageiros Levi Ponde de Leon, de um ano e oito meses, Ivalino Bonato, 54 anos e Andrei 

de Mello, 42 anos. Nesse local que foi testemunha de uma grande tragédia amplamente 

divulgada pela mídia, a única forma de vida que restou foi uma pequena árvore, situada ao 

lado do prédio atingido. No projeto de Ruy Ohtake, ela permanece.  

 
 

 

  

 

 

                                                 
3 Fonte: www.estadao.com.br 
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CONFISSÃO 
 

Esperando pela morte como um gato que vai pular 
na cama, sinto muita pena de minha mulher. 

Ela vai ver este corpo rijo e branco,  
vai sacudi-lo, talvez sacudi-lo de novo: "Hank!” 

e Hank não vai responder. 
Não é minha morte que me preocupa, é minha mulher 

deixada sozinha com este monte de coisa nenhuma. 
No entanto eu quero que ela  

saiba que dormir todas as noites  
a seu lado e mesmo as discussões mais banais 

eram coisas realmente esplêndidas. E as palavras difíceis  
que sempre tive medo de dizer, podem agora ser ditas:  

eu te amo. 
 

Charles Bukowski (1920 – 1994) 
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3 OS COADJUVANTES DA TRAGÉDIA 

3.1 A TAM LINHAS AÉREAS 

 
A TAM – Transportes Aéreos Regionais – surgiu em 1976, atendendo o interior de 

São Paulo, Paraná e Mato Grosso. Atualmente a empresa chama-se TAM Linhas Aéreas e 

encerrou o ano de 2007 – ano do maior acidente aéreo da aviação brasileira, o vôo 3054 – 

com 18 aviões de grande porte para viagens de longo curso. A empresa espera atingir, em 

2010, 26 aeronaves destinadas exclusivamente aos vôos internacionais.  

A companhia opera em diversos segmentos, possuindo ao todo quatro empresas no 

grupo. São elas: TAM Viagens, fundada em 1998, oferecendo pacotes completos incluindo 

passagem aérea, traslados, acomodação, passeios e todos os demais serviços voltados para o 

turismo. Atende a cinco mil agências em todo o Brasil e oferece produtos para mais de 200 

destinos4. A TAM Airlines começou a operar em setembro de 1996, quando a TAM adquiriu 

80% das ações da LAPSA (Líneas Aereas Paraguayas), junto ao Governo do Paraguai, 

quando obteve concessão para rotas internacionais na América do Sul e Europa5. A TAM 

Cargo é a unidade de cargas da empresa. Fundada em 1996, está presente em 45 aeroportos e 

seu serviço terrestre atinge mais de 3900 cidades no Brasil e exterior. Utiliza para o transporte 

de carga as 70 aeronaves em operação da TAM Linhas Aéreas, além de uma frota terrestre 

com mais de 350 veículos6. Finalmente, a TAM Jatos é a empresa pioneira no grupo TAM, 

fundada em 1961, iniciando suas atividades como táxi aéreo. Atualmente, opera com frota 

própria composta por seis jatos executivos Citation e 12 turboélices Caravan. Em 2004, a 

empresa estabeleceu o maior centro de manutenção de aeronaves executivas da América 

Latina, formada por um hangar de 8100m2. 

No site da companhia7, encontramos informações sobre a empresa, no que diz respeito 

à filosofia institucional, as quais reproduzimos aqui: Nossa política: 1ª regra: O cliente sempre 

tem razão. 2ª regra: Se o cliente alguma vez estiver errado, releia a 1ª regra. Visão: trabalhar 

com o Espírito de Servir faz as pessoas mais felizes. Missão: Ser a companhia aérea preferida 

das pessoas, com alegria, criatividade, respeito e responsabilidade. Interessante é a forma 

como a empresa publica seu Código de Ética, na forma de um anagrama8. 

                                                 
4 Fonte: www.tamviagens.com.br 
5 Fonte: www.tamairlines.com 
6 Fonte: www.tamcargo.com.br 
7 www.tam.com.br 
8 Ver em “Anexos”. 
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Nos últimos cinco anos, a TAM Linhas Aéreas registrou cerca 80 pequenos incidentes, 

porém, entre eles estão os dois maiores acidentes da sua história. O primeiro deles aconteceu 

em 31 de outubro de 1996, quando um Fokker 100 caiu sobre casas no bairro do Jabaquara, 

em São Paulo, matando 90 passageiros, seis tripulantes e três pessoas em terra. Onze anos 

depois, no dia 17 de julho de 2007 a TAM teria novamente seu nome na mídia, figurando com 

o maior desastre aéreo do país, o choque do Airbus contra o depósito da TAM Express, no 

aeroporto de Congonhas, São Paulo.  

3.2 O SUPORTE JORNAL: HISTÓRICO DE ZH 

 
 Segundo informações cedidas pela seção de Atendimento ao Leitor, o jornal Zero Hora 

nasceu em quatro de maio de 1964. Na época, ele surgiu com a intenção de substituir o extinto 

‘Última Hora’ fechado durante o golpe militar deflagrado nesse período. O formato tablóide 

do jornal, conforme o conhecemos hoje, tinha 24 páginas e surgiu envolto em um estigma que 

mais tarde seria superado. Consta que, pelos padrões da imprensa européia e americana, e 

fortemente copiados no Brasil, este formato era associado aos jornais sensacionalistas. Assim, 

somente os impressos em formato standard transmitiam e mereciam seriedade. 

Sua primeira diretoria era composta por Dante de Laytano, Ricardo Eichler e Ary de 

Carvalho. Em 1970, Maurício Sirotsky Sobrinho adquire o controle acionário, fazendo com 

que Zero Hora passe a integrar o Grupo RBS, formando ainda por emissoras de televisão, 

rádio e Internet, além de outros jornais impressos. Nesse período, ZH é o jornal de maior 

circulação do sul do Brasil e ocupava o quarto lugar entre os denominados quality papers9 do 

país.  

 No ano seguinte à sua criação, Zero Hora já apresentou novidades como a introdução 

de novos cadernos. Surgiu então, o Caderno 2 dedicado a temas de lazer e variedades. Em 

1966 o jornal reforçou a colaboração com a Rádio Gaúcha e a Televisão Gaúcha, passando a 

fazer coberturas jornalísticas e diversos tipos de promoções.  

Logo após sua fundação, ZH deu passos importantes que indicavam uma posição de 

destaque como veículo midiático no sul do país. Um exemplo de pioneirismo foi o envio do 

primeiro jornalista brasileiro ao front da Guerra do Vietnã, em maio de 1967. Enquanto isso, a 

agilidade nas coberturas e a utilização de novos e modernos equipamentos já estavam em 

franca expansão. Em 1968, Zero Hora iniciou a construção de um novo prédio para o jornal, 

na Avenida Azenha, em Porto Alegre, onde permanece até hoje. Além disso, começa a 

                                                 
9 Grupo de jornais historicamente reconhecidos pela qualidade da informação que veiculam.  
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montagem de um novo parque gráfico, com a utilização da composição a frio e a impressão 

em off-set. Essa foi a tecnologia mais moderna a ser usada no Rio Grande do Sul no setor de 

comunicações. 

 Em 1972, o veículo abandona por completo o uso da linotipia em favor do sistema de 

composição, instalando três computadores de fotocomposição, permitindo assim a 

padronização da apresentação gráfica do jornal. Novos aparelhos de telex também foram 

adquiridos pela empresa, além de mini-transmissores de telefoto para reportagem fotográfica.  

 Em 1975, Zero Hora torna-se o jornal de maior venda avulsa no sul do país, superando 

concorrentes com maior tempo de mercado. As inovações tecnológicas continuaram no ano 

seguinte, quando foi ampliado o parque gráfico e foi introduzida a expedição automatizada 

dos exemplares. Diversos sistemas e equipamentos precisaram ser importados, como por 

exemplo, o sistema ótico de composição, que assim como o sistema de expedição, também era 

computadorizado. Isso aconteceu em 1977 e diminuiu o tempo de trabalho neste setor. 

  Em 1979 o jornal decide investir pesado na prestação de serviços, inaugurando assim o 

ZH Classificados, caderno que existe até os dias atuais, destinado a compra, venda, aluguel e 

oferta de diversos produtos e serviços. Já na criação do caderno de classificados, Zero Hora 

foi um veículo inovador, pois permitia a publicação de anúncios por telefone e em pontos de 

venda, localizados em vários locais pela cidade, sempre de fácil acesso ao anunciante.   

Ao final da década de 70, as vendas avulsas estavam em forte expansão. Nos anos 

seguintes, Zero Hora apostou no serviço de assinaturas. A partir de 1984 o jornal criou o 

serviço de entrega em domicílio, abrangendo toda a grande Porto Alegre e as principais 

cidades do interior. Em 1988 é criado o Clube do Assinante ZH, proporcionando aos 

assinantes descontos em vários estabelecimentos conveniados em todo o Estado. Porém, a 

maior novidade ocorrida naquele ano foram os avanços tecnológicos, sendo ZH o primeiro 

jornal totalmente informatizado do Rio Grande do Sul.  

 As mudanças continuaram em 1996, quando Zero Hora fez uma reformulação 

completa no seu sistema editorial, com a adoção de softwares com tecnologia de ponta, além 

da digitalização de imagens. O parque gráfico foi ampliado em 1997, inicialmente com uma 

rotativa permitindo que o corpo do jornal tivesse 32 páginas coloridas. Logo após, Zero Hora 

contava com 64 páginas coloridas, atualmente o jornal tem 96 páginas coloridas, nas edições 

semanais. A expedição do jornal também recebeu mais tecnologia, permitindo que os 

caminhões para distribuição sejam carregados automaticamente. Visando agilizar a 

distribuição do jornal para o interior e cidades da fronteira, Zero Hora implanta um parque 

gráfico em Cruz Alta, região central do Rio Grande do Sul, capaz de imprimir parte da edição.  
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 Zero Hora não demorou muito para conquistar espaço na Internet. Em 1º de dezembro 

de 1996, sob o comando de Luis Fernando Gracioli, inaugurou-se a ZH Digital. Em 1997 o 

ZH Classificados inaugura um site próprio.  

 Na redação do jornal trabalham aproximadamente 203 jornalistas. Na tiragem 

dominical são impressos 280 mil exemplares, nos demais dias da semana são 183 mil 

exemplares. Os assinantes são ao todo 170 mil, distribuídos no Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina e em algumas cidades brasileiras. Atualmente, Zero Hora é um dos jornais pagos de 

maior circulação e número de leitores no país.  

 Atualmente, o jornal Zero Hora apresenta as seguintes editorias: Atendimento ao 

Leitor, Arte, Diagramação, Economia, Esportes, Fotografia, Geral, Interior, Mundo, Opinião, 

Polícia, Política e Segundo Caderno. As demais seções e os cadernos são vinculados a alguma 

das editorias acima. Por exemplo, as seções ‘Obituário’ e ‘Informe do Ensino’ são vinculadas 

à editoria de Geral. Os cadernos estão distribuídos em áreas conforme segue: Economia – 

Campo & Lavoura, Dinheiro, Casa&Cia, Empregos e Oportunidades, Sobre Rodas, 

Globaltech, ZH Digital, Classificados ZH (Veículos, Imóveis, Informática, Produtos e 

Serviços). A editoria de Geral compreende os cadernos Vida, Viagem, Vestibular, Ambiente, 

ZH Bairros (ZH Moinhos, ZH Menino Deus, ZH Zona Sul, ZH Petrópolis, ZH Bela Vista, ZH 

Bom Fim, ZH Lindóia e ZH Centro). O Segundo Caderno apresenta Donna, TV + Show, 

Cultura, Meu Filho, Gastronomia e Kzuka10. 

A linha editorial é muito ampla, e compreende um conjunto de valores sistematizados 

em documento chamado Normas Editorias, que tem sido atualizado freqüentemente. Nele 

consta o ideário da RBS, que pode ser resumido assim em responsabilidade empresarial, 

compromisso social e comunitário, ética e integridade, defesa da democracia, da liberdade 

(em todos os níveis) e da igualdade, combate a preconceitos, defesa da economia de mercado, 

da livre iniciativa, da propriedade privada, tendo como limite o interesse social, vinculação 

comunitária, postura independente, isenta e liberal, separação entre as áreas editorial e 

comercial e pluralismo de opiniões11.   

 

 

 

                                                 
10 Informações fornecidas por Altair Nobre, editor-chefe de ZH, na seção “Zero Hora Responde”, a partir do link 
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jspx?uf=1&local=1&action=getZhRespondeMateria&newsID
=a2233066.xml&treeName=Responde&section=zhresponde&origem=zhresponde&capaId=zhresponde 
11 A Linha Editorial é texto reproduzido na íntegra, disponibilizado pela seção de Atendimento ao Leitor de Zero 
Hora. Os demais dados estatísticos são de responsabilidade da mesma fonte, atualizado em 2007.  
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3.2.1 A diagramação padrão de ZH 

 

 A capa de Zero Hora mantém uma diagramação padrão que poucas vezes é alterada, a 

menos que a manchete seja sobre um assunto de extrema relevância, como este que estamos 

estudando. Atualmente, a capa apresenta alguns aspectos diferenciados em relação à capa do 

período analisado, portanto, iremos nos ater àquelas publicadas nos meses de julho e agosto 

de 2007. Em formato tablóide, ZH apresenta em sua parte superior, centralizado e em caixa 

alta, o nome do jornal, que é considerado o primeiro enunciado sob ele, em uma barra 

colorida que varia do azul para o vermelho, encontra-se o endereço eletrônico do website12, 

mostrando uma característica bastante forte em Zero Hora, a convergência das mídias, já que 

o Grupo RBS possui veículos impressos, de rádio, televisão e Internet. No lado esquerdo do 

nome, existe um selo, que durante o mês de julho daquele ano foi a logomarca do Grupo e, no 

mês de agosto, o veículo utilizou uma outra marca, desta vez alusiva aos 50 anos do 

conglomerado. Este espaço também costuma ser ocupado por selos promocionais, por 

exemplo, durante o mês de outubro deste ano, Zero Hora publica a marca da campanha 

“Violência no trânsito. Isso tem que ter fim”. Percebemos então que este espaço é utilizado 

com freqüência para massificar uma idéia que seja interessante para o veículo naquele 

momento. Sob o selo, encontramos as informações mais específicas, como o ano de 

circulação (neste caso, ano 44) e o número da edição. Ao lado direito da página encontram-se 

informações referentes ao preço comercial do veículo, diferenciado entre capital, cidades do 

interior, outros Estados e exterior13. Sob o nome do jornal, está a cidade, dia da semana (em 

negrito), dia, mês e ano da edição.  

 Uma barra em preto separa os dados fixos do nome e número da edição dos demais 

elementos da capa, porém estes também costumam serem fixos. O primeiro destes novos 

elementos é uma barra retangular onde constam as chamadas para os cadernos de Zero Hora. 

Eles costumam variar e obedecem a uma ordem estabelecida pelo dia da semana. Por 

exemplo, na segunda-feira é dia de GlobalTech (sobre tecnologia), Segundo Caderno (cultura 

e entretenimento) e Meu Filho (sobre crianças). Vale ressaltar que o Segundo Caderno é 

geralmente publicado neste espaço todos os dias. Na terça-feira, há espaço para o caderno 

Casa & Cia (sobre decoração e arquitetura), Segundo Caderno e Viagem (sobre turismo). 

Quarta-feira, caderno Vestibular, Segundo Caderno e ZH Digital (sobre informática). Às 

quintas, Ambiente (sobre meio-ambiente), Segundo Caderno e Sobre Rodas (carros e veículos 

                                                 
12 www.zh.clicrbs.com.br 
13 Porto Alegre, Demais regiões, Santa Catarina e Paraná e Uruguai, respectivamente.  
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automotores). Sexta-feira é dia de Kazuka (caderno de entretenimento dedicado aos jovens), 

Segundo Caderno, Gastronomia e Campo e Lavoura (sobre atividades agrárias e rurais). Aos 

sábados, ZH apresenta neste espaço o caderno Vida (sobre novidades da Ciência e Medicina), 

Cultura e Segundo Caderno. Na edição de domingo, encontramos o caderno Donna 

(suplemento feminino), Empregos e Oportunidades e TV + Show (entretenimento e 

televisão), além do caderno ZH Classificados.  Essa estrutura geralmente se mantém fixa, 

apenas variando quando Zero Hora produz um caderno mais específico, como por exemplo, 

na edição número 15.306, do dia 25 de julho de 2007, quando tratou sobre o Biocombustível. 

Logo abaixo da chamada para os Cadernos de ZH, encontra-se a manchete, sempre com um 

tamanho de fonte maior que as demais chamadas.  

 Em conteúdo, Zero Hora pode apresentar algumas diferenciações entre a edição da 

capital do Estado e as demais cidades do Rio Grande do Sul. Porém, nada que comprometa o 

volume e a qualidade nas informações. É o que explica o diretor-geral de Produto do Grupo 

RBS, Marcelo Rech. Segundo ele, “raramente as edições são iguais, por uma série de razões. 

A edição do interior é a primeira a ser concluída, geralmente em torno das 22h30min, a fim de 

que os exemplares sejam entregues mais cedo nos pontos mais distantes do Estado. No 

entanto, com freqüência quase diária são promovidas atualizações na edição – a quantidade e 

a dimensão destas mudanças depende do horário e dos acontecimentos. Em outras situações 

rotineiras, a Redação edita para o interior matérias que possam ter mais interesse em 

determinadas regiões. Uma mudança de trânsito em Porto Alegre, por exemplo, pode ser 

publicado como um registro secundário na primeira edição e em página inteira na edição 

destinada à Capital. Tais mudanças fazem parte de um novo conceito disseminado entre os 

principais diários do planeta: a busca da confecção de jornais ajustados a interesses 

específicos em suas regiões de circulação. As edições do interior costumam contar também 

com seções batizadas pelo nome Pelo Rio Grande (com notas de interesse local). Com a 

complexa operação de diferentes edições, ZH cumpre o papel de, sem deixar de lado a visão 

abrangente de um jornal sintonizado com o mundo, o país e o Estado, dedicar grande parte de 

seus esforços a refletir o noticiário e os anseios da vida em comunidades”14.  

 

 

                                                 
14 Comentário transcrito na íntegra a partir da seção “ZH Responde”, no site da Zero Hora. Com, link 
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jspx?uf=1&local=1&action=getZhRespondeMateria&newsID
=a2249363.xml&treeName=Responde&section=zhresponde&origem=zhresponde&capaId=zhresponde 
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“Haverá um ano em que haverá um mês em que haverá 
 um dia em que haverá uma hora em que haverá um minuto 

 em que haverá um segundo e dentro do segundo 
 haverá o não-tempo, sagrado, da morte transfigurada”. 

  
Clarice Lispector (1920 – 1977) 
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4 METODOLOGIA 
 

4.1 ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS NA CAPA DE ZH: A SEQÜÊNCIA DE 
MANCHETES SOBRE A TRAGÉDIA 

 
 O jornal é um dispositivo articulador e midiático, que faz parte do cotidiano de muitas 

pessoas e é responsável pela construção da realidade. Ao retratar fatos da realidade, a mídia 

impressa constrói e interpreta estes fatos e afirmam suas escolhas, fazendo uso de estratégias 

comunicativas e/ou discursivas específicas (MOREIRA, 2004). E os jornalistas contribuem 

para essa construção também pela produção de sentidos, implícitos nas notícias.  

Teoricamente, todos os jornais são iguais. O que os distingue é a linha editorial de 

cada um e alguns aspectos gráficos. Mas, entre as diversas características semelhantes que os 

jornais apresentam, uma delas pode ser considerada seu cartão de visitas e ponto comum: a 

capa. Se observarmos a composição dos elementos da capa de um jornal, podemos identificar 

alguns itens que se repetem, como por exemplo, a presença da manchete, o uso de fotos que 

geralmente complementam a manchete, a legenda das fotos e as chamadas sobre notícias 

consideradas importantes e que serão encontradas no corpo do jornal.  

 O primeiro contato do leitor com o jornal é a capa. É nela que buscamos as 

informações sobre as principais notícias do dia. Ainda que não seja possível ler a edição 

completa, ao passar os olhos rapidamente pela primeira página, já é possível para o leitor ter 

um resumo dos fatos. E assim, o jornal é responsável por pautar os assuntos que serão 

discutidos pelas pessoas, construindo aquilo que conhecemos como agendamento das notícias.  

A capa é responsável por seduzir e conquistar o leitor, despertando nele o interesse em ler 

determinada notícia, acarretando na compra do jornal, que nada mais é do que um produto 

midiático. Desta forma, os jornalistas se apropriam de dispositivos específicos para atingir o 

leitor e fazê-lo consumir seu produto.  Na análise a seguir, verificamos a presença desses 

dispositivos em 24 capas de Zero Hora, que correspondem ao período de 30 dias após a 

tragédia, de 18 de julho a 18 de agosto de 2007. Para a análise, foram elencados cinco 

dispositivos fixos: manchetes, fotos, legendas, chamadas e notas. Nestas, procuramos enfocar 

o fato em si (todos os detalhes relativos ao acidente), as causas e as repercussões ou 

conseqüências do mesmo.  
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4.2 ANÁLISE INTERPRETATIVA DAS CAPAS 

 
18 de julho de 2007 – 1º dia após a tragédia 
 A primeira capa que anunciou a tragédia se difere da estrutura fixa de diagramação e 

pode ser considerada a mais impactante entre as capas analisadas. Apesar de outras mídias já 

terem publicado diversas informações sobre o acidente (ocorrido no início da noite anterior, 

dia 17), foi a primeira apresentação da tragédia feita pela Zero Hora. Com a manchete “O Rio 

Grande em choque”, em fonte na cor preta e tamanho maior que o habitual, ZH informa aos 

gaúchos a dimensão de uma tragédia que é particularmente maior no Rio Grande do Sul. Pelo 

fato do vôo 3054 da TAM ter partido de Porto Alegre, antes mesmo da lista oficial de 

passageiros ser divulgada já era possível concluir que grande parte das vítimas era gaúcha. 

Essa informação sobre a procedência dos passageiros está explicita no texto localizado abaixo 

da manchete, quando diz “A bordo estavam 176 pessoas, muitas delas do Rio Grande do Sul”. 

Confirma-se aqui o valor-notícia da proximidade como decisivo para atrair e prender a 

atenção da região Sul do país. Outros recursos de linguagem também denotam valores-notícia, 

como por exemplo, “Até o final da noite, a sociedade gaúcha aguardava com angústia uma 

lista oficial de mortos”. Nesta frase, percebe-se o valor-notícia morte, representando o trágico. 

A foto, centralizada, ocupando toda a largura da página, também em tamanho notavelmente 

maior do que o comum apresenta aos leitores uma imagem surreal. Nela, bombeiros 

minúsculos frente à dimensão do incêndio que tentavam combater.  A cauda do avião, 

parcialmente destruída, dava noção do tamanho da tragédia. Deduzia-se que possibilidade de 

sobreviventes era mínima. Abaixo da foto, a existência da seguinte legenda “O combate às 

chamas mobilizou equipes de bombeiros de toda a capital paulista, que trabalhavam para 

evitar novas explosões em um local com alta presença de combustíveis” deixa implícito que 

todos os esforços estavam sendo feitos para combater o incêndio, pois, em uma cidade do 

tamanho da capital paulista, dizer que “[...] mobilizou equipes de bombeiros de toda a capital 

paulista” significa que o acontecimento em questão necessitava de uma equipe grandiosa. No 

rodapé, três chamadas sobre o acidente configuram a edição número 15.299 quase como uma 

edição especial temática. A primeira delas informa “Deputado e ex-presidente do Inter estão 

entre as vítimas”, já confirmava a presença de gaúchos na aeronave. Aqui percebemos a 

presença do valor-notícia notoriedade, citado por TRAQUINA (2005, p. 79) e relevante para 

a construção da notícia, pois “a celebridade ou a importância hierárquica dos indivíduos 

envolvidos no acontecimento tem valor como notícia”. A segunda chamada, “Familiares se 

desesperam à espera da lista de mortos”, já é capaz de antecipar que estávamos diante de um 
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acontecimento excepcionalmente relevante sob o ponto de vista noticioso e também que a 

angústia da espera estava apenas começando (fato que se confirmou no longo período de 

identificação das vítimas). A terceira e última chamada, “Pista havia sido liberada com 

reformas inacabadas”, especula uma causa provável para o acidente, sendo esta o início de 

uma seqüência de hipóteses que seguirão nas próximas edições. Esta capa informa a presença 

mais informações nas páginas quatro e cinco – normalmente reservada as notícias políticas – 

além de um caderno especial publicado no interior do jornal.  
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19 de julho de 2007 – 2 dias após a tragédia 
 A segunda capa de ZH sobre a tragédia do vôo JJ 3054 apresenta uma informação 

aguardada com muita expectativa por todos os gaúchos. Trata-se de uma tentativa de 

identificação das vítimas, feita a partir de pequenas fotos em tamanho 3x4, todas em preto e 

branco. No total, são fotografias de 96 pessoas, do Rio Grande do Sul e de outros Estados. A 

ausência de cor denota o luto pelo qual todo o país estava passando, em especial a região sul. 

Sob o fundo preto, letras garrafais brancas trazem a manchete: “Consternação”, passando a 

idéia do sentimento comum a todos, em um país assolado pela tragédia. O uso das fotografias 

talvez tenha sido a estratégia encontrada pelo jornal para que os leitores tivessem contato com 

a realidade de dezenas de vítimas. As fotos estampam pessoas das mais diversas idades, 

inclusive algumas crianças, o que torna o acidente ainda mais inaceitável. A proximidade e o 

envolvimento dos leitores com a tragédia estão garantidos com o uso da expressão “dor 

coletiva”, utilizada na frase logo abaixo da manchete. A capa deste segundo dia é muito 

semelhante a do dia anterior, pois toda ela apresenta notícias sobre o acidente. Nesta edição 

15.300, nenhum outro assunto ganhou destaque na primeira página de ZH. Abaixo da grande 

foto que contém as pequenas fotografias retratando as vítimas, há um texto onde podemos 

observar novamente palavras que remetem ao valor-notícia “morte”. São elas: “abalado”, 

“tragédia”, “comoção”, “dolorosa”, “corpos”. Ao pé da página, do lado esquerdo, 

encontramos quatro chamadas de relevada importância. “O perfil das vítimas do vôo 3054” 

aponta o agendamento causado pelo desastre, desdobrando-se em outras matérias relacionadas 

ao acontecimento primário. Em “O avião estaria em excesso de velocidade”, novamente 

encontramos especulações acerca das causas, sem que, no entanto, houvesse alguma 

confirmação por parte das autoridades competentes. Já na chamada “Órgãos federais se 

isentam de culpa” reforça a idéia de que a partir de agora, iniciaria um jogo de empurra-

empurra, onde cada instância – governos, órgãos responsáveis pela aviação civil e 

administração do aeroporto de Congonhas – iria atacar e se defender diversas vezes, sempre 

com o acompanhamento da mídia. A quarta e última chamada aponta para uma matéria de 

certa forma sensacionalista, pois dá a entender que repórteres e fotógrafos estiveram bastante 

próximos do local da tragédia, sendo privilegiados ao constatar a cena de destruição. Por fim, 

ao lado inferior direito da página, encontramos uma grande nota de falecimento, publicada por 

uma empresa privada com sede no Rio Grande do Sul, lamentando a perda de dois de seus 

executivos. Semelhante à edição anterior, também encontramos nesta capa a indicação de que 

é possível ler sobre a tragédia no corpo do jornal, especialmente das páginas quatro a 35. Esta 

capa também difere da diagramação padrão de Zero Hora.  
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20 de julho de 2007 – 3 dias após a tragédia 
 A edição número 15.301 de Zero Hora continua dando destaque à tragédia da TAM. 

Nela podemos ver a primeira cena que remete à morte, sem deixar dúvidas. A foto 

centralizada na capa mostra um caixão, coroas de flores e familiares que choram abraçados. 

Sob a foto, vê-se a legenda: “O velório de José Luiz Pinto foi a primeira de uma série de 

cerimônias que ocorrerão no Rio Grande do Sul”, apontando que os próximos dias seriam de 

intensa cobertura sobre as cerimônias fúnebres. A manchete desta vez é mais pontual, com 

maior ênfase sobre a(s) causa(s) acidente: “Airbus tinha falha no reversor”. O reversor15 é um 

equipamento das aeronaves citado como provável causador do desastre.  Segundo o texto 

publicado ao lado esquerdo da foto, esta suposição do problema no reversor do AirBus já 

havia sido noticiado em um dos principais telejornais do país. ZH informa que as primeiras 

suspeitas, que recaíam sobre as condições da pista de Congonhas, agora davam lugar à 

possibilidade de falha mecânica na aeronave como uma causa que contribuiu para a tragédia. 

Porém, nesta manchete, o jornal já apresenta a opinião de especialistas. Estes informam que 

sozinha esta falha no reversor não impediria uma aterrissagem segura. Percebemos aqui a que 

pela primeira vez, Zero Hora apresenta uma fonte que com propriedade para falar sobre o 

acidente. Ainda ao lado esquerdo, tem destaque uma chamada de cunho político: “Lula 

anunciará hoje pacote para transporte aéreo”, enfatizando a preocupação governamental com 

as repercussões da tragédia, numa tentativa de minimizar a indignação da opinião pública. Ao 

lado direito da foto, ZH apresenta três chamadas. A primeira delas diz: “Pelo menos 74 

vítimas viviam no RS”, reforçando mais uma vez a dimensão da tragédia, especialmente para 

os gaúchos. A segunda manchete é especialmente interessante. Ao publicar “Hotel em São 

Paulo é o QG da dor gaúcha”, o jornal condensa o sentimento de luto da população gaúcha em 

um único lugar, como se fosse possível “acondicionar” a dor. A expressão “QG” talvez tenha 

sido pouco apropriada, já que quartel general tem uma conotação de poder e ideologia militar, 

talvez “sede” pudesse ter um efeito mais condizente com a situação. A terceira e última 

manchete é “Rede de apoio se forma na Internet”, sustenta, mais uma vez, a idéia de que a 

tragédia não é de poucas pessoas, mas de uma sociedade inteira, que manifesta sua dor e 

consternação também a partir de outras mídias, principalmente em sites de relacionamentos, 

como o popular Orkut. No rodapé, em tamanho um pouco maior que o habitual, é publicado 

um anúncio fúnebre, comunicando o falecimento de quatro colaboradores de uma grande 

empresa. No texto, a empresa manifesta solidariedade às famílias enlutadas e se compromete 

a prestar apoio no momento de dor. Ao fim, o anúncio informa sobre culto ecumênico a ser 

                                                 
15 Equipamento usado para frear o avião no solo 
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realizado em Porto Alegre. A capa ainda anuncia que mais notícias sobre o acidente podem 

ser encontradas da página dois a 27 desta edição. Mais uma vez, a diagramação de capa não 

segue o padrão ZH. E pela primeira vez após a tragédia, é publicado um pequeno anúncio 

publicitário institucional.  
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21 de julho de 2007 – 4 dias após a tragédia 
 No quarto dia após o acidente em Congonhas, a capa de Zero Hora continua dando 

destaque às notícias sobre a tragédia e não obedece à diagramação padrão da empresa. Na 

edição 15.302 o veículo apresenta como manchete, pela primeira vez, uma notícia que faz 

referência a grave situação do caos aéreo. Em letras grandes, uma grande fotografia ilustra 

coerentemente a manchete: “Entre gafes e protestos, governo anuncia medidas”. Na imagem, 

pessoas deitadas no chão, a maioria de braços cruzados, manifestam a revolta contra a 

insegurança que representa viajar de avião neste momento. A legenda diz: “No saguão do 

Salgado Filho16, mais de uma centena de pessoas deitou a revolta com a insegurança do 

transporte aéreo que resultou em tragédia”. A informação da manchete é complementada pelo 

texto ao lado direito da foto, ao fazer a seguinte avaliação, transcrita na íntegra, para melhor 

ilustrar seu teor: “Em um dia em que recebeu críticas pela condecoração de dirigentes da 

Agência Nacional de Aviação Civil e pelo comportamento de assessor presidencial, o governo 

Lula lançou um pacote de ações concebidas para reduzir a operação em Congonhas, onde se 

acidentou o vôo 3054 da TAM”. Mais uma vez, o jornal traduz a indignação da sociedade 

civil frente a catástrofe. Conforme fez na edição anterior, ZH apresenta três chamadas, todas 

ao lado esquerdo da página. Na primeira delas está: “Gaúcho é a 187ª vítima a bordo”. Mais 

uma vez, impera aqui o valor-notícia da proximidade, pelo uso do temo “gaúcho”. Abaixo, a 

segunda manchete, dizendo: “Lula finalmente se manifesta”, em uma referência ao pacote 

com medidas emergenciais apresentadas pelo governo brasileiro, ocorrida no dia anterior. A 

terceira e última manchete apresenta um apelo emocional explícito: “Acidente deixa mais de 

130 órfãos”, complementada pela imagem de um menino, com cerca de três a quatro anos, a 

frente de uma fotografia dos pais, mortos no acidente. A legenda para esta foto diz: “Roger e a 

foto dos pais em Ijuí”, mais uma vez, temos aqui a presença do valor-notícia “proximidade”, 

pois ZH localiza a região do Estado de onde se está falando, além de informar também o 

nome do menor, que devido a pouca idade e a expressão tranqüila, certamente não faz idéia 

do drama vivido pelos familiares. No rodapé, ao lado direito, encontramos mais um anúncio 

fúnebre, onde familiares agradecem o apoio recebido, em decorrência da morte de um 

empresário gaúcho, vítima da tragédia. Ao lado esquerdo do rodapé, pela primeira vez em 

quatro dias, Zero Hora apresenta uma notícia que não está ligada ao acidente em São Paulo, 

mas que tem em sua essência o tema morte. Trata-se do desaparecimento do senador baiano 

Antonio Carlos Magalhães (ACM)17. A chamada que acompanha esta notícia trás a palavra 

                                                 
16 Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre.  
17 Político baiano, morto em 2007.  
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velório, fazendo com que esta edição trate somente deste assunto. E, como fez nas edições 

anteriores, o jornal faz a chamada para mais notícias sobre o acidente com o avião da TAM, 

da página quatro a 23.  
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22 de julho de 2007 – 5 dias após a tragédia 
 A primeira capa que mostra o cenário pós-tragédia foi publicada no dia 25 de julho, na 

edição de número 15.303 e ocupa pouco mais da metade do espaço. Ainda sob o forte impacto 

emocional que atingiu os brasileiros e principalmente a sociedade gaúcha, Zero Hora 

contribui para solidificar o maior desastre aéreo do país. O título “Uma calamidade brasileira” 

apresenta, implicitamente, uma crítica de cunho político. Subjetivamente, essa manchete 

denota que o descaso, as más condições e a falta de uma política governamental para a 

situação da aviação comercial brasileira, a deixam em descrédito. A escolha da palavra 

calamidade18 associada ao adjetivo brasileira, pode não ter sido intencional pelo jornalista, 

mas devido ao significado da mesma, podemos supor que ela foi especialmente elegida, pois 

seu sentido sugere uma forte crítica, ao tomar a situação para o Brasil. Essa crítica se 

confirma na linha de apoio, que diz: “A associação da incúria com má gestão aprofunda a dor 

da maior tragédia com gaúchos”, onde há uma espécie de “acusação”, desta vez mais explícita 

ao poder público, uma vez que utiliza a expressão má gestão e incúria, significando falta de 

cuidado, desleixo, negligência. O fator “proximidade” está outra vez presente, pelo uso do 

adjetivo gaúchos. A imagem de capa mostra uma dezena de Bombeiros trabalhando nos 

escombros do prédio atingido pelo avião. É, de fato, a primeira vez que nos deparamos com o 

day after do desastre. Nela podemos vislumbrar a dimensão do acontecimento, pois na foto 

não existe uma parede intacta, só um grande amontoado de tijolos.  A fotografia está em cinco 

colunas, porém duas delas (na extremidade direita e na esquerda da página) estão  suavizadas 

pela cor branca e sobre elas podemos ver seis chamadas relacionadas ao acidente e 

apresentando tem. Ao lado esquerdo temos a primeira delas: “Acidente destruiu sonhos e 

planos no Rio Grande do Sul” atinge o aspecto emocional e emotivo do leitor, na escolha das 

palavras sonhos e planos. Ao enunciar que o acidente destruiu metas, ZH nos apresenta mais 

uma vez a morte, a qual representa uma espécie de ofensa à glória, as realizações e à 

capacidade humana. Outra manchete que também remete ao emocional do leitor anuncia: “As 

lições que outros aprenderam com a dor”19, passando a idéia de que a morte e a tragédia 

também atingem outras pessoas e que, de certa forma, isso pode ser superado. O entendimento 

que temos desta manchete é que ela está dirigida especialmente para familiares e amigos das 

vítimas, como a querer confortar os que ficam. A edição apresenta também quatro chamadas 

                                                 
18 Calamidade: catástrofe, grande desastre público, desgraça. Fonte: Minidicionário Escolar da Língua 
Portuguesa. Compilado por Alfredo Scottini. Ed. Todo Livro.  
19 Na diagramação da página estas duas chamadas citadas não estão próximas, ao contrário, foram utilizadas em 
lados opostos da capa. Neste estudo, estamos analisando as duas conjuntamente por se tratarem de um tema 
semelhante. 
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sobre um mesmo tema, a questão política que envolve toda a discussão ao redor do acidente, 

remetendo diretamente ao caos aéreo instaurado no país. Elas são interessantes do ponto de 

vista quantitativo se agrupadas por temas: são quatro, ou seja, maioria em um universo de seis 

chamadas. Reiniciamos a análise uma a uma, começando pelo lado esquerdo da página. 

“Desnorteado, Planalto titubeou em solução” é a exposição às claras da situação de pressão 

que a mídia brasileira estava impondo ao Governo. O uso da palavra desnorteado é de forte 

impacto e teor crítico, mostrando a total incapacidade dos órgãos públicos em lidar com 

situações que envolvem grandes tragédias, neste caso referindo-se ao Palácio do Planalto, 

símbolo do poder em Brasília. Dizer que alguém está desnorteado, significa dizer que a 

solução para o problema está longe do alcance dos olhos. O tom de crítica desta manchete 

continua na próxima, também ao lado esquerdo: “Porque os governantes do Brasil somem nas 

crises” convida o leitor a refletir sobre a atuação do governo em situação calamitosas. Esta 

manchete, apesar de ter o tom de uma pergunta, não apresenta em sua estrutura o sinal de 

interrogação, sendo, portanto, uma sentença afirmativa. Isso dá ao leitor o entendimento de 

que as respostas para esta pseudopergunta serão encontradas na matéria publicada no interior 

de Zero Hora. Mais uma vez, esta manchete reforça a idéia de que Governo e setores 

responsáveis pela aviação civil nacional estão longe de encontrar explicações para a tragédia. 

Nas três últimas chamadas citadas, está presente uma das funções do Jornalismo, que é fazer 

crítica social, levando as pessoas a pensar sobre os problemas da sociedade. No lado direito da 

capa o sentido crítico continua. Ao enunciar “Os dilemas e dúvidas para sanar as falhas de 

Congonhas” Zero Hora é enfática ao afirmar que o aeroporto de Congonhas, palco da tragédia 

da TAM, tem sua parcela de culpa no episódio. Isso é perfeitamente percebido pelo uso da 

palavra falhas, que em capas anteriores assumiu o caráter de ser possibilidade. Aqui, fica 

claro que a segurança de um dos maiores aeroportos do país está seriamente comprometida. 

Como no exemplo anterior, esta chamada também assume o caráter de questionamento, dando 

a sensação de que as respostas para sanar as falhas de Congonhas virão listadas no interior do 

jornal. A última chamada de capa analisada apresenta a seguinte questão: “Vôo 3054 reacende 

a polêmica sobre a TAM”. Novamente, a função social da imprensa está presente, fomentando 

o debate e retomando um assunto que já ocupou a mídia há algum tempo atrás. Zero Hora 

remete o leitor a relembrar outra tragédia envolvendo uma aeronave da TAM, também em São 

Paulo, em 199620, trazendo o conceito de agendamento. A parte inferior da página apresenta 

                                                 
20 Em 1996 acontece o primeiro grande acidente da história da TAM Linhas Aéreas quando o avião Fokker 100 
caiu sobre casas no bairro do Jabaquara, em São Paulo, matando todos os passageiros e a tripulação. Ao todo, 
foram 96 vítimas. Na época, a investigação sobre as causas do acidente apontou falha técnica na aeronave.  
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outra notícia, sem qualquer ligação com o acidente, além de anúncio publicitário. A foto não 

apresenta legenda e Zero Hora convida o leitor a saber mais sobre a notícia nas páginas quatro 

e 23 e 26, além dos editoriais. Esta capa também está fora da diagramação padrão do veículo. 
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23 de julho de 2007 – 6 dias após a tragédia 
 Seis dias após a tragédia e cinco dias depois da primeira capa noticiando o acidente, 

Zero Hora apresenta aos leitores outras notícias em sua primeira página, além de ter retomado 

a sua diagramação original. No entanto, o acontecimento que estava tendo destaque na mídia 

não foi esquecido. Na edição de número 15.304 o jornal publica uma grande foto relacionada 

ao acidente, ocupando quase todo o espaço, porém, a imagem precisou disputar espaço com 

outras notícias. Mas, o assunto continua sendo sobre aviação, aqui relatando um problema que 

estava se tornando constante para os brasileiros, como conseqüência da tragédia. “Atrasos em 

até 64% dos vôos aumentam revolta em aeroportos”, ZH faz um balanço do saldo negativo 

que se faz presente nos aeroportos de todo o país. O texto abaixo da manchete apresenta dados 

estatísticos sobre os atrasos para embarque, indicando que 63,6% dos atrasos são superiores a 

uma hora. Segundo Zero Hora, seria esse o resultado de um efeito cascata devido a uma série 

de problemas, inclusive pane elétrica no Centro de Controle de Vôo de Manaus, levando a 

Aeronáutica a pensar na hipótese de sabotagem. Enquanto isso, no Aeroporto Salgado Filho 

em Porto Alegre, familiares e amigos das vítimas fazem protesto silencioso. É essa a situação 

que a foto de capa ilustra, com a seguinte legenda: “Diante da sala da TAM no Salgado Filho, 

familiares e amigos dos mortos na tragédia aérea simularam estar a bordo do Airbus que 

explodiu”. Abaixo da fotografia, três manchetes sobre o assunto. A primeira delas é “Apagão 

se originou em manutenção”, sendo esta uma afirmativa que também segue na tentativa de 

explicar as origens e conseqüências que moldam a maior tragédia na aviação brasileira. A 

segunda manchete diz “Cresce pressão a autoridades do setor”, dando continuidade ao que já 

estava sendo noticiado, ou seja, a forte influência da opinião pública e dos meios de 

comunicação em apontar os culpados pelo acidente. A terceira manchete apresenta uma 

informação que poderia minimizar a angústia dos familiares das vítimas. Trata-se de 

“Identificado um terço dos mortos no vôo 3054”, situação essa de intenso sofrimento e 

agonia, porém, demonstrando que quase uma semana depois da explosão do Airbus, muito 

ainda deveria ser feito em relação a identificação dos corpos. No rodapé existe a informação 

de que o leitor pode obter mais informações das páginas quatro a 21. Nesta edição, os 

assuntos relacionados ao acidente se resumem aos apontados aqui. Ao lado direito da capa são 

apresentadas outras três notícias, ocupando uma coluna, além de publicidade institucional. 

Vale destacar que, coincidentemente ou não, mais uma vez a morte é notícia21, desta vez sem 

qualquer relação com o objeto desta pesquisa. As outras duas notícias são sobre futebol e, por 

                                                 
21 Trata-se morte de um ex-detento em um Shopping de Porto Alegre, com a seguinte chamada de capa: “Ex-
detento é executado em shopping”, apresentando ainda a expressão “Homicídio na capital”. 
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se tratar de uma edição de segunda-feira, sabemos que normalmente capas do início da 

semana trazem este assunto. Acima da manchete, como parte da estrutura de diagramação de 

ZH, encontramos chamadas para três cadernos integrantes da edição: Globaltech (sobre 

tecnologia), Segundo Caderno (cultura e entretenimento) e Meu Filho (sobre crianças). Vale 

destacar que nesta capa, coincidentemente ou não, mais uma vez a morte é notícia: 
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24 de julho de 2007 – 7 dias após a tragédia 
 A capa da edição número 15.305 apresenta estrutura semelhante à edição do dia 

anterior. Tanto a foto quanto a manchete estão relacionados com o acidente da TAM. No 

entanto, a diagramação de capa está mais próxima do original, além de apresentar notícias 

sobre outros acontecimentos. A chamada principal desta edição é “Pilotos evitam pousos na 

chuva em Congonhas” e está relacionada à seqüência de problemas neste aeroporto, que 

ganharam destaque na mídia, pós-tragédia. No dia do acidente, chovia em São Paulo. E esta é 

um dos agravantes que, segundo especialista, poderiam ter contribuído para o desastre. Sob a 

manchete existe um texto de apoio e nele Zero Hora apresenta outras informações que 

complementam a manchete. A imagem principal da capa mostra um deslizamento de terra na 

cabeceira da pista onde aconteceu o desastre, com a seguinte legenda: “Deslizamento na 

cabeceira da pista onde ocorreu acidente com o avião da TAM acrescentou outro complicador 

para aeroporto da capital paulista”. O uso da expressão outro complicador deixa claro que 

existem mais fatores preocupantes em relação aos pousos e decolagens em Congonhas, 

contribuindo para aumentar o medo e a insegurança de quem precisa viajar de avião para 

aquele destino. A capa apresenta também três chamadas sobre o mesmo acontecimento. 

“Controlador relata a ZH último contato com Airbus” pode ser entendida como uma manchete 

levemente sensacionalista, pois aumenta a curiosidade do leitor, que tem curiosidade em saber 

o que se passou nos últimos instantes antes da explosão. Além disso, a expressão relata a ZH 

simboliza a idéia de exclusividade, o que agrega valor e credibilidade ao veículo. A segunda 

chamada é “Passageiros bancarão pacote para aeroportos” trás uma informação nova e 

demonstra a articulação da sociedade ao redor da tragédia. A terceira chamada diz 

“Ampliação do Salgado Filho esbarra na União” e de certa forma presta um serviço, pois 

anuncia a ampliação do principal aeroporto gaúcho. Mas, ao mesmo tempo, trás preocupação 

às pessoas, pois informa que esta ampliação está tendo dificuldades com a burocracia, o que 

pode aumentar ainda mais a sensação de insegurança ao voar. Abaixo destas três chamadas, o 

jornal informa que mais sobre o acidente pode ser lido nas páginas quatro a 17. Os demais 

elementos da página são semelhantes à edição anterior. Na direita, Zero Hora trás uma coluna 

com outras notícias sobre diferentes assuntos. Mais uma vez, a morte é notícia, com a 

chamada “Colisão mata 5 na BR-116 em Pedro Osório” relatando um acidente 

automobilístico. No pequeno texto que acompanha a informação, encontramos a palavra 

massacre, que pode ser interpretada como sensacionalista. No rodapé, vemos um anúncio 

institucional. Acima da manchete, ZH publica chamadas para três de seus cadernos: Casa & 
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Cia (arquitetura e decoração), Segundo Caderno (cultura e entretenimento) e Viagem 

(turismo).  
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25 de julho de 2007 – 8 dias após a tragédia 

 A edição número 15.306 continua a diagramação padrão de Zero Hora, mas o universo 

do acidente continua com destaque. A manchete informa: “Diante do caos, Anac proíbe 

passagens a partir de Congonhas”. Nela, percebemos o peso da palavra proíbe, denotando a 

intenção de ZH em manter a tensão sobre os acontecimentos. O texto logo abaixo da 

manchete assume outro tom, ao explicar que a Anac suspendeu a venda de passagens a partir 

de Congonhas. É possível que a Anac estivesse tentando conquistar alguma credibilidade 

junto à opinião pública. O jornal informa ainda que a conseqüência dessa suspensão, aliada a 

rejeição dos usuários de viajar em aviões com pouso naquele aeroporto, desencadeia uma 

sobrecarga em outros locais, principalmente em Guarulhos22. A foto que compõe a capa é 

carregada de simbolismos. Nela, familiares das vítimas, todas mulheres e vestindo preto em 

sinal de luto simbolizam as viúvas da tragédia, que também nos faz pensar em dezenas de 

órfãos. Nas mãos, flores e cartazes com a seguinte frase: “Ignorância administrativa mata”. 

Com esta imagem, Zero Hora novamente provoca apelo emocional no leitor. Sob a foto, a 

legenda “No mesmo horário da tragédia do vôo 3054, o saguão do Salgado Filho abrigou 

ontem uma manifestação silenciosa, com repúdio à burocracia”. Como já estava ocorrendo, o 

jornal publica mais três chamadas, todas sobre a tragédia. A primeira é “Airbus pousou com 

velocidade certa, diz FAB”. Aqui, percebemos o uso de fonte oficial, a Força Aérea 

Brasileira, certamente incutindo maior credibilidade à matéria. Esta chamada tem relação com 

a série de especulações acerca das causas do acidente. A segunda chamada apresenta uma 

crítica ao suporte dado aos familiares, chamando-o de apoio falho – “Apoio falho agrava dor 

de parentes de vítimas”. O uso desta expressão contribui para aumentar a indignação dos 

envolvidos na tragédia. A terceira chamada relativa ao acidente diz: “Reclusão de Lula já dura 

uma semana”, onde podemos ver claramente a opinião do jornal e a tentativa de influenciar o 

leitor a se queixar do governo, uma vez que diz já dura, significando que o silêncio e a 

omissão do Presidente está passando dos limites. Há ainda a informação de que o leitor 

encontra mais sobre o acidente da TAM no interior da edição, das páginas quatro a 23. Do 

lado direito da página, existem três notícias, ocupando uma coluna, todas sobre assuntos 

variados. Na parte inferior, foi publicado um selo de publicidade institucional. Na parte 

superior, existem as chamadas para três cadernos de Zero Hora: Segundo Caderno (cultura e 

entretenimento), Vestibular (dicas e orientações aos vestibulandos) e Digital (sobre 

informática), além de anunciar um Caderno Especial sobre Biocombustível.  

                                                 
22 Aeroporto Internacional de Guarulhos 
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26 de julho de 2007 – 9 dias após a tragédia 
 A edição número 15.307 dá seqüência às manchetes relacionadas à explosão do avião 

em Congonhas. No entanto, aqui a manchete remete ao acidente sem tratar dele 

especificamente. Na manchete “Jobim assume o caos aéreo”, Zero Hora tem a intenção de  

dar ao leitor segurança, pois apesar da omissão do governo, agora o gaúcho (como Zero Hora 

fez questão de frisar no texto de apoio), comandaria o Ministério da Defesa. Para 

complementar a manchete, Zero Hora publica uma foto pequena onde podemos ver o 

Presidente Lula e o ministro Nelson Jobim, com a seguinte legenda: “Sob pressão, Lula muda 

ministério”. O uso da palavra pressão traduz e ratifica a indignação da sociedade, decorrente 

da tragédia. A foto de capa ocupa três colunas e mostra crianças e malas no que se supõe ser o 

saguão de um aeroporto. No entanto, o jornal não localiza o leitor, pois não há informação de 

qual cidade a foto está retratando, confirmando o que Zero Hora já noticiava, ou seja, o caos 

aéreo era uma crise nacional. A legenda da imagem diz “Além de lidar com a própria 

impaciência, pais têm o desafio de entreter crianças no calvário dos aeroportos”. O uso de 

termos como impaciência e calvário são intencionais para dar dramaticidade à situação. Sob a 

foto temos a informação de que é possível ler mais sobre o assunto das páginas quatro a 23. 

Ao lado direito da imagem, ocupando o espaço de uma coluna, Zero Hora apresenta quatro 

chamadas. Em “Lula diz que ao voar entrega a sorte a Deus” o jornal simplesmente reproduz 

uma fala do Presidente da República. Outra chamada afirma “Guarulhos passa a ser o centro 

do caos”, se referindo ao Aeroporto de Guarulhos, situando o leitor sobre onde está o foco dos 

problemas na aviação. Essa frase, da maneira como foi construída, provoca o entendimento de 

que, se for viajar de avião, evite o aeroporto tal. Outra chamada se propõe a prestar um 

serviço ao leitor, prometendo soluções para evitar problemas nos aeroportos brasileiros, o 

próprio texto identifica essa intenção: “Um guia para enfrentar aeroportos”. A última chamada 

analisada tem um caráter especulativo, pois diz: “Coincidências dão pistas sobre o acidente”. 

No entanto, ZH não cita nenhuma destas coincidências na capa, levando o leitor a comprar a 

edição para saciar a curiosidade provocada pela manchete. O jornal convida o leitor a saber 

mais sobre o acidente da página quatro a 23. A tragédia disputa espaço na primeira página 

com outros assuntos, como o futebol, por exemplo, com destaque para a atuação da dupla 

Gre-Nal23 do Brasileirão. Há também duas outras notícias, sem qualquer relação com o 

evento. E no topo da página, vemos a chamada para três cadernos tradicionais: Ambiente 

                                                 
23 Clássico do futebol gaúcho, rivalidade entre seus dois maiores times, ambos de Porto Alegre. O Grêmio 
Futebol Clube e o Sport Club Internacional.  
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(sobre questões ambientais e ecologia), Segundo Caderno (cultura e entretenimento) e Sobre 

Rodas (especializado em automóveis e motocicletas).   

 4 a 23 
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27 de julho de 2007 – 10 dias após a tragédia 
 A edição número 15.308 continua reservando o mesmo destaque ao acidente com o 

avião da TAM. A manchete reproduz a fala do Ministro da Defesa, Nelson Jobim: “ ‘Faça ou 

vá embora’, recomenda Jobim”. O uso de aspas é o recurso utilizado pelo jornal para tomar 

distanciamento da declaração e deixá-la totalmente sob responsabilidade do seu emissor, no 

caso, o ministro Jobim. Esta capa apresenta ainda duas chamadas, a primeira diz: “Tragédia 

amplia legião de pessoas com medo de voar”, parece promover o medo coletivo, portando-se 

de maneira sensacionalista, criando receio até em quem não está diretamente ligado ao 

desastre. A segunda manchete é mais factual, informando ao leitor a situação dos aeroportos 

no país. Abaixo da manchete e das chamadas, ZH publicou uma foto, em cinco colunas, 

mostrando a cabeceira da pista sob a perspectiva do prédio da TAM onde o avião colidiu. Na 

imagem, podemos ver os escombros e o cenário de destruição, inclusive na trajetória deixada 

pelo avião antes de atingir o prédio. Sob a foto, vemos a seguinte legenda: “Concluído o 

trabalho dos bombeiros, a imprensa teve acesso ontem à parte do prédio da TAM Express 

onde é menor o risco de desabamento”. Ao destacar que a imprensa teve acesso ao prédio, 

Zero Hora sugere que essa exclusividade só foi dada às mídias. Nesta edição, mais notícias 

sobre o acidente podem ser encontradas das páginas quatro a 23. Porém, informações sobre o 

desastre na capa, são essas. Mais uma vez e, coincidentemente, a morte é destaque na 

chamada “Ladrões de carro matam dois brigadianos”. 
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28 de julho de 2007 – 11 dias após a tragédia 
 A capa do dia 28 de julho de 2007 continua dando destaque ao maior acidente da 

aviação brasileira. Nesta edição, foto e manchete se referem à tragédia, porém a diagramação 

da capa se mantém próxima do padrão de ZH. Na manchete, podemos ler: “Diretorias de 

Anac e Infraero balançam”, complementada por um pequeno texto que explica o contexto. 

Palavras e expressões como tragédia e caos aéreo continuam aparecendo com freqüência. A 

imagem ocupa quatro colunas da metade superior da página e nela podemos ver escombros do 

prédio atingido, recebendo a visita do ministro Nelson Jobim, abaixo a legenda diz “Ao 

percorrer o local do acidente aéreo, o ministro Nelson Jobim definiu a explosão do Airbus 

como ‘uma tragédia impactante que impõe ações’”. Mais uma vez, Zero Hora faz uso das 

aspas, citadas por Tuchman (in TRAQUINA, 1999) como um recurso utilizado pelos 

jornalistas para servir de prova suplementar, pois, colaboram para inserir a opinião de alguém, 

fazendo com que eles (os jornalistas) deixem de participar da notícia, deixando que os fatos 

falem por si só. Ao lado da foto, ocupando o espaço de uma coluna, encontram-se três 

chamadas. Em “CPI fará reunião reservada sobre a caixa-preta”, Zero Hora informa o leitor 

sobre os desdobramentos da tragédia; em “Serra propõe trem expresso até Guarulhos” 

percebemos o acidente da TAM influenciando a agenda política, que busca soluções para o 

problema do transporte em São Paulo e finalmente “Confusão marca reabertura da pista de 

Congonhas”, onde Zero Hora informa sobre problemas decorrentes da colisão do Airbus. Sob 

estas chamadas a informação de que mais notícias serão encontradas das páginas quatro a 11, 

apontando assim uma diminuição do espaço dado ao acontecimento, pois até então, as notícias 

sobre ele estavam publicadas das páginas quatro a 23. Esta capa trás ainda outras quatro 

notícias, sendo que em uma delas aparece a palavra matava24 (utilizada duas vezes) e a 

palavra corpos.. Na parte superior da capa, encontramos a estrutura tradicional de Zero Hora, 

ou seja, chamadas para cadernos especiais, sendo eles: Segundo Caderno (cultura e 

entretenimento), Vida (medicina e saúde) e Cultura (cultura em geral). Vale ressaltar que 

nesta edição, o caderno Vida apresenta como chamada uma reportagem sobre luto, intitulada 

Por que não negar o luto, bastante pertinente no contexto da época.  

 

 

 

 

                                                 
24 “Quadrilha seguia alvos, seqüestrava e matava”. Ao libertar contador feito refém por 20 horas, a polícia 
chegou a uma quadrilha que seqüestrava e matava as vítimas após sacar dinheiro das contas. Foram localizados 
dois corpos, em matagal de Viamão, e a casa usada como cativeiro, no bairro Restinga.  
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29 de julho de 2007 – 12 dias após a tragédia 
No segundo final de semana após a tragédia com o avião da TAM, as notícias 

relacionadas a ele continuaram ocupando grande espaço nos jornais brasileiros. E em Zero 

Hora não foi diferente. Na edição de número 15.310, as notícias sobre o acontecimento 

possuem características de reportagem, justificadas pelo tamanho da edição dominical, 

geralmente maior e que permite grandes reportagens. A manchete está relacionada com o 

acidente, mas configura-se como uma matéria trabalha em conseqüência dos fatos: “Para que 

serve a Anac?” é a pergunta que introduz o leitor em um universo de 14 páginas (da quatro à 

18). A foto que ilustra esta manchete recuperou o espaço de cinco colunas, já que nos últimos 

dias as imagens ocupavam quatro colunas. Um avião decolando, em uma imagem noturna, 

ocupa toda a parte superior da capa e abriga quatro chamadas, listadas a seguir. Duas das 

chamadas possuem cunho técnico e político, claramente evidenciadas pelos termos utilizados 

em cada uma, como é o caso de privatização, especialistas e disputa. A terceira chamada 

assume características de auto-ajuda: “A receita de quem superou a dor da perda”. Nesta, 

podemos imaginar uma seqüência da matéria especial publicada no dia anterior, no caderno 

Vida (Por que não negar o luto). Também é possível associá-la a outra chamada de capa, 

publicada na edição número 15.303, do dia 22 de julho de 2007, a qual dizia: “As lições que 

outros aprenderam com a dor”. As três chamadas possuem em comum a lógica de que o luto 

deve ser vivenciado e assim, será possível extrair dele alguma coisa positiva. A quarta e 

última chamada recebeu a indicação de “Lula exclusivo”, com a seguinte frase: “Quero dar 

um abraço solidário no povo gaúcho”, colocada entre aspas, por se tratar de uma declaração 

genuína do Presidente da República, que finalmente se pronuncia. Outras cinco notícias 

compõem esta página, todas elas sem nenhuma relação com o acidente da TAM. Na parte 

superior, Zero Hora trás as chamadas para os cadernos dominicais, além de um anúncio 

promocional do próprio veículo. 
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30 de julho de 2007 – 13 dias após a tragédia 
 Nenhuma notícia sobre o acidente foi publicada na capa de Zero Hora.  

 

31 de julho de 2007 – 14 dias após a tragédia 
 A próxima edição a tratar do acidente aéreo foi a de número 15.312, terça-feira. No dia 

anterior, nenhuma notícia vinculada ao desastre foi publicada na capa, interrompendo uma 

seqüência que já durava 12 dias ininterruptos. Porém, nesta edição, apenas a manchete e uma 

chamada são alusivas ao acidente. Diz a manchete: “Jobim decide demitir presidente da 

Infraero”, sinalizando desdobramentos políticos e burocráticos em decorrência do fato 

original. A chamada, logo abaixo desta manchete informa: “Congonhas deixa de receber 151 

vôos diários”, também abordando um tema agendado pela explosão do Airbus. O espaço 

destinado às notícias sobre o acidente no interior do jornal também diminuiu 

consideravelmente: somente na página seis. A foto de capa, que até então esteve sempre 

ilustrando algum ângulo da tragédia, desta vez foi substituída por uma notícia mais leve e 

aprazível. Tratava-se da volta às aulas após o recesso das escolas, uma grande foto em quatro 

colunas convida a leitura. No entanto, a morte não se esquivou desta edição. No canto inferior 

direito, a notícia sobre a morte do diretor de cinema Ingmar Bergman25, com a palavra morre 

na chamada. Também encontramos nesta capa uma notícia sobre economia e um selo 

anunciando um pôster encartado na edição, sobre os gaúchos de ouro26 do Pan. Na parte 

superior, encontramos as tradicionais chamadas para os cadernos especiais: Casa & Cia 

(arquitetura e decoração), Segundo Caderno (cultura e entretenimento) e Viagem (turismo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 “Morre o cineasta da alma”, sobre a morte de Ingmar Bergman, publicada no Segundo Caderno.  
26 Conforme anuncia Zero Hora: “Pôster dos gaúchos de ouro do Pan, encartado nesta edição”, relativo aos Jogos 
Pan-americanos do Rio de Janeiro, acontecimento concomitante ao acidente da TAM. 
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01º de agosto de 2007 – 15 dias após a tragédia 
 A primeira edição do mês de agosto, passados 15 dias da tragédia em Congonhas, dá 

pouco destaque ao acontecimento. A capa apresenta várias notícias, sobre os mais variados 

assuntos e a diagramação obedece à estrutura padrão. Uma chamada sobre o acidente ocupa 

um pequeno espaço, na lateral esquerda da página e anuncia: “Caixa preta é “filme de terror” 

diz deputado”, referindo-se a declaração do Deputado Gustavo Fruet27, que ouviu o conteúdo 

gravado na caixa-preta do Airbus. Abaixo desta manchete, encontramos um pequeno texto, 

informando sobre a sessão da Câmara dos Deputados que ouviu o conteúdo das gravações na 

íntegra. O texto informa que o leitor pode ler mais sobre esta notícia na página 28. A capa 

desta edição não trouxe fotos sobre a tragédia. Coincidentemente, Zero Hora apresenta ainda 

duas outras notícias envolvendo morte. Uma delas anuncia o falecimento do diretor de cinema 

Michelangelo Antonioni (ocorrido no mesmo dia que o diretor Ingmar Bergman) e a outra 

notícia informa sobre a violência urbana28, trazendo palavras como homicídio e executou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Deputado Federal pelo PSDB, um dos mais ativos integrantes da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do 
Apagão Aéreo, encerrada em outubro de 2007.  
28 “Grande Porto Alegre tem noite de 10 homicídios”. Em Sapucaia do Sul, grupo executou quatro metalúrgicos 
em residência e deixou ferido outro jovem. 
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02 de agosto de 2007 – 16 dias após a tragédia 
 A edição número 15.314 volta a dar destaque ao acidente em Congonhas. Ao contrário 

do dia anterior, esta capa apresenta a manchete e a imagem informando sobre o 

acontecimento, em quatro colunas. Obedecendo ao agendamento iniciado na edição um dia 

antes, esta capa apresenta o desfecho do que foi anunciado no dia 1º de agosto. A manchete 

informa “Caixa-preta revela luta de pilotos para desacelerar Airbus”. Esta informação foi pré-

anunciada no dia anterior e nesta edição o veículo demonstra que teve acesso às gravações 

finais dos diálogos na cabine, trinta minutos antes do choque da aeronave. Esta manchete 

denota que Zero Hora foi agendada para divulgar a notícia desta edição. Para o veículo, não 

bastava o anúncio de que a caixa-preta do avião seria analisada, era preciso informar os 

leitores sobre o que pode ser ouvido nas gravações. Ou seja, se no dia anterior a tragédia 

ganhou um espaço mínimo na capa do jornal, no dia de hoje, era preciso dar um destaque 

maior e mais detalhado, caso contrário, o leitor ficaria sem a informação iniciada um dia 

antes. Nesta manchete observamos o teor dramático da palavra luta. A frase não teria o 

mesmo efeito sobre o leitor se a palavra escolhida fosse tentativa, por exemplo. A foto da 

capa também ocupa o espaço de quatro colunas, porém, não apresenta nenhum conteúdo 

impactante. Ao contrário, é uma imagem burocrática, somente com a intenção de ilustrar a 

manchete, mostrando dois membros da CPI do Apagão Aéreo analisando os dados da caixa-

preta do avião. A legenda da fotografia diz “A divulgação do conteúdo das gravações (na foto, 

a deputada Luciana Genro ajuda a narrar os diálogos) pode gerar punição para o Brasil”. Sob 

a legenda, temos a informação de que mais notícias sobre o acidente podem ser encontradas 

das páginas quatro a 16, retomando o espaço que o fato estava tendo logo nos primeiros dias 

da cobertura. Nesta capa, Zero Hora publica também três chamadas. A primeira informa sobre 

a tentativa de encontrar as causas para a tragédia e diz “Especialistas não descartam pane”. A 

terceira delas também está relacionada as prováveis causas: “As responsabilidades por trás da 

tragédia”. A segunda chamada é “Sessão vira palco de intrigas de deputados”. Podemos 

perceber que, nesta edição, apesar do destaque quantitativo ser maior o valor qualitativo não 

pode ser considerado da mesma forma. Em relação à estrutura de diagramação, percebemos 

que ela está de acordo com o padrão do veículo, inclusive utilizando as chamadas ilustradas 

para cadernos temáticos. 
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03 de agosto de 2007 – 17º dia após a tragédia 
Nenhuma notícia sobre o acidente foi publicada na capa de Zero Hora. 

 

04 de agosto de 2007 – 18º dia após a tragédia 
 Na edição do dia 3 de agosto, Zero Hora não publicou nenhuma notícia sobre o 

acidente em sua capa. Na edição de número 15.316 também nenhum destaque ao fato. No 

entanto, esta capa apresenta uma notícia relacionada aos problemas da aviação, portanto, 

decidimos incluí-la na análise. A manchete diz “Centro de conexões para o Sul fecha duas 

vezes mais que o Salgado Filho”, mostrando uma das conseqüências originadas pela tragédia 

em Congonhas. Outro ponto que vale destacar nesta edição é a presença de duas outras 

notícias sobre morte, com o uso das palavras mata29 e morto30. A estrutura de diagramação 

está inalterada, obedecendo ao padrão do veículo.  

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 “Choque mata gaúcho em missão no Haiti”. Soldado Rodrigo da Rocha Klein, 21 anos, de São Luiz Gonzaga 
tropeçou em fio. 
30 “Funcionário da Corsan é morto em Gravataí”. Polícia acredita que invasores de estação de água estavam em 
busca de cobre.  



 
 

67

 

 

 

 

 

 

 



 
 

68

05 de agosto de 2007 – 19 dias após a tragédia 
 A edição dominical do dia cinco de agosto deu pouco destaque ao acontecimento, mas 

não deixou de noticiá-lo. A manchete e a foto da edição número 15.317 tratam sobre outro 

assunto, sem nenhuma relação com a tragédia. A referência sobre o acidente se resume a duas 

pequenas chamadas, na parte inferior direita da capa. Zero Hora informa que a cobertura 

sobre a explosão do Airbus pode ser encontrada no interior do jornal, das páginas 48 a 52. Sob 

a cartola “Bastidores de um setor sob turbulência”, ZH utiliza um jogo de palavras, valendo-

se de uma expressão muito utilizada no universo da aviação (turbulência) para expressar ao 

leitor a situação caótica dos aeroportos brasileiros. No dicionário, turbulência significa 

desordem, baderna, confusão, agitação, redemoinho. Era exatamente essa a situação dos vôos 

no país, após os dois acidentes aéreos. O que percebemos é que as duas chamadas desta 

edição remetem a matérias frias, ou seja, não factuais, resultando em reportagens mais 

extensas sobre assuntos que estão envolvidos na tragédia, sem estarem diretamente ligados a 

ela. A primeira das chamadas diz: “Como a TAM cresceu à sombra do Planalto”. A segunda é 

“Os aeroportos onde o medo é tradição”. Esta última pode ser vista como um tanto 

sensacionalista, pois colabora para alardear o leitor em seu receio de voar, maximizado pela 

tragédia em Congonhas. A estrutura de diagramação continua a mesma.  
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06 de agosto de 2007 – 20 dias após a tragédia 
 Passados vinte dias após a tragédia com o avião da TAM, o jornal Zero Hora continua 

a noticiar o fato. E após duas edições sem destaque ao assunto, é na capa da edição número 

15.318  que o acidente reaparece com um pouco mais de espaço. A manchete desta capa não 

tem nenhuma ligação com o acontecimento, mas a foto localizada na parte superior da capa é 

bastante interessante e desperta a atenção do leitor, além de apresentar um fato novo. Na 

imagem, podemos ver duas fotografias dispostas lado a lado, mostrando o cenário da tragédia. 

Em uma delas, vemos o prédio da TAM Express, alvo do avião naquele 17 de julho. Na foto 

ao lado, vemos o prédio completamente destruído após uma implosão. O interessante desta 

imagem é que nas duas fotografias, podemos ver um avião passando ao fundo. Não seria de se 

surpreender, já que a imagem retrata a cabeceira da pista de um dos maiores aeroportos do 

país. A ironia está em um detalhe: o avião que vemos na imagem é uma aeronave da própria 

TAM! Ou seja, ao clicar este momento, temos a sensação de que o fotógrafo, perspicazmente, 

fez questão de que aquele avião estivesse compondo a cena. Desta forma, Zero Hora utilizou 

muito bem a fotografia escolhida para a capa desta edição. Sob a imagem, temos a seguinte 

legenda: “Em três segundos, o prédio da TAM Express atingido pelo vôo 3054 foi demolido 

ontem à tarde, sob a promessa de dar lugar a praça em memória das vítimas”. Acima das 

fotografias temos: “O fim do cenário de uma tragédia”, onde percebemos o peso da palavra 

tragédia e a sensação de alívio proporcionada pela palavra fim, como se todo o horror vivido 

com o acidente do vôo 3054 pudesse ter fim junto com o prédio demolido. A estrutura da capa 

continua a mesma, padronizada. As demais notícias apresentadas não têm nenhuma relação 

com o desastre. 
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07 de agosto de 2007 – 21 dias após a tragédia 
Nenhuma notícia sobre o acidente foi publicada na capa de Zero Hora. 

 

08 de agosto de 2007 – 22 dias após a tragédia 
 A edição número 15.320 tem um assunto novo para dar destaque, trata-se da prisão do 

traficante colombiano Juan Carlos Abadia, fato este que ocuparia a capa de Zero Hora nas 

duas próximas edições. Para o acidente da TAM, ZH destinou uma pequena nota, no lado 

superior direito da página, onde podemos ler: “FAB recorre à Justiça e barra investigação”. 

Trata-se de uma chamada sobre um assunto burocrático, nada que pudesse mexer com o 

emocional do leitor, talvez por isso não tenha conquistado tanto espaço na capa desta edição. 

Sob a chamada, temos o texto que informa: “TRF impede Ministério Público e Polícia Federal 

de apreenderem material em Cumbica e Congonhas e no Cindacta31”. A estrutura desta capa 

continua seguindo o padrão do veículo, sem alterações. A chamada de capa pode ser lida em 

uma única página, dentro do jornal. Nesta edição, Zero Hora trás na capa uma notícia32 

inusitada sobre uma morte que virou notícia. Trata-se da cachorra Preta, que perdeu a vida ao 

ser arrastada por um carro na cidade de Pelotas. O caso chocou a população gaúcha, devido à 

crueldade com o animal, repercutindo bastante nos veículos de comunicação no Rio Grande 

do Sul. A morte da cachorra gerou a condenação do culpado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. E cada uma das unidades (quatro no total, 
dividas por Região) que executam as atividades de controle do tráfego aéreo comercial e militar, vigilância do 
espaço aéreo e comando das ações de defesa aérea no Brasil. 
32 “Morte de cadela gera condenação”. Alberto Conceição da Cunha Neto, 23 anos, foi considerado culpado de 
arrastar e matar cachorra em Pelotas.  
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09 de agosto de 2007 – 23 dias após a tragédia 
 Na edição número 15.321, Zero Hora apresenta novamente uma manchete relacionada 

ao assunto em questão. Na parte superior da capa está “Jobim exige menos passageiros por 

avião”. Esta manchete está destacada dos outros elementos da página e é complementada por 

um pequeno texto sob ela, que, entre outras coisas, denota o esforço do Ministro da Defesa em 

tentar apaziguar os ânimos da sociedade em relação ao caos aéreo. Na capa, ZH dá ao leitor 

uma série de informações em um texto curto, sendo possível ficar informado sobre o assunto 

sem nem mesmo ler a matéria no interior do jornal. A chamada de capa informa que somente 

uma página no interior do jornal abriga a notícia sobre a tragédia aérea. A imagem publicada 

não tem nenhuma ligação com o assunto da tragédia com o avião da TAM e ilustra um 

assunto que estava ganhando destaque na mídia: a prisão do traficante colombiano Juan 

Carlos Abadia. A estrutura de diagramação da capa segue o padrão de Zero Hora.  
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10 de agosto de 2007 – 24 dias após a tragédia 
 A edição número 15.322 dá pouco destaque à notícia sobre o acidente em Congonhas, 

apesar da informação ser de extrema importância em conteúdo jornalístico. A chamada de 

capa é pequena, situada no espaço de uma coluna, no lado superior direito da página. Diz: 

“CPI revela diálogos de torre com pilotos” e retoma o lado trágico do acidente, sem, no 

entanto, dar a esta notícia o status de manchete. Esta, aliás, continua tratando sobre o assunto 

do momento, aquele que desviou a atenção dos gaúchos pelo fator proximidade. Trata-se da 

prisão do traficante colombiano Juan Carlos Abadia. Ele mantinha uma série de ligações com 

o Rio Grande do Sul, por isso, tornou-se um acontecimento onde imperou o valor-notícia 

proximidade, ocupando espaço na capa de Zero Hora. A estrutura da capa obedece a 

diagramação padrão e a chamada de capa sobre o acidente ocupa apenas uma página dentro 

do jornal. Vale destacar que nesta chamada, ZH voltou a usar a cartola que retoma palavras de 

impacto, como por exemplo “Tragédia do vôo 3054”. Outras notícias ganham destaque nesta 

edição. É o caso dos resultados da dupla Gre-Nal, que tem as imagens de capa dedicadas ao 

futebol. A edição também reserva espaço para anúncios publicitários institucionais e de 

terceiros.  
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11 de agosto de 2007 – 25 dias após a tragédia 
 No vigésimo quinto dia após a tragédia, Zero Hora continuou publicando o assunto na 

capa, ora com maior, ora com menor destaque. Mas, ao contrário do que ocorreu nos 

primeiros dias que sucederam a tragédia, poucos fatos novos vieram à tona. Quando parecia 

que o assunto já tinha se esgotado, ZH reacende a discussão com uma manchete que torna a 

levantar hipóteses e questionamentos sobre as causas do acidente em Congonhas. Em letras 

grandes e negras, o jornal publica: “Caixa-preta indica que co-piloto tomou comando do 

Airbus durante pouso”. Aí, apesar de não ter usado nenhuma palavra de impacto, Zero Hora 

deixa a sensação de alguma coisa foi mal sucedida naquele dia 17 de julho. Abaixo da 

manchete, encontra-se um texto curto e é nele que podemos encontrar palavras e expressões 

de impacto, como por exemplo, dramáticos e esforço inútil. Além disso, este texto apresenta 

uma série de palavras extremamente técnicas e em outro idioma, dificultando a compreensão 

do leitor e distanciando o receptor do emissor, conseqüentemente, causando ruído à 

mensagem. É o caso de sidestick e manete. Percebemos aqui que talvez tenha faltado um 

pouco de atenção por parte do veículo em traduzir estas palavras e expressões, possibilitando 

ao leitor uma melhor compreensão do enunciado. Na capa, Zero Hora publica que mais 

informações sobre a manchete podem ser encontradas somente na página 32, situação bem 

diferente do que era percebido nos primeiros dias após o acontecimento, quando o 

acontecimento ganhava amplo destaque na capa e também no número de páginas dentro do 

jornal. A imagem de capa trata sobre outro assunto, mais ameno e cotidiano. O esporte 

também está presente nesta capa. Vale ressaltar que o fato que vinha ganhando ampla 

cobertura nos últimos dias (sobre o traficante colombiano Juan Carlos Abadia) continua na 

capa, porém, perdeu considerável espaço para a notícia do vôo 3054. A estrutura da 

diagramação da capa permanece inalterada.  
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12 de agosto de 2007 – 26 dias após a tragédia 
Nenhuma notícia sobre o acidente foi publicada na capa de Zero Hora. 

 

13 de agosto de 2007 – 27 dias após a tragédia 
 No dia anterior, 12 de agosto, Zero Hora não publicou nenhuma notícia na capa sobre 

a tragédia em Congonhas. Mas, na edição número 15.325, do dia 13 de agosto, podemos ler 

no rodapé da página a seguinte chamada: “Faltam apenas cinco identificações de corpos do 

acidente da TAM”. Mais uma vez, Zero Hora retoma o assunto que todos queriam esquecer, 

utilizando a palavra corpos, causando mal estar nos leitores que já estavam acostumados a não 

ler notícias sobre a explosão do Airbus. Se em São Paulo a difícil tarefa de identificar corpos 

e contabilizar vítimas não cessava, no Rio Grande do Sul a mídia já não dava tanto destaque 

ao assunto, limitando-se a publicar alguma chamada na capa quando surgia um fato novo. 

Porém, com a identificação dos corpos do piloto e co-piloto, o assunto volta para a capa de 

Zero Hora e rende duas páginas internas (28 e 29). Nesta edição, o grande destaque imagético 

da capa fica por conta do futebol, certamente por ser uma edição de segunda-feira, quando 

todos os jornais dedicam um espaço considerável ao assunto. A manchete diz respeito ao 

escândalo de ordem política, denominado “Fraude dos Selos” e foi manchete em vários 

jornais do país. Novamente, como já observamos anteriormente nesta análise, a morte 

enquanto notícia se faz presente na capa de Zero Hora33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
33 “Racha mata empresário que transitava pelas proximidades”. Caminhonete de Delio Altmann foi colhida por 
trás por Opala que disputava corrida com moto, no município de Araricá. 
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14 de agosto de 2007 – 28 dias após a tragédia 
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Nenhuma notícia sobre o acidente foi publicada na capa de Zero Hora. 

 

15 de agosto de 2007 – 29 dias após a tragédia 
 A edição de número 15.327 foi a última a anunciar a tragédia dentro do período de 

trinta dias determinado para esta pesquisa. Faltando ainda três dias para completar um mês do 

acidente, Zero Hora publica uma manchete relacionada ao fato, porém, sem nenhum cunho 

dramático ou psicológico. Em letras grandes e negras, ocupando cinco colunas, podemos ler: 

“Jobim diz que empresas aéreas fazem ‘terrorismo’34 para impedir mudanças”. O assunto não 

apresenta nenhum fato novo, apenas faz considerações acerca da situação aérea no país. 

Abaixo da manchete encontramos um pequeno texto que compõe a notícia em si. Nele, como 

aconteceu na edição número 15.305, do dia 24 de julho, novamente verificamos a intenção de 

manifestar a idéia de exclusividade concedida ao jornal, na frase “A bordo de um avião da 

FAB, Zero Hora acompanhou a primeira vinda de Nelson Jobim a Porto Alegre como 

ministro da Defesa”. Portanto, subentende-se que foi ZH e nenhum outro jornal gaúcho que 

teve essa oportunidade. Informando uma entrevista de meia hora concedida durante o vôo 

para Zero Hora e só para este jornal, ZH sinaliza novamente a credibilidade do veículo e seu 

acesso direto as fontes. Além da manchete e do texto que a complementa, o jornal também 

publica duas chamadas na capa. A primeira delas diz “Ministro ouve vaias de familiares das 

vítimas”, a qual denota a péssima condição e o descrédito do Ministro e do governo como um 

todo. A segunda chamada é “TAM muda orientação sobre reverso travado”, trazendo ao leitor 

novas informações sobre a segurança das aeronaves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Grifo do próprio veículo. 
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16 de agosto de 2007 – 30 dias após a tragédia 

Nenhuma notícia sobre o acidente foi publicada na capa de Zero Hora. 
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A morte vem de longe 
Do fundo dos céus 

Vem para os meus olhos 
Virá para os teus 

Desce das estrelas 
Das brancas estrelas 

As loucas estrelas 
Trânsfugas de Deus  

Chega impressentida 
Nunca inesperada 
Ela que é na vida 

A grande esperada! 
A desesperada 

Do amor fratricida 
Dos homens, ai! dos homens 

Que matam a morte 
Por medo da vida.  

 
Vinícius de Moraes (1913 – 1980) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Ao longo deste trabalho analisamos a questão da morte enquanto acontecimento 

midiático, a partir da visão de uma jornalista em formação. Durante a pesquisa, procuramos 

compreender como se dão os processos de construção da notícia com essa temática, que - já 

sabemos - não é muito confortável para um grande número de pessoas. 

 Em trinta edições no intervalo de tempo determinado, Zero Hora publicou 24 capas 

com notícias relacionadas ao maior acidente da aviação comercial no Brasil. Duas dessas 

edições – dias 18 e 19 de julho de 2007, ou seja, primeiro e segundo dia pós-tragédia - 

apresentaram uma mudança drástica na estrutura da diagramação, se considerarmos o padrão 

do jornal.  Nessas capas é interessante observar a configuração totalmente diferente do 

habitual, onde a manchete assume um tom de urgência diante da gravidade da notícia. Em 

relação à fotografia, podemos percebê-la como um grande painel, pois ocuparam a totalidade 

do espaço delimitado de cinco colunas. É como se a capa fosse um pôster de uma notícia onde 

a morte era a personagem principal, transmutada em um enunciado noticioso de grande 

impacto devido aos valores-notícia ali presentes.  

Se levarmos em consideração o tempo em que uma notícia permanece com destaque 

na mídia, podemos concluir que o acidente aéreo da TAM continha importantes valores-

notícia que o garantiram como assunto de capa por várias edições. E mesmo com outro 

importante evento acontecendo simultaneamente – os Jogos Pan-americanos do Rio de 

Janeiro, evento multidesportivo com base nos Jogos Olímpicos, de 13 a 29 de julho de 2007, 

reunindo 52 países – a tragédia de Congonhas não saiu de cena. Ao contrário, ganhava espaço 

na capa, deslocando os assuntos relacionados ao Pan para a contracapa de Zero Hora, 

configurando assim, duas capas no jornal: a contracapa seria a capa “boa”, com notícias 

amenas sobre os jogos e as conquistas do Brasil no ranking de medalhes e a capa “má”, onde 

os assuntos trágicos não davam trégua. 

Tanto foi que, as ‘más notícias’ estamparam a capa durante cinco edições após a 

tragédia e foi somente no sexto dia Zero Hora publicou notícias sobre outros assuntos, como 

por exemplo, o Campeonato Gaúcho de futebol. A quinta edição após o anúncio do desastre 

foi a primeira a retomar a diagramação padrão do veículo.  
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Seis dias após a tragédia e cinco dias depois da primeira capa noticiando o acidente, 

Zero Hora apresenta aos leitores outras notícias em sua primeira página, além de ter retomado 

a sua diagramação original. 

Outro ponto que merece destaque é que, ao início deste trabalho monográfico, 

tínhamos em mente uma hipótese que constatamos ser equivocada ao final da pesquisa. Em 

princípio, acreditávamos que as vendas, no recorte temporal estabelecido, apresentariam um 

aumento considerável na vendagem do jornal. No entanto, segundo informações obtidas35 

com o gerente de venda avulsa de Zero Hora, Carlos Krüger, essa hipótese não pode ser 

tomada como correta. Krüger informa que: 

 

 “A análise mais correta para medição de um ‘evento’ (nome 
figurativo que damos a algum acontecimento fora das normalidades da 
redação), é compararmos o resultado do dia específico (no caso do acidente da 
TAM, uma quarta-feira) com o mesmo dia em semanas anteriores. Assim, 
poderemos efetuar a comparação com a média do dia em meses anteriores”. O 
gerente de vendas explica o porquê, da seguinte forma: “Comento isso pelo 
fato de, a cada dia da semana, termos um produto diferente, ou seja, em 
função dos cadernos diferentes que a cada dia constam na edição, por isso, não 
podemos comparar a venda de uma quarta-feira com uma segunda, por 
exemplo. Dentro disso, não podemos fornecer dados específicos das nossas 
vendas, o que posso dizer é que em uma situação como essa (do acidente) as 
vendas mais do que dobraram em virtude do tamanho do acontecimento. Esse 
desempenho não é linear para qualquer fato diferenciado. Em virtude do 
tamanho e proporções do acontecimento, os resultados variam muito. Nos dias 
subseqüentes, os resultados também foram maiores, porém, não na mesma 
proporção que a quarta-feira. Percebemos que, à medida que o assunto é 
explorado por vários meios de comunicação, o interesse das pessoas vai 
diminuindo”.   

 
 Durante os dias subseqüentes à tragédia, notamos a presença de fatos novos originados 

pelo desenrolar dos acontecimentos e outros derivados de pautas frias, quando o jornal, pré-

agendado pelos acontecimentos, publicava matérias de interesse comum, como dicas de 

especialistas para superar a dor do luto, por exemplo. Os jornalistas estão sempre atentos às 

possibilidades de novos ângulos e pautas, assim, descobrem novas temáticas para manter um 

assunto na mídia. Dessa maneira, quando parecia que o assunto estava esgotado, Zero Hora 

sabia exatamente como trazê-lo novamente para a capa, retomando as atenções dos leitores 

para suas edições.  

 Por meio das análises interpretativas, observamos que os critérios de noticiabilidade 

são elementos participativos e fundamentais para a construção das pautas, pois se comportam 

                                                 
35 Krüger, Carlos. Informações [mensagem pessoal] Mensagem recebida por nanabitt@yahoo.com.br em 25 nov. 
2008.  
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como co-responsáveis da estruturação dos enunciados, denotando maior ou menor valor ao 

evento, fazendo dele um acontecimento midiático de primeira grandeza, ocupando assim – e 

nesse caso – a primeira página dos periódicos impressos. Como exemplo de acontecimentos 

midiáticos envolvendo o tema deste estudo são possíveis citar a morte de Ayrton Senna, o 

acidente com o vôo 402 da TAM em 1996 e mais recentemente, o falecimento do Papa João 

Paulo II. Os valores-notícia, portanto, são ferramentas úteis e atemporais, sempre utilizados 

na produção jornalística contemporânea.  

 A construção jornalística se dá por meio da representação e da construção da 

realidade. Assim, acreditamos que a cobertura do acidente da TAM feita por Zero Hora foi 

exclusiva, pois, apesar de estar atrelada a valores-notícia também utilizados por outros 

veículos – como o impacto e a própria morte – também levou em conta o valor-notícia 

proximidade. Citamos anteriormente que concomitantemente à tragédia com o vôo JJ 3054, 

realizava-se na cidade do Rio de Janeiro os Jogos Pan-americanos, importante evento já 

consagrado pela mídia na editoria esportiva, mas que foi colocado em segundo plano, devido 

à urgência do acidente com a aeronave. Portanto, Zero Hora fez uma escolha e, toda escolha 

sempre estará condicionada a optar por uma coisa em detrimento de outra. 

 Como bem observa Traquina (2005), a morte é um valor-notícia de seleção, pois 

obedece a um critério substantivo. Assim, ela torna-se auto-explicativa se nos indagarmos 

porque essa temática ganha tanto destaque nos veículos noticiosos todos os dias. O 

entendimento da morte é subjetivo, sua construção midiática não. Essa construção é feita a 

partir de elementos bem concretos, ou seja, utilizando-nos da fórmula conhecida por todos os 

acadêmicos: 3Q + C + P = Lead (quem faz o que, quando, como e por quê). 

 Mas construir uma notícia de morte não é tão simples assim. Isso porque não nos 

relacionamos bem com o tema, e acreditamos que ele ainda seja pouco explorado nas 

pesquisas em comunicação. Desejamos e esperamos com este trabalho, contribuir para o 

entendimento desse assunto tão delicado. Acreditamos que a pesquisa possa se direcionar para 

outros estudos, analisando a morte em um campo já instituído como parte dos processos 

comunicacionais: o Orkut. Nas comunidades da web existe uma infinidade de espaços onde se 

discute abertamente sobre a morte, despertando nosso interesse para continuar a pesquisa 

dentro desta temática.  

 Por isso, com a nossa curiosidade latente, buscamos compreender e dialogar 

abertamente sobre o desaparecimento humano, mas não de uma forma ameaçadora, como de 

início se poderia pensar. Desejamos falar sobre a morte que se pronuncia como um impulso 

para a vida, pois entendemos que às vezes vive mais quem cultivou experiências em 18 anos 
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de vida do que alguém que tenha apenas existido até alcançar 80. A mensagem que fica é que 

precisamos nos concentrar nos detalhes, naquilo que aos olhos de muitos parece banal. Uma 

flor, um ocaso, um sorriso de criança, a força do mar. É importante que sejamos capazes de 

conversar com a família e os amigos sobre a morte e o morrer, que tentemos resolver nossas 

pendências práticas e emocionais, tentando assim, tornar nossa existência tão significativa 

seja possível.  
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Código de Ética da TAM Linhas Aéreas36 

 

EEEE    ncantar nossos clientes com nossa postura íntegra mantendo inabalável nosso espírito de 
servir. 

TTTT    ratar com respeito as pessoas sejam elas clientes, empregadas ou terceiras, tendo a 
humildade como direcionadora de nossas ações. 

IIII    ncentivar para que haja práticas trabalhistas justas tanto para nossos empregados quanto 
para nossos fornecedores. 

CCCC    umprir as leis e regulamentos aplicáveis aos nossos negócios e à nossa conduta 
comercial nos países onde atuamos. 

AAAA    tuar com vigor para evitar todos os conflitos de interesses entre o trabalho e assuntos 
pessoais. 

DDDD    ar especial atenção às nossas responsabilidades sociais. 

AAAA    gir com honestidade e justiça para que possamos ser dignos de confiança das pessoas 
com as quais nos relacionamos. 

TTTT    ornar e manter nosso local de trabalho seguro, com ênfase especial à proteção ao meio 
ambiente. 

AAAA    ssegurar que em nosso meio não haja discriminações de origem, raça, credo, cor, sexo, 
incapacidade física ou qualquer forma de preconceito social. 

MMMM    anter uma cultura na qual a conduta ética seja reconhecida, valorizada e tomada como 
exemplo por todos os membros da comunidade TAM. 

 

 

 

 

                                                 
36 Disponível em www.tam.com.br no link 
http://www.tam.com.br/b2c/vgn/v/index.jsp?vgnextoid=2b0b8c0583068110VgnVCM1000004232690aRCRD 
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Erros sucessivos de Anac, governo, empresas e pilotos causaram tragédia37 

Bruno Tavares e José Dacauaziliquá 

Após 16 meses de investigação, o Instituto de Criminalística (IC) de São Paulo 
finalizou nesta semana o laudo sobre o acidente com o Airbus A320 da TAM. O primeiro 
parecer técnico e oficial sobre a tragédia que deixou 199 mortos em 17 de julho do ano 
passado deve ser entregue na segunda-feira à Polícia Civil, que apontará os responsáveis pelo 
desastre e dará o inquérito por encerrado, remetendo-o ao Ministério Público Estadual (MPE). 

As conclusões descritas ao longo de quase 700 folhas e 2.500 páginas de anexos 
focam nas falhas administrativas cometidas principalmente pela cúpula e por altos 
funcionários da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), além de identificar erros por parte 
da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), da TAM, dos pilotos do 
avião e até da fabricante do jato. 

Os envolvidos deverão ser enquadrados no crime de atentado contra a segurança de 
transporte aéreo (artigo 261 do Código Penal). Por causa das mortes, a pena é equiparada à do 
homicídio culposo - de 1 a 3 anos de detenção. A punição pode ainda ser acrescida em até 
dois terços da pena-base, uma vez que, numa mesma ação, houve mais de uma vítima. 

O laudo produzido pelo Núcleo de Engenharia do IC utiliza o modelo do “queijo 
suíço”, desenvolvido nos anos 90 pelo psicólogo britânico James Reason, para explicar as 
diversas falhas que culminaram no maior acidente da aviação brasileira. A primeira “fatia” 
corresponde à Anac, encarregada de legislar sobre o setor aéreo. Caberia à direção da agência, 
segundo fontes ouvidas pelo Estado, editar uma norma que vetasse o pouso de aeronaves no 
Aeroporto de Congonhas quando as condições técnicas e meteorológicas fossem adversas. No 
dia da tragédia, a pista estava molhada e escorregadia e o avião da TAM tinha um dos 
reversos (freio aerodinâmico) travado. 

A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) foi a segunda 
barreira transposta. Além de liberar o aeroporto para operar sem grooving (ranhuras que 
ajudam no escoamento da água), técnicos da estatal deixaram de seguir normas internacionais 
de gerenciamento da pista. A Airbus, por sua vez, classificou apenas como “desejável” - e não 
“mandatória” - a instalação de um alarme sonoro que auxiliaria os pilotos de A320 a 
corrigirem eventuais equívocos no manuseio das manetes (aceleradores do avião). Conclusão: 
em nenhum momento, os computadores advertiram os pilotos para o risco de acidente. 

Para a polícia, a TAM ainda assumiu riscos ao enviar o avião para um aeroporto com 
problemas. E o treinamento fornecido também se mostrou ineficiente, uma vez que o 
procedimento seguido pelos comandantes Kleiber Lima e Henrique Stefanini di Sacco não foi 
o recomendado. Sob a ótica do laudo, os dois foram vítimas de um sistema administrativo 
falho - e não os únicos responsáveis pelo desastre.  

                                                 
37 Notícia transcrita na íntegra, do dia 14 de novembro de 2008, no site do jornal “O Estado de São Paulo”, link 
http://www.estado.com.br/editorias/2008/11/14/cid-1.93.3.20081114.1.1.xml 
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Laudo aponta os erros que levaram à tragédia38 

Desastre com o avião da TAM em São Paulo deixou 199 mortos 
 

Ao apontar um leque de erros e falhas, o primeiro parecer técnico e oficial sobre o 
acidente com o Airbus A320 da TAM, em 17 de julho do ano passado em São Paulo, deve ser 
entregue na segunda-feira à Polícia Civil. O inquérito policial também será concluído nas 
próximas semanas e deverá responsabilizar entre sete e 10 pessoas pela maior tragédia aérea 
do país, que deixou 199 mortos. 
 
          As conclusões do Instituto de Criminalística (IC) de São Paulo focam nas falhas 
administrativas cometidas principalmente pela cúpula e por altos funcionários da Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac), além de identificar erros por parte da Empresa Brasileira 
de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero), da TAM, dos pilotos do avião e até da fabricante 
do jato. 
 
          A Anac e a Infraero serão citadas no laudo por não terem medido com aparelhagem 
correta o coeficiente de atrito da pista de Congonhas momentos antes do pouso do avião. A 
medição foi apenas visual. O comandante Kleyber Lima e o co-piloto Henrique Di Sacco, que 
também morreram no acidente, serão citados por não terem percebido que as manetes da 
aeronave estavam em posição contrária. 
 
          Os envolvidos deverão ser enquadrados no crime de atentado contra a segurança de 
transporte aéreo. Por causa das mortes, a pena é equiparada à do homicídio culposo – de um a 
três anos de detenção. 
 
A cadeia de falhas 
O que contribuiu para o desastre segundo o IC: 
Agência Nacional de Aviação Civil – Segundo o documento, caberia à direção da agência editar 
uma norma que vetasse o pouso de aeronaves no Aeroporto de Congonhas quando as condições 
técnicas e meteorológicas fossem adversas. No dia da tragédia, a pista estava molhada e 
escorregadia, e o avião da TAM tinha um dos reversos (freio aerodinâmico) travado. 
Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero) – Além de liberar o aeroporto para 
operar sem grooving (ranhuras que ajudam no escoamento da água), técnicos da estatal deixaram de 
seguir normas internacionais de gerenciamento da pista, conforme o laudo. 
Airbus – A empresa classificou como “desejável”, e não “mandatória”, a instalação de alarme que 
auxiliaria os pilotos de A320 a corrigirem eventuais equívocos no manuseio das manetes. 
Conclusão: em nenhum momento, os computadores advertiram os pilotos para o risco de acidente. 
TAM – Assumiu riscos ao enviar o avião para um aeroporto com problemas. O treinamento também 
se mostrou ineficiente, uma vez que o procedimento seguido pelos comandantes Kleiber Lima e 
Henrique Stefanini di Sacco não foi o recomendado. Sob a ótica do laudo, os dois foram vítimas de 
um sistema administrativo falho – e não os únicos responsáveis pelo desastre. 

Contraponto 
O que dizem os citados pela Polícia Civil 
Em nota, a Anac afirmou que não teve acesso ao laudo e que, por isso, não tem condições de 
comentá-lo. A nota foi divulgada após o superintendente de Infra-estrutura Aeroportuária da 
agência, Anderson Ribeiro Correia, ter contestado o laudo. TAM e Infraero se manifestarão assim 
que forem notificadas. A assessoria da Airbus disse que não comentaria o caso. 

 

                                                 
38 Notícia sobre o laudo do Instituto de Criminalística de São Paulo, publicado em 15 de novembro de 2008. 
Copiado na íntegra. Fonte: www.clicrbs.com.br 
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10 pessoas vão ser indiciadas pelo acidente com o airbus da Tam39 

 
Um atentado contra a segurança do transporte aéreo no Brasil. Foi assim que a polícia 

classificou a ação das dez pessoas que vão ser indiciadas pelo acidente com o airbus da Tam, 
no ano passado. A Justiça federal é quem vai ter que procurar os funcionários da Airbus que 
deveriam ter colocado um aviso sonoro no avião que poderia ser evitado acidente.  

 
Se o inquérito fosse trazido para ser exibido na entrevista teria ocupado a mesa inteira. 

São 16 mil páginas. 336 depoimentos para apurar as responsabilidades pela morte de 199 
pessoas no maior acidente da aviação comercial brasileira, em julho do ano passado.  

“São 10 pessoas que estão sendo apontadas. Essas pessoas serão indiciadas no 
inquérito policial. A pena em abstrato máximo seriam seis anos, para casa uma dessas 
pessoas, que em tese podem ser responsabilizadas. Quem vai dizer isso é o poder judiciário”, 
afirma o Antônio Carlos Barbosa, Delegado.  

 
O principal fator que levou a tragédia foi uma das uma das manetes - alavancas de 

controle dos motores que ficou na posição de aceleração na hora do pouso.  
De acordo com a polícia, são vários os fatores contribuintes. Entre eles, a liberação da 

pista, naquela noite chuvosa do dia 17 de julho de 2007. Por isso o delegado decidiu 
responsabilizar o ex-presidente da Infraero, José Carlos Pereira, e dois funcionários da 
empresa que liberaram a pista de Congonhas, Agnaldo Esteves e Esdras Ramos.  

O ex-presidente da Anac, Milton Zuanazi, a ex-diretora, Denise Abreu, e três ex- 
funcionários da agência, Luiz Miyada, Marcos dos Santos e Jorge Velozo. E ainda, o diretor 
de segurança de vôo da Tam, Marco Aurélio Castro, e o ex-gerente de engenharia da empresa, 
Abdel Salam.  

“Nós não poderíamos deixar de apontar as pessoas que de acordo com as investigações 
tiveram alguma ação ou omissão neste evento”.  

 
O nome da airbus também vai aparecer no relatório final da Polícia civil. Segundo o 

delegado, a empresa também tem culpa pelo acidente ao determinar - somente após a tragédia 
- a instalação de um equipamento de alerta na hora dos pousos. O sinal poderia ter evitado a 
tragédia na avaliação da polícia.  

 
Como no Brasil nenhuma pessoa jurídica pode ser indiciada, vai ficar por conta da 

Justiça federal encontrar os funcionários que liberaram o avião sem o aparelho.  
Os advogados do ex-presidente da Anac, Milton Zuanazi, e da ex-diretora, Denise Abreu, 
disseram que não há responsabilidade dos dois no acidente. Para o ex-presidente da Infraero, 
brigadeiro José Carlos Pereira, o avião, nas condições que estava, teria problemas em 
qualquer aeroporto do mundo.  

 
O funcionário da Infraero, Aguinaldo Esteves e o diretor da TAM, Marco Aurélio 

Castro, não quiseram se manifestar. Jorge Veloso, ex-funcionário da Anac, afirmou que o 
acidente foi uma fatalidade. Nossa equipe não conseguiu localizar o ex-gerente da TAM, 
Abdel Salam, os ex-funcionários da Anac, Luiz Miyada e Marcos dos Santos, e o funcionário 
da Infraero Esdras Ramos. 

                                                 
39 Notícia transcrita na íntegra, do dia 20 de novembro de 2008, no site da Globo.com,  link 
http://g1.globo.com/bomdiabrasil/0,,MUL869136-16020,00-
PESSOAS+VAO+SER+INDICIADAS+PELO+ACIDENTE+COM+O+AIRBUS+DA+TAM.html 


