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RESUMO 

   

Este trabalho monográfico tem como objeto de pesquisa as duas edições do caderno Para 

Sempre, particularmente, que testemunha relatos de parentes e amigos dos mortos do incêndio da 

boate Kiss, que vitimou 242 pessoas em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Para Sempre foi 

encartado no jornal Diário de Santa Maria, nas edições de 26 de fevereiro e 1º de março, e marca 

o primeiro mês após a tragédia. A partir deste objeto, da cobertura e dos relatos inseridos no 

caderno, analisam-se como os leitores do jornal Diário de Santa Maria “rememoram os mortos”. 

Estudam-se referidos materiais a partir de teorias jornalísticas, especialmente as que consagram 

reflexões sobre as noções de valores-notícia, que orientam os critérios de noticiabilidade dos 

acontecimentos, especialmente, aqueles de caráter inesperado, como foi o caso do incêndio da 

boate. A principal ênfase da pesquisa se constituiu em um estudo de recepção através de 

metodologia qualitativa, baseada em entrevistas semiabertas, que foram realizadas junto a um 

grupo de leitores que tiveram acesso ao caderno Para Sempre. Busca-se entender as suas 

reflexões sobre o acontecimento e a forma pelos quais foram atingidos, bem como, objetiva-se 

descrever, de que forma se dá a relação dos leitores com a temática morte e as leituras acerca do 

objeto. As entrevistas e pesquisas realizadas indicam que, de alguma forma, os entrevistados 

acreditam ser atraídos pela temática, se sentem parte do fato, ao mesmo modo que, em alguns 

aspectos, divergem de opiniões e interpretações a respeito.  

 

Palavras-chave: Jornalismo. Tragédia. Acontecimento. Morte. Representações. 
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ABSTRACT 

  

This paper has as research objects the two editions of the section Para Sempre, which testifies 

reports of family and friends of the dead in the fire at the nightclub Kiss, which killed 242 people 

in Santa Maria, Rio Grande do Sul. Para Sempre was issued in the newspaper Diário de Santa 

Maria on February 26th and March 1st, and marks the first month after the tragedy. From this 

object, coverage and the reports in the section, it is analyzed how the readership of Diário de 

Santa Maria “remembers the dead”. Such materials were studied in the light of journalistic 

theories, especially the ones that establish reflections about the notions of news values that guide 

the criteria of happenings newsworthiness, mainly those ones that are not predicted, as it was the 

fire at the nightclub. The main emphasis of the research is constituted by a reception study 

through a qualitative methodology, based on semi-structured interviews, which took place among 

a group of readers who had had access to the section Para Sempre. It is aimed at understanding 

their reflections about the event and the way through which they were reached, as well as 

describing the relation between the readership and the subject death and readings about such 

object. The interviews and researches indicate that the interviewees somehow believe to be 

attracted by the subject and feel part of the event, at the same time as they are at odds, in some 

aspects, concerning opinions and interpretations of the subject.  

 

Keywords: Journalism. Tragedy. Event. Death. Representations. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Porque, se vivermos bem, jamais teremos medo de morrer.  

A morte é o maior prazer que nos aguarda.  

Nunca deveríamos nos preocupar com ela,  

mas sim, com o que fazemos hoje.  

Se hoje fizermos a melhor escolha em tudo,  

não apenas em nossos atos, mas também em nossas  

palavras e em nossos pensamentos,  

então teremos uma experiência incrivelmente 

 feliz no momento da morte (Elisabeth Kübler-Ross) 

 

Acreditava que o dia 27 de janeiro seria mais um domingo tranquilo, descansando com a 

família, fora do plantão da redação do jornal em que realizava estágio. Imaginava que seria 

assim. Apenas imaginava. O que aconteceu naquela madrugada se reflete no presente trabalho, 

resultado de um profundo interesse em estudar uma tragédia que modificou a vida de tantas 

pessoas, inclusive, a deste pesquisador. 

    Esta monografia é o produto de um estudo que descreve aspectos da tragédia da boate 

Kiss, segundo ângulos de cobertura jornalística, e do caderno Para Sempre, produzido como 

encarte, pelo jornal Diário de Santa Maria, na edição de 26 de fevereiro de 2013 e de 1º de março 

de 2013, quando parentes e amigos dos mortos enunciaram testemunhas sobre as figuras dos 

desaparecidos. Além disso, realizou-se um trabalho de escuta da recepção, por parte de leitores 

do jornal, através de entrevistas que se constituíram em um dos capítulos. A escuta procurou 

recuperar narrativas de leitores do caderno que marcou um mês da tragédia. O objeto desta 

pesquisa foi encartado no jornal em duas datas diferentes, com diferentes conteúdos. As duas 

publicações trouxeram perfis, fotos e histórias de vida - escritas por familiares e amigos – das 

vítimas daquela que foi a segunda maior tragédia do Brasil, o incêndio da boate Kiss. O jornal 

Diário de Santa Maria completou 11 anos em junho de 2013. É um periódico brasileiro, gaúcho, 

sediado em Santa Maria, pertence ao Grupo RBS, e é o periódico com maior tiragem e circulação 

na região central do Estado.  
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Privilegiou-se como aspecto central deste trabalho, um estudo de recepção, junto aos 

leitores do jornal que, efetivamente, leram o caderno e, para tanto, trabalhou-se com entrevistas 

qualitativas semiabertas de uma amostragem de pessoas que representam o universo de leitores 

do referido veículo. Vale ressaltar que no âmbito de leitores que integram esta parcela, 

consideraram-se apenas os que não foram afetados diretamente, tendo vítimas fatais na tragédia 

como, por exemplo, familiares, companheiros, etc. A decisão de não incluí-los na amostra, deve-

se ao fato de eles estarem expostos a uma conjuntura que pode se tornar difícil para explicitarem 

sentimentos privados em uma esfera pública como o jornal. Entretanto, uma das entrevistadas é 

mãe de um sobrevivente que hoje passa bem. 

O caderno se divide em duas edições. Uma, do dia 26 de fevereiro, com 48 páginas e o 

legado de 159 mortos, escritos por familiares e amigos, com os quais os jornalistas do periódico 

conseguiram fazer contato solicitando o material. A segunda peça do caderno, veiculados na 

edição do dia 1º de março de 2013, com quatro páginas e mais 19 perfis, material recolhido com 

famílias com as quais os profissionais não haviam conseguido contato, mas foram procurados 

após a publicação da primeira edição do Para Sempre. O referido caderno foi uma publicação 

induzida pelo jornal, na medida em que desejava diversificar as formas de escutas que eram feitas 

naquele momento sobre a tragédia. O jornal dá voz às famílias e aos amigos das vítimas, que se 

constituíram protagonistas do material encartado. Evidentemente, as preocupações deste estudo 

em relação à recepção do material, não são as mesmas do jornal, mas a decisão de publicação do 

jornal e as repercussões causadas levaram a fazer algumas perguntas que se presentificam neste 

trabalho. Neste sentido, interessou-se descrever como os leitores que se expuseram à leitura do 

caderno construíram diferentes representações sobre o acontecimento e a significação particular 

que a morte de pessoas, e daquelas com vínculo indireto, repercutiram em seus relatos. 

 Assim, buscou-se entender sobre as reflexões a respeito do caderno, pelo viés dos leitores 

sobre os relatos textuais e fotográficos; além de tentar identificar, até que ponto as fotografias e 

produções textuais que levaram ao conhecimento de quem eram as vítimas fatais da tragédia da 

boate Kiss, se são pertinentes para os leitores, bem como, analisar de que forma ocorreu o 

consumo do produto e de que maneira eles foram atingidos pelo fato.  

Em termos contextuais, o acontecimento produziu uma movimentação na cidade, as 

mídias formais entraram em cena por volta das 5h do dia 27. Em torno das 6h do dia 28, o jornal 

circulou sua primeira edição impressa sobre a cobertura e 30 dias depois, o caderno com as 
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produções feitas por familiares e amigos, a convite do próprio veículo. O trabalho também 

procura reunir conceitos que envolvem o fenômeno morte e verificar, de acordo com quais 

critérios, determinadas mortes vão parar nas páginas dos jornais e outras não. Da mesma forma, 

perceber de que modo o acontecimento imprevisto recebe do leitor níveis diferentes de 

compreensões.  

Mas, até que ponto é necessário para o leitor, conhecer quem foi a pessoa que morreu? 

Não basta que a imprensa divulgue: “morre mulher em acidente de carro”. Há o costume de se 

acompanhar a mídia dizendo quem era a pessoa, nome, idade, estado civil, naturalidade, se tinha 

filhos, se estudava, trabalhava, se tinha algum dom, se era destaque em algum esporte e se 

possível, o relato de algum conhecido (que sempre exalta o morto como heroico e de ótimo 

relacionamento interpessoal), etc. Há uma explicitação de personagens mortos. A morte é um 

assunto que frequentemente é visível estampado em manchetes de jornais nas suas mais 

diferentes modalidades, por se constituir com um grande valor de notícia, como ser neste estudo. 

Quando esta notícia assume o tom de tragédia, especialmente quando é imprevista e envolve uma 

quantidade elevada de vítimas, é ainda mais importante para ser noticiada, pois assume uma 

situação de comoção por parte da população.   

Primeiramente, a motivação para estudar este tema, se dá por um (ou vários) fator pessoal, 

que se desloca da posição de jornalista, para a posição de pesquisador, para compreender o relato 

do ponto de vista dos leitores. A morte chama a atenção de muitos jornalistas, mesmo antes de 

entrarem nas graduações de jornalismo e não se sabe explicar, são questões de gosto, de intuito, 

de opção, por ser instigante e por não apresentarem respostas, propriamente ditas. É pela morte 

chamar minha atenção, é pela página policial, que me desperta curiosidade. E é por esse motivo 

que neste trabalho, na próxima seção, será apresentado um relato de um estudante de jornalismo, 

o próprio autor deste trabalho final de graduação. 

É possível lembrar o primeiro ano de faculdade, em 2007, na Universidade Federal do 

Pampa (Unipampa), em São Borja, neste Estado. O final do primeiro semestre, mais 

especificamente a data de 17 de julho que foi marcada pelo acompanhamento de diferentes 

mídias, de que forma elas estavam noticiando o acidente com o voo 3054, da companhia aérea 

TAM, no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, que vitimou 199 pessoas incluindo muitos 

gaúchos (em razão da aeronave ter decolado do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre). 

Nesta época, o interesse por estes fatos foram aumentando, não só do ponto de vista de 
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espectador, mas também pela linha de emissor. Desde aquele ano, as intenções já eram de seguir 

este foco, de que seria essa a temática, no campo da comunicação a ser estudada. 

 Após o dia 27 de janeiro, frente à tragédia ocorrida em Santa Maria, a busca por mais 

informações sobre acontecimentos dessa natureza tiveram êxito pelo esforço empenhado e o 

acesso às matérias relacionadas a incêndios, como o do Gran Circus Norte-Americano em 1961, 

no Rio de Janeiro, que resultou na morte de 503 pessoas, a maior tragédia do Brasil e como o do 

incêndio na casa noturna República Cromañón em 2004, em Buenos Aires, na Argentina, que 

vitimou 194 pessoas, foram manuseados e bem estudados. Outro caso investigado foi o incêndio 

na discoteca americana The Station, no estado Rhode Island, em 2003, quando 100 pessoas 

morreram.   

Mas foi em 2012, ao se realizar um intercâmbio como voluntário e trabalhar em um asilo 

em Culiacán, no México, foi possível ratificar esta escolha de estudar estes assuntos que deveras, 

não são simples de serem aprofundados.  

Com o povo mexicano, obteve-se a oportunidade de observar de perto o quanto a morte 

pode assumir diferentes entendimentos de acordo com a cultura e os valores que as pessoas vivas 

carregam. Enquanto aqui no Brasil a morte é obscura, de luto, momento de incondicional tristeza, 

no México, a população parece ter mais a consciência de que o ser humano não é imortal. A 

morte é compreendida da forma que se quer que ela seja; da forma como se quer enxergá-la. Ao 

viver neste país, em certa data um amigo foi questionado acerca do assunto morte, de como era 

para ele lidar com a morte de forma tão natural, e ele respondeu que: “se sentimos a falta dos 

nossos parentes e amigos durante todos os dias, nos doze meses do ano, nossa forma de 

homenagear no Dia de los Muertos
1
, é festejando a vida de quem já nos deixou”. Ao voltar do 

intercâmbio foi dado início ao projeto desta pesquisa e não se tinha mais dúvidas de que o objeto 

seria o fenômeno morte, principalmente depois de ter passado pelo México e entender as formas 

da sua representação para diferentes olhares.  

Inicialmente, os caminhos de realização desta monografia estavam focados para trabalhar 

com grupo focal, o que depois foi substituído por entrevistas qualitativas, individuais, 

semiabertas, visto que, como pesquisador, ainda se tem experiências prévias em conduzir grupo 

focal, o que poderia influenciar nos resultados. Seria preciso apenas um objeto empírico, um 

                                                 
1
 O Dia de los Muertos no México, ou, no Brasil, Dia de Finados, é comemorado pela igreja acatólica no dia 2 de 

novembro. Segundo a religião, esta é uma data para que as pessoas rezem por aqueles que já morreram. No México, 

o Dia de los Muertos é festejado, pois, segundo a cultura, neste dia os mortos vêm vsitar seus queridos na terra.      
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acontecimento em si. Inicialmente, se trabalharia com a tragédia do Realengo, no Rio de Janeiro, 

ocorrida em sete de abril de 2011, quando Wellington Menezes de Oliveira invadiu a Escola 

Municipal Tasso da Silveira e efetuou disparos de revólver contra estudantes dentro das salas de 

aula, tirando a vida de 12 crianças e cometendo suicídio logo após. Buscou-se inicialmente 

entender por quais motivos a imprensa explicitou tanto quem foram em vida as vítimas do fato. 

Quando em janeiro do presente ano, a própria palavra “tragédia” carrega – para tantas pessoas – 

outro significado.  

 No início de 2013, fazia estágio como assistente de redação no jornal Diário de Santa 

Maria, o dia 27 de janeiro seria meu domingo afastado da redação, não estava na escala de 

plantão. O que aconteceu naquela madrugada (que será explicado com mais detalhes no corpo 

deste trabalho) ainda é muito recente para que se pudesse desenvolver na cidade um estudo de 

recepção que falasse de outra tragédia, que não a da Kiss. Tornar-se-ia inviável citar para os 

santa-marienses a palavra “tragédia” e esperar que elas lembrassem uma que tivesse acontecido 

distante, geograficamente, afetivamente (pelas relações de proximidade com vítimas e 

sobreviventes) e também em razão do tempo, visto que, já se passaram mais de dois anos do caso 

do Realengo. Para a mídia local, a tragédia do Realengo já não ganha mais espaço, assim como 

talvez, para a imprensa carioca, o caso Kiss não conste nem em notas de rodapé.  

A proposta do trabalho seria difícil de trabalhar, sendo este o objeto. Leva-se um 

ensinamento de Kübler-Ross (2003, p.10), “quando optamos por encarar as tragédias como 

chances ou oportunidades de crescimento, descobrimos que elas são também desafios e sinais 

necessários para que haja mudança em nossa vida”. Desde quando se deu início a este trabalho de 

pesquisa, foi difícil separar o ser humano do jornalista Rômulo D‟Avila, para o pesquisador. 

Eventualmente - e não raras vezes – foi de emocionar. 

Usou-se no título a palavra construída, no sentido de elaboradas, produzida pós-morte 

através de materiais jornalísticos. Este trabalho monográfico está dividido em cinco capítulos. 

O primeiro, já visto, de introdução. Um segundo capítulo teórico, em que se reuniram 

conceitos acerca de acontecimentos e certas tipologias; a finitude e de que forma ela é encarada 

pela sociedade; e se traz critérios de noticiabilidade, de acordo com alguns autores, que buscam 

explicar os motivos para que as mortes ocupem espaços na mídia.  
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No terceiro capítulo, apresento o objeto empírico, o caderno Para Sempre. Através de 

entrevistas e pesquisas de campo, apresenta-se como foi a tragédia, a cronologia de divulgação 

dos fatos, do planejamento à execução e como foi elaborado o Para Sempre.   

O quarto capítulo, que trata das análises feitas com leitores, por meio das entrevistas 

qualitativas semiabertas e análise destes materiais.  

Por fim, o quinto capítulo, com um texto reflexivo conclusivo. Acompanha este trabalho, 

um CD com as duas edições em formato PDF do caderno Para Sempre, a fim de corroborar com 

o entendimento do material desta pesquisa. 

Por ser um trabalho de análise que teve início pouco tempo após a tragédia, na cidade do 

fato, por recuperar dados e informações pontuais acerca da tragédia, por estudar a leitura que 

pessoas próximas ao acontecimento fizeram do mesmo, espera-se que esta monografia seja 

referência para futuros trabalhos que serão desenvolvidos sobre este capítulo das vidas de todas 

aquelas pessoas que tiveram envolvimento direto ou indireto, viram de perto ou de longe ou que 

apenas leram sobre esta tragédia através das mídias.  
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2 COMPREENDENDO A NOÇÃO DE ACONTECIMENTO 

  

Neste capítulo, serão refletidas algumas abordagens sobre a noção de acontecimento, 

principalmente com ênfase naqueles conceitos que se aproximam com a tragédia da boate Kiss. 

Além do mais, serão examinados ângulos acerca da morte como acontecimento e como valor de 

notícia para o jornalismo, bem como, descrever porque certas mortes estão nos jornais e outras, 

não. Esses conceitos serão úteis para o capítulo de análise das entrevistas qualitativas, em que se 

busca entender de que forma os leitores do jornal Diário de Santa Maria, efetivamente, leram o 

caderno Para Sempre, que marca o primeiro mês após o fato em questão.  

 

2.1 Acontecimento  

  

O acontecimento é a base da produção jornalística. Sem os fatos, sem as vivências, não há 

o que narrar. O significado de acontecimento pode ser dado por ações, aquilo que de fato, foi 

vivenciado, que aconteceu. Mas o que é acontecer? Ferreira (2004, p.39), conceitua o verbete 

acontecer, como “V.int. 1. Suceder ou realizar-se inopinadamente. [...] 2. Passar a ser realidade; 

ocorrer, suceder, sobreviver. [...] 3. Bras. Ser ou constituir fato de importância na vida social, ou 

em outros âmbitos. [...]” e, acontecimento, como “S.m. 1. Aquilo que acontece; sucesso. 2. Fato 

que causa sensação; caso notável. [...] 3. Episódio, sucesso, ocorrência [...]”. São os 

acontecimentos que alimentam páginas de textos, imagens, áudios e as diferentes ferramentas do 

fazer jornalístico. Porém, o que chega até aqueles que irão receber este acontecimento, não é ele, 

em si, e sim, uma representação do mesmo a partir de uma construção jornalística, como por 

meio de várias linguagens. 

 Pode-se inferir com Dijk (1996), o entendimento, por parte da sociedade, sobre 

acontecimentos: 

 

As pessoas que compreendem acontecimentos reais ou [...] são capazes de construir uma 

representação mental, principalmente uma representação mental significativa, somente 

se tiverem um conhecimento mais geral a respeito de tais acontecimentos. Para 

interpretar alguns desses acontecimentos, tais como um acidente, elas devem saber 

alguma coisa a respeito de acontecimentos e ações comuns ao trânsito no qual estão 

envolvidos caros e motoristas e, para estórias, elas devem dispor de um conhecimento 

mais geral de estórias e a relação entre essas e os acontecimentos nelas contidos. (DIJK, 

1996, p. 15).  
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  Para que uma representação mental de um acontecimento de tamanha proporção trágica 

seja criada por parte de um espectador, Dick (1996, p.16) salienta que ela é feita a partir de três 

bases: “informações sobre os próprios acontecimentos, informações da situação ou contexto e 

informações das pressuposições cognitivas”. Esta afirmação vai ao encontro do que dizem 

estudos em psicologia, que a compreensão do mundo vai além do aparato genético pelo qual o 

homem é constituído, mas que o seu entendimento acerca da sociedade, é influenciada pelo meio, 

pelas vivências na própria sociedade.  

 Com base em Berger (2009), há “no mínimo dois „tipos de acontecimentos‟, que se 

desdobram em vários outros: o acontecimento experienciado no cotidiano, e o acontecimento 

jornalístico”. No primeiro caso, a autora conceitua que o acontecimento experienciado no 

cotidiano, é tudo aquilo que pode ser palpável, o que de concreto aconteceu. Já o acontecimento 

jornalístico traz como base o acontecimento vivido, de forma a servir como matéria-prima para a 

construção da notícia, ou seja, aquilo aos critérios do jornalista será notícia ou não. Pelo viés da 

autora, “na concepção de quem produz profissionalmente a informações, para estar no jornal é 

preciso acontecer”.  

Quanto à tipologia dos acontecimentos jornalísticos, Berger e Tavares (2009) também os 

categoriza como “acontecimentos imprevistos” e “acontecimentos previstos”. O primeiro refere-

se aos acontecimentos inesperados, quando à “repercussão que um acontecimento pode causar 

frente à „normalidade‟ cotidiana por ele irrompida”. O incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria, é 

um bom exemplo para ilustrar esta característica de acontecimento. Pensando na “normalidade 

cotidiana”, como citam Berger e Tavares (ibid.), a regularidade da noite de 27 de janeiro de 2013, 

seria de jovens indo ao ambiente onde haveria uma festa; em uma casa noturna que respeitasse os 

limites de capacidade de público, que também contivesse os padrões de segurança em caso de 

sinistro e que a banda executasse um show artístico. A normalidade é rompida e o acontecimento 

se torna acontecimento jornalístico, neste caso acontecimento dimensionado, ou inesperado, 

quando um artefato pirotécnico lança faíscas que provocam um incêndio resultante na morte de 

mais de 240 pessoas. Já por exemplo, a coletiva da Polícia Civil de Santa Maria que apontou o 

número de mortos na tragédia, foi um acontecimento previsto, pois o mais rápido possível, a 

polícia iria se manifestar sobre este levantamento.  



16 

 

 Dentro Berger e Tavares (ibid.) usam de Santos (2005) para definir três tipologias de 

acontecimentos imprevisíveis: micro acontecimentos, macro acontecimentos e mega 

acontecimentos.  

 

Os primeiros [microacontecimentos] diriam respeito “aos acontecimentos puramente 

referenciais dos sistemas”. “São acontecimentos que fazem parte de uma série e são 

relativamente previsíveis no âmbito dos respectivos sistemas” (p. 81), aqueles que, no 

âmbito jornalístico, teriam pequena repercussão noticiosa, estando ligados ao auto 

funcionamento da sociedade em geral.  Os segundos – macro acontecimentos – diriam 

respeito a acontecimentos que provocam reações “no meio ambiente dos sistemas”. São 

acontecimentos que fogem de certa normalidade, que irrompem como 

“desestabilizadores”. Seriam estes os “acontecimentos mediáticos por excelência”. [...] 

Por fim, os terceiros – mega acontecimentos – também seriam acontecimentos 

propriamente mediáticos, mas com uma “importância potencializada”. Este, “maior” que 

o macro acontecimento, ultrapassa a simples ideia de “irritação” ou “excitação” do 

sistema. Ultrapassa, inclusive, os sentidos disponíveis e ofertados a priori para sua 

explicação. Neste tipo de acontecimento, teríamos como representante emblemático e 

inaugurador o chamado “11 de setembro de 2001. (BERGER; TAVARES, 2009, p. 133)  

 

 

 

 A partir destas reflexões sobre micro, macro e mega acontecimentos é possível dizer que 

os acontecimentos imprevisíveis, classificados por estas três categorias, tangenciam a repercussão 

de tais fatos. É possível ressaltar como um micro acontecimento, o que “teria pequena 

repercussão noticiosa”, o fato de uma casa noturna estar operando com um número excedente da 

sua capacidade de clientela. Um macro acontecimento, o episódio de um incêndio dentro de uma 

casa noturna durante uma festa. Agora, se este incêndio causasse a morte de algum frequentador, 

como no caso da Kiss (com o agravante do número de vítimas), este já é considerado como um 

mega acontecimento.  

 Os acontecimentos jornalísticos previsíveis são aqueles que não deslocam do eixo o 

andamento do corpo social. Como Berguer e Tavares (ibid.), usando de Charaudeau (2006), 

dizem que “o acontecimento é programado (um evento, algo conhecido ou anunciado 

antecipadamente) e o acontecimento é suscitado (preparado e induzido por algum setor da 

sociedade)”. O jornalista, em sua rotina produtiva dentro de uma redação, sempre busca pelo 

novo, pelo ineditismo, pelo “furo jornalístico”. Por este fato, geralmente, acontecimentos 

previstos têm poucos valores notícias. Um exemplo de acontecimento programado (e suscitado) é 

o desfile de sete de setembro, que marca o dia da independência do Brasil. Este é um tipo de 

evento que acontece todo ano e pode até render a capa de jornais em todo o país mesmo sendo 

um evento programado. Entretanto, um acontecimento previsto perderia espaço (ou até a capa, a 
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manchete, o destaque etc.), se durante a apresentação aérea da Esquadrilha da Fumaça, um dos 

aviões perdesse altitude e se chocasse contra a multidão que assistia o desfile, o que transformaria 

este fato, um acontecimento imprevisto. 

Traquina apud Tuchman (1978) define como “mega acontecimentos”, aqueles fatos 

grandiosos em sua magnitude, que envolvem diferentes (e vários) critérios de noticiabilidade. 

Para o autor, estes acontecimentos são sempre imprevistos e não programados. Como exemplo, 

Tranquina traz o ataque terrorista às torres do World Trade Center, em 11 de setembro de 2001, 

nos Estados Unidos da América, o acidente de carro envolvendo a Princesa Daiana e a chegada 

do homem a lua. Adverso aos “mega acontecimentos”, Traquina (2005), apud Molotch e Lester, 

diz que há o “acontecimento de rotina”. Para o autor, estes são programados, intencionais, 

promovidos e não espontâneos, como por exemplo, “o 1º de dezembro, Dia Mundial da AIDS”. 

Traquina (ibid.) cita Dayan e Katz, (1992) para diferenciar de mega acontecimentos (os 

imprevisíveis), os “acontecimentos mediáticos”: 

 

[...] são acontecimentos epeciais que fazem para uma sociedade – são „ocasiões‟ em que 

a pressão da própria sociedade, 1) torna o ato de assistir obrigatório. Nesse sentido, os 

“acontecimentos mediáticos” são como os “mega acontecimentos”, carregados de valor-

notícia. Mas enquanto os “acontecimentos mediáticos” são “mega acontecimentos”, nem 

todos os “mega acontecimentos” são “acontecimentos mediáticos”. [...] Uma segunda 

característica do “acontecimento mediático” é que são, 2) pré-planejados e pré-

anunciadoos, de tal forma que, 3) a sua transmissão seja ao vivo (TRAQUINA, 2005, p. 

99). 

 

Traquina, apud Tuchman (ibid.), ainda tipifica acontecimentos como hard news, aquelas 

notícias “definidas como „apresentações factuais de ocorrências consideradas noticiáveis” e, soft 

news, “notícias que dizem respeito a fraquezas humanas”.  

Mas, nem tudo, é acontecimento. Como cita Alsina (2009, p. 115), “cada sistema cultural 

vai concretizar quais são os fenômenos que merecem ser considerados como acontecimentos e 

quais passam despercebidos”, afinal, “não podemos considerar tudo quanto temos em volta como 

algo significativo, pois não seríamos capazes de processarmos tanta informação”. Mas, seria 

errôneo dizer que apenas acontecimentos imprevistos viram notícia. Como bem esclarece Alsina 

(id. 139), existem acontecimentos pré-programados, como por exemplo, “a visita de uma 

autoridade, a entrega de um prêmio, os casamentos das personalidades, etc”. Se for analisada a 

eleição presidencial no Brasil, já está com data marcada para outubro de 2014, porém, sua 

característica de não ser imprevisível, não deixa de ser um acontecimento. 
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 Alsina considera que, para os acontecimentos estarem na mídia, eles devem possuir 

algumas características fundamentais, como „a variação do ecossistema‟. 

 

O ecossistema, ou melhor dizendo, suas normas, é fundamental para definirmos um fato 

como acontecimento. Porexemplo, entre um grupo étnico da selva amazônica, o 

aparecimento de um avião pode ser um acontecimento importante. Em um aeroporto, o 

aparecimento de um avião é a norma e, portanto, não constitui um acontecimento. Por 

outra parte, o aparecimento de uma jiboia constitui um acontecimento em uma cidade do 

Ocidente, mas não em uma selva em que as joboias se reproduzem normalmente. 

(ALSINA, 2009, p. 140) 

 

 Neste exemplo acima colocado, os ecossistemas “selva” e “aeroporto”, servem como base 

aos fatos. O que rompe a sua lineariedade pode virar acontecimento. Como Alsina sugere, o 

ecossistema é o “ponto de referência”. Dentro desta variação, há o fator tempo. De acordo com o 

prazo que dura este acontecimento, ele pode se incluir ao ecossistema.  

 Outro elemento fundamental, dentro da concepção de Alsina, é que o acontecimento deve 

ser comunicável. Enquanto o acontecimento for “não comunicável ou secreto, não seria nunca um 

acontecimento jornalístico enquanto ele mantivesse essa característica”. Para Alsina, a 

comunicabilidade vai além do ser, ou não ser secreto. O autor conceitua que o espetáculo 

formado pela mídia. 

 

Às vezes, a mídia confunde o interessante com o importante. Nem sempre o interessante 

é improtante e vice-versa. É possível que as notícias do Livro dos Recordes (o Guiness 

Book) sejam coisas sem qualquer importância, mas interessantes. O importante é aquilo 

que afeta a nossa vida do dia-a-dia e não somente de uma forma pontual e falsa, mas que 

terá consequências ao longo do tempo. Também é certo que, embora seja frequente que 

se proponham consensos sociais a respeito do que é substancial e o que não é, a 

importância dada ao momento em que cada um vive um acontecimento, vai dependerda 

implicação de cada sujeito. [...] devemos assinalar também, no que tange a 

comunicabilidade e à publicidade dada aos acontecimentos, que o acontecimento-notícia 

é uma mensagem e como tal também pode desencadear outros acontecimentos-notícias. 

(ALSINA), 2009, p. 146-147) 

  

Quando o autor reflete que um acontecimento-notícia pode refletir em outros 

acontecimentos-notícias, ele faz alusão aos desdobramentos das notícias, ou seja, toda notícia há 

de trazer alguma repercussão, seja ela positiva ou negativa, mas o acontecimento se tornou 

notícia pelo fato de já interferir em um contexto social.  

Para concluir, Alsina coloca o terceiro é último elemento para o acontecimento na mídia, 

“a implicação dos sujeitos”: 
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Todo ato de comunicação é realizado para atingir o destinatário. Mas para conseguir 

isso, precisamos levar em conta a implicação da mensagem no próprio destinatário. 

Casoele não se sinta implicado na mensagem, o efeito será nulo. [...] Cada consumidor 

da mídia, de forma subjetiva, pode outorgar mais implicações a algumas notícias do que 

às outras, partindo de múltiplas peculiaridades pessoais. De fato, cada acontecimento-

notícia vai ter um grau de implicação específico. (ALSINA, 2009, p. 147) 

 

 

As implicações sobre as quais o autor se refere, podem ser “implicação direta e pessoal”, 

quando a notícia atinge “diretamente a vida quotidiana de um indivíduo”; “implicação direta e 

não pessoal”, quando a notícia alcança de forma “emotiva ou ideológica”, mas que não mudará, 

efetivamente, o dia-a-dia do cidadão; “implicação indireta”, no sentido em que o acontecimento 

está “em outro tempo ou lugar e a outras pessoas”; e, por fim, “ausência de implicação”, quando 

“o indivíduo sente-se indiferente no tocante à informação recebida”.  

Alsina (2009) apoia-se em Böckelmann (1983) para definir algumas regras para a seleção 

dos acontecimentos. Três delas, em específico, se encaixam dentro do que é proposto como 

corpus desta pesquisa monográfica:  

 

1) A referência ao pessoal, ao privado e ao íntimo. Isso se refere às chamadas notícias de 

interesse humando, onde a gente pode se sentir indentificado com os protagonistas. [...] 

4) Os sintomas do exercício do poder e sua representação. O exercício do poder político, 

econômico, judicial, etc. É objeto de especial atenção por parte da mídia. [...] 6) A 

violência, a agressividade e a dor. Os delitos, os acidentes e as catástrofes recebem uma 

atenção importante por parte dos meios de comunicação. (ALSINA, 2009, p. 154-155) 

 

 

 

Alsina (2009, pg. 155) afirma que “normalmente um assunto deve cumprir várias dessas 

regras para sua seleção”. A tragédia da boate Kiss é um acontecimento imprevisto que se encaixa 

nos critérios acima citados. No ítem (1), a notícia ganhou tanto destaque na imprensa local 

porque a população santa-mariense se sente identificada com a situação, com as personagens da 

tragédia. Além de se estar próximo geograficamente há a questão da cidade ser um polo 

unviersitário, ou seja, a maioria das pessoas têm amigos, familiares ou conhecidos que são jovens 

estudantes e que gostam de festa, como a maioria das vítimas fatais do incêndio. De uma forma 

ou de outra, as pessoas se identificam com as vítimas e se sentem parte da tragédia. Em um 

próximo registro, aqui citado como item (4), remete às ações políticas na sociedade. Este 

levantamento fez com que o acontecimento também repercutisse bastante. Foram várias ligações 
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e desdobramentos (que se manterão por muito tempo) com a relação da tragédia e a atividade da 

prefeitura municipal, principalmente, com o setor de fiscalização, com a ação e a estrutura do 

Corpo de Bombeiros (que está sob a responsabilidade do Estado) e com as atividades posteriores 

da Polícia Civil, Ministério Público e Justiça. Por fim, o último item (6) nos diz respeito a dor e 

acidentes. O incêndio da Kiss se considera acidente pois, obviamente, não houve previsão para tal 

acontecimento. Juntamente com a morte de tantas pessoas, e a identificação com as mesmas, um 

sentimento de dor se espalhou pela cidade. Os itens apontados por Böckelmann (1983) citado por 

Alsina (2009, p. 154-155), trazem as seguintes palavras-chave: dor (numerada como 6) e ações de 

justiça (4), sentimentos que podem ser notados, em forma textual e ilustrativa, na capa do Diário 

de Santa Maria de quarta-feira, em 30 de janeiro, três dias após a tragédia (figura 1). 

 

 

                     Figura 1: Capa da edição número 3.306 do jornal Diário de Santa Maria. 

    Fonte: Grupo RBS, 30 de janeiro de 2013. 
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O rosto do jovem que veste camisa branca evidencia a sensibilidade da dor. A faixa atrás, 

com a mensagem “justiça” (em preto, cor que simboliza luto) exprime a sensação de revolta e 

principalmente, como coloca a manchete do jornal, a busca pela pesonificação dos responsáveis. 

Ambos os fatores – dor e busca pela justiça – comumente estão ligados aos acontecimentos de 

morte, fatos carregados de valores notícias para a seleção de acontecimentos. 

 Valho-me da opinião de Queré (2005), sobre as categorias de acontecimento: 

 

Há aqueles que ocorrem independentemente da nossa vontade e os caem em cima contra 

toda a expectativa e aqueles cuja ocorrência provocamos e, melhor ou pior, controlamos, 

na maior parte das vezes com objectivos estratégicos. Há aqueles que se produzem 

devido às modificações que, em permanência, atingem as coisas e aqueles que nos 

sucedem. Há aqueles que ocorrem no dia-a-dia, sem que lhes atribuamos um valor 

particular e aqueles que se revestem de especial importância. Que são mais marcantes, 

ao ponto de poderem tornar-se referências numa trajectória de vida, individual ou 

coletiva, na medida em que correspondam a experiências memoráveis e, até mesmo, a 

rupturas ou a inícios. Podemos também diferenciar os acontecimentos em função do seu 

poder de afectar os seres e de impregnar as situações de qualidades difusas que as 

individualizam. (QUERÉ, 2005, p. 59) 

 

 

O autor nos coloca a situação de acontecimentos que não são previsíveis, por exemplo, a 

morte de alguém, o que ele trata como “independentemente da nossa vontade”. E os que 

“provocamos/controlamos”, como em oposto, o nacimento de alguém. Ele pode tanto ser 

programado por um casal, quanto pode ser evitado pelo mesmo, isso varia de acordo com a 

vontade de ambos, com o que Querè considera de acordo com “objectivos estratégicos”. Com 

base nestas acepções de Queré (ibidem), pode-se refletir no que diz respeito à apropriação dos 

acontecimentos por parte dos sujeitos do contexto em que os acontecimentos se manifestam e 

estão inseridos. O autor traz a palavra “importância” para definir estas reflexões. Como eu, 

leitor/receptor, me aproprio de tal acontecimento?  

 

[...] o verdadeiro acontecimento não é unicamente da ordem do que ocorre, do que se 

passa ou se produz, mas também do que acontece a alguém. Se ele acontece a alguém, 

isso quer dizer que é suportado por alguém. Feliz ou infelizmente. Quer dizer que ele 

afecta alguém, de uma maneira ou de outra, e que suscita reações e respostas mais ou 

menos apropriadas. [...] Enfim, veremos que a principal origem da compreensão do 

acontecimento está no próprio acontecimento (QUERÉ, 2005, p. 61). 

 

Para melhor esclarecimento, o autor traz como exemplo “a morte de um parente ou um 

amigo próximo” em comparação com o atentado do dia “11 de setembro, em Nova Iorque”. 

Enquanto o primeiro afeta apenas uma rede próxima de pessoas e o segundo acontecimento, 
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atingiu direta e indiretamente, centenas de milhares de pessoas, não só nos Estados Unidos da 

América, como no mundo. Havia nesse caso, conflito entre países, inferência de outras nações, 

vítimas fatais de outras nacionalidades, questões diplomáticas etc. Como salienta a monografia de 

Betim (2013, pg. 28), tal repercussão na mídia nacional ou internacional “será consequência de 

uma infinidade de fatores e interesses externos, referentes a questões profissionais, econômicas, 

políticas, éticas, sociais, de interesses particulares entre outras”. O acontecimento ultrapassa as 

fronteiras do local ocorrido, perpassa por outras localidades que não necessariamente, precisam 

estar perto por questões geográficas. Ainda no que se diz respeito à produção de pautas, Betim 

(ibidem, p. 27) propõe que dois pontos sejam fundamentais:  

 

A primeira refere-se a “importância”, que está ligada ao nível hierárquico dos sujeitos 

envolvidos no acontecimento, ao impacto sobre a população e ao interesse nacional ou 

regional, à quantidade de pessoas que o acontecimento envolve, atrelada à proximidade 

geográfica com o fato, com a relevância e com a significância do acontecimento quanto 

ao desenvolvimento futuro da situação. O segundo refere-se ao “interesse pela notícia”, 

pois esta questão está ligada à imagem que o jornalista tem de seus leitores. Busca-se por 

histórias que toquem o público, histórias insólitas ou, até mesmo, curiosidades que 

atraem a atenção. A principal intenção aqui é ligar/prender o leitor na notícia (QUERÉ, 

2005, p. 27). 

 

A citação da autora vem ao encontro do que afirma Queré a respeito da proximidade do 

grupo social com o fato. A proximidade seja ela geográfica ou de cunho pessoal, afetiva, etc, com 

o fato é uma premissa que funciona como isca para buscar o público alvo que vai se defrontar 

com o consumo de tal notícia. 

Ao buscar métodos para o entendimento de acontecimentos, Queré apoia-se em Arendt 

(1980) e afirma que “o acontecimento poderia representar tanto um fim como um começo e que 

cada uma dessas formas de apreender o acontecimento correspondia a um ponto de vista 

diferente: o do entendimento e o da ação”. O autor cita entendimento, para os acontecimentos que 

são como um ponto final de uma página, ele é “um fim onde culmina no que precedeu”. Trago 

como exemplo, o final da Copa das Confederações de 2013, em que o Brasil se consagrou 

campeão em uma final contra a atual campeã mundial, Espanha. O resultado da partida, que 

terminou com placar de 3x0, é um acontecimento de entendimento. Ele terminou com ciclo 

esportivo em que algo precedeu, ou seja, o desempenho da Seleção Brasileira durante o evento, 

de modo que, “são os resultados daquilo que os precedeu”. A sua ocorrência faz, neste caso, 

“emergir algo de novo”, a nova seleção detentora da taça da Copa.  
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Se o acontecimento de entendimento é um ponto final de uma página, afirma-se que o de 

ação é uma vírgula. Ao mesmo tempo em que ele também faz uma ruptura, de colocar fim em um 

ciclo, ele também convida para uma continuidade do mesmo. Para o autor: 

 

 [...] ele não é, apenas, o início de um processo, mas marca também o fim de uma época 

e o início de outra. É, evidentemente, este poder de abertura e de fecho, de iniciação e de 

esclarecimento, de revelação e de interpelação que nos interessa aprofundar, em ligação 

com as modalidades de experiência que nos remetem para acontecimentos assim 

entendidos (QUERÉ, 2005, p. 60). 

 

 

Outra vez, busca-se como exemplo o fatídico acontecimento que serve como corpus desta 

pesquisa. A tragédia da boate Kiss se encaixa como acontecimento de ação, todas as mortes 

causadas colocam um ponto final no ciclo de vida daqueles indivíduos, mas o acontecimento, por 

si só, não é caracterizado como de entendimento. O incêndio, nem de longe é um ponto final. Ele 

é uma vírgula, que levanta muito mais questionamentos do que esclarecimentos. Quando o autor 

diz que este tipo de acontecimento tem o “poder de abertura e de fecho”, esta colocação se aplica 

nos desdobramentos que a tragédia trouxe para a cidade, o estado, a nação e o mundo. Em Santa 

Maria, por exemplo, os desdobramentos na esfera pública, foram muitos. O “encontrar onde 

estava o erro” é algo que ainda repercutirá por muito tempo e principalmente, promoveu (e 

continuará promovendo) atitudes específicas para que algo semelhante não volte a acontecer. 

Assim, o autor infere que “quando um acontecimento foi produzido, qualquer que tenha sido a 

sua importância, o mundo já não é o mesmo: as coisas mudaram”. 

Trabalhando com a questão temporal dos acontecimentos, os estudos de Queré concluem 

que o acontecimento, o fato, o agora, explica o antes e o depois do mesmo: 

 

[...] uma vez que o acontecimento se deu, podemos reduzir esta descontinuidade 

invocando os sinais precursores, comparando-os a acontecimentos similares do passado, 

ou reconstruindo um contexto causal, em termos geológicos por exemplo. É portanto o 

acontecimento que acaba de se verificar que faz aparecer a dimensão do passado. É 

preciso que se produza o acontecimento para que haja um passado do acontecimento. 

Um passado relativo, em exclusivo, a esse acontecimento e à maneira pela qual ele é 

percebido, identificando o descrito (QUERÉ, 2005, p. 60). 

 

O autor usa descontinuidade para salientar que tudo que é considerado acontecimento, é 

aquilo que sai da normalidade das coisas. Segundo Queré, é o que se deu que “esclarece o seu 

passado e o seu futuro, melhor ainda, é por isso que o passado e o futuro são relativos a um 
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presente evenemencial”. Caso se tome como exemplo a questão do número de pessoas que 

frequentavam as casas noturnas na cidade, percebe-se que a tragédia traz à tona uma realidade: 

todas elas trabalhavam com superlotação, ou seja, o passado das boates é de que elas trabalhavam 

de forma não compreendida com o que os alvarás concediam. O futuro, em relação ao 

acontecido, é que agora todas elas fazem o controle do número de público que pode entrar, para 

que não exceda o limite permitido.  

Os acontecimentos, obviamente, os imprevistos, pegam a população de surpresa. O 

tsunami que atingiu o nordeste do Japão, em 2011, e que deixou mais de 2.600 desaparecidos, se 

deu de forma inesperada. Dentro da normalidade, no passar do dia-a-dia do país, pouco provável 

que algum japonês fosse se dar conta que isso poderia acontecer. Como afirma Queré, “há coisas 

que julgávamos impossíveis de acontecer, porque excediam o pensável ou o nosso sentido do 

possível”. Para o autor, depois que fatos como estes acontecem, o nosso entendimento do que é 

possível acontecer, muda. Hoje, japoneses já trocaram seus pensamentos do que é possível e 

impossível acontecer de forma catastrófica no país.  

Mouillaud (2002, p. 61), de outra perspectiva compara os acontecimentos como 

“fragmentos extraídos de uma totalidade que por si só não pode ser compreendida”, como já foi 

revisado neste capítulo, todo acontecimento está inserido em diferentes contextos. O autor faz 

uma alusão às linguagens foto e cinematográficas para definir a noção de “enquadramento”:  

 

Aparentemente, a moldura é posterior ao quadro, mas o quadro procede de um 

enquadramento implícito que o precedeu. A moldura opera ao mesmo tempo um corte e 

uma focalização: um corte porque separa um campo e aquilo que o envolve; uma 

focalização, porque, interditando a hemorragia do sentido para além da moldura, 

intensifica as relações entre os objetos e os indivíduos que estão compreendidos dentro 

do campo e os reverbera para um centro. O produto do corte e da focalização institui o 

que se chamará (dando-lhe amplo sentido) de „cena‟ (MOUILLAUD, 2002, p. 61). 

 

 

 A noção de enquadramento é como um recorte de um todo.  Recorte este, que será 

produzido e editado pelos jornalistas. O que estará dentro da moldura que Mouillaud sugere, será 

definido por todas as questões políticas que permeiam o veículo de mediação, como políticas 

editoriais e processos produtivos pessoais do próprio jornalista. Esta afirmação vem ao encontro 

do que Bourdieu diz:  

 

Os jornalistas têm os seus óculos particulares através dos quais vêem certas coisas e não 

outras, e veem de uma certa maneira as coisas que veem. Operam uma seleção e uma 
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construção daquilo que é selecionado (sublinhado e acrescentado), (BOURDIEU, 1997, 

p. 12). 

 

 

 Trago mais uma vez os escritos de Betim (2013) sobre o processo noticioso dentro das 

redações jornalísticas:  

 

As notícias nunca são construídas de forma imparcial, elas serão produzidas por um ser 

que, não sendo um espectador, interfere com seus valores e há aqueles que balizam o 

modo de ser da notícia. Na verdade, quando se constrói uma notícia, muito das 

percepções do jornalista, os interesses do veículo, os critérios de noticiabilidade, seleção 

de enquadramentos, entre outros motivos, acabam por interferir direta ou indiretamente 

na produção da notícia.  

 

 

 As ideias destes três autores, Betim, Bourdieu e Mouillaud convergem no sentido do que 

Mouillaud propõe como moldura, enquadramento. É a maneira com que a notícia será 

estruturada, norteada, redigida, fotografada etc, que se tem a noção do que está dentro ou fora do 

enquadramento. O que está na cena, faz parte de todo um contexto que, possivelmente, já se 

conhece. Mouillaud, por exemplo, cita uma partida de futebol. Supõe-se que, mais uma vez 

trazendo o exemplo do final da Copa das Confederações, sabe-se que aqueles, aproximadamente, 

noventa minutos de jogo, estão dentro da moldura, porém já se sabe, dentro de um conhecimento 

geral, que se a bola entrar para a goleira do adversário, isso significará um gol. Se o árbitro 

levantar o cartão vermelho, significará a expulsão de um jogador, etc. É importante ressaltar 

sobre moldura, que deve ser levada em conta em dois aspectos: o que está para dentro da moldura 

é o recorte de um acontecimento feito por quem a produziu; mas o acontecimento ultrapassa os 

limites da moldura, o que está fora do enquandramento explica o que foi o passado e o que está 

por vir de tal acontecimento.  

A morte como fenômeno, sempre vem associada com o sentimento de dor, principalmente 

quando há a identificação com as pessoas que faleceram (ítem 1 deste parágrafo). O fim da vida 

de alguém, geralmente (e dependendo de uma série de critérios) vira notícia, ganha destaque nas 

manchetes (de qualquer meio de comunicação jornalístico) e é um dos critérios de noticibilidade 

com maior valimento. Tudo isso porque há o interesse do público, do destinatário das mensagens 

produzidas pelos jornalistas. Para que se entenda sobre as noções de como o acontecimento 

(morte) é tratado pela mídia, o próximo subcapítulo buscará explicar o processo de produção 

jornalísco de notícias de tal fenômeno. 
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2.2 Sobre a finitude e a morte na mídia  

 

 “Se queres suportar a vida, prepara-te para a morte” 

Sigmund Freud 

 

Do ciclo de vida de um ser humano, tem-se a certeza de que: se nasce, cresce, reproduz-se 

e morre-se (embora nem todos completem todo o ciclo). A partir de critérios de noticiabilidades 

que serão estudados ao longo deste capítulo, o nascer, o crescer e o reproduzir, até podem ser 

acontecimentos enquadrados, emoldurados; mas certamente, estes três primeiros estágios não são 

tão notórios na mídia quanto o último: o morrer! As pessoas podem dizer que têm medo da 

morte, que preferem não falar sobre o assunto, mas, como será recuperado neste trabalho 

monográfico, não é atoa que o assunto ganha espaço, manchetes, destaque, plantões ao vivo, 

chamadas, capas, fotografias com destaque, grandes reportagens, ênfase etc. O fim da vida de 

alguém não é nada fácil de lidar. Sobre o medo de o encontro com a morte, Bittencourt (2008, p. 

13), em seu trabalho final de graduação: 

 

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. [...] 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.  

  

Desde o início deste trabalho monográfico, com as primeiras leituras que foram feitas, 

esta observação se apresenta como uma abordagem mais psicológica, feita por Bittencourt, foi 

uma das que mais se destacou. No trecho que parece de certa forma “frio” (como a própria autora 

cognomina), o morrer está descrito como algo irremediável, pois assim é. O que varia é a forma 

com que os outros componentes de um determinado grupo social, irão lidar com isto. O que a 

autora sugere, ao dizer que as “insondáveis que atraem a atenção do ser humano” e que “o morrer 
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sempre foi encarado [...] até um certo fascínio”, converge com o que foi citado sobre esta 

temática ganhar tanto destaque na mídia. Tal afirmação remete para o enigmático questionamento 

que sempre será motivo para discussão: a mídia produz sobre aquilo que o espectador quer 

consumir, ou o mesmo está habituado a consumir aquilo que a mídia produz? 

De encontro ao que Bittencourt (2008) nos coloca, sobre o peso da perda (para quem 

encara a perda com pesar), Bowker (1995, p. 15), na obra em que redige sobre os sentidos da 

morte em diferentes religiões, afirma de forma a contextualizar com a ideia de vida após a morte:  

 

Se a semente cai na terra e renasce com vida mais abundante, talvez também possa 

acontecer o mesmo com o corpo. Se até mesmo o ar (que na morte volta enfim à 

atmosfera) é aquele que, depois de eu respirá-lo, então, você inala, quem sabe aquilo que 

eu fui quando vivia também possa ser respirado em outra vida. Se a fumaça de um fogo 

pode ser levada para o alto, além do nosso alcance, talvez também a fumaça do corpo 

cremado carregue consigo a realidade dessa  pessoa para além do nosso atual alcance. E 

se o sal dissolvido na água desparece, mas ainda fica aí presente, não há dúvida, basta 

provarmos a água, quem sabe nós também venhamos a ser dissolvidos na terra, no fogo 

ou na água, e mesmo assim fiquemos presentes de maneira perceptível. Se a cobra perde 

a pele e continua vivendo, depois de deixar para trás suas vestes mortas e inúteis, 

também nós deixaremos talvez este corpo e viveremos numa realidade nova. 

  

 Estas duas citações, distintas, apenas parte de uma obra, de Bittencourt e Bowker, são 

para confrontar as ideias de como as pessoas podem encarar o acontecimento morte de diferentes 

formas. Enquanto um coloca a morte como o final de um ciclo, para outro, pode ser apenas um 

novo começo dentro de um mesmo ciclo. A morte como ponto final, ou como uma vírgula. A 

maneira de encará-la ainda é muito subjetiva, tão subjetiva que Kübler-Ross (2003, p. 105) 

coloca que “apesar da nossa existência há tantos milhões de anos como seres humanos, ainda não 

se chegou a um entendimento claro da questão talvez mais importante, ou seja, a definição do 

significado e o propósito da vida e da morte”.  

A morte pode assustar, aliás, vive-se o dia-a-dia fugindo da morte. Em função disso, Leal, 

in Marocco et al., 2012, p. 92), diz que “sabemos que vamos morrer, que caminhamos para a 

morte, mas evitamos pensar nisso, criamos recursos que adiam esse confronto e nos desviam 

dessa certeza”. Zela-se pela segurança no trânsito, com o medo da violência nas ruas, com o 

perigo de caminhar à noite pela rua, com toda a cautela para que não se fique doente, prezando-se 

desta forma pela saúde. A autora Marina Chiapinotto, no artigo “Imagens de morte: uma análise 

das fotografias de capa da revista Veja”, ratifica que o homem vê a morte “como um acidente que 
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acontece no cotidiano do „outro‟” e que “o homem tem consciência de sua morte, a qual evoca 

uma angústia, mas vive como se ela não existisse, como se fosse imortal” (2009, p. 8). 

A morte, imageticamente, não nos remete a coisas boas, basta que se fechem os olhos para 

pensar na palavra “morte”. Muito dificilmente a criação imagética que vem ao imaginário seja de 

algo bonito, colorido e que remeta a sentimentos bons. Como exemplo apresenta-se a obra do 

pintor espanhol José Gutiérrez Solana, El Fin Del Mundo (figura 2).  

 

 

Figura 2: Obra El Fin Del Mundo, de José Gutiérrez Solana, 1932 .  

 

 Na pintura a óleo, vivos e mortos parecem se enfrentar em uma batalha, parecendo lutar 

até o último suspiro pela vida (ou pela morte?). A imagem apresenta pessoas comuns, vivas, em 

um ambiente catastrófico. O próprio nome da pintura, El Fin Del Mundo o remete a quem a 

observa, que a morte seria o final. A morte, que pelo pintor está representada pelo sentido que 

Ariés (2003, p. 54-55), coloca como o “cadáver decomposto”, em forma de “crânios e ossos”.  

José Gutiérrez Solana pinta a morte diferentemente de como ela é vista pela cultura mexicana 

que, inclusive, é a nacionalidade de seu próprio pai. México, país que por sua vez possui uma 

maneira peculiar de ver a morte, pois, imageticamente, para o mexicano, a morte destoa da 

retratada por Solana, acima. Para o país de cultura indígena/espanhola, o dois de novembro, Día 

de Los Muertos (tradições católicas) para a cultura da nação, é um dia de festas. No México, este 

para celebrar, quem foi em vida, o morto. Por este fato se realizam festejos, com comidas 
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(inclusive as preferidas pelo ente que se foi), bebidas, danças e comemorações. As flores, o 

colorido, os balões e os enfeites são todos elementos para a veneração do morto. Tal justificativa 

está expressa em um painel com mais de quinze metros de comprimento, pintado pelo mexicano 

Diego Rivera, nomeado como Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central (figura 3).  

 

 

Figura 3: Obra Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, de Diego Rivera, 1947.   

 

 Na obra é possível notar a figura da morte representada por uma caveira, com roupas 

extravagantes, ao centro da imagem, ao lado de Frida Kahlo, mulher do pintor na época. A morte, 

na imagem está imersa em um ambiente totalmente colorido, ao lado de pessoas com diferentes 

faixas etárias, classes sociais, desenvolvendo distintas funções, etc. O que volta a confirmar que, 

dentro da cultura mexicana, a morte é sempre lembrada para que quando tiver que ser encarada, 

esse processo seja menos dolorido. Este painel, onde aparecem centenas de pessoas indiferentes 

com a presença da morte (representada por um único ícone), remete ao fato de que o fim da vida 

é o que espera a todos. No caso da tragédia da boate Kiss, por exemplo, é possível inferir na 

citação de Kübler-Ross (2003, p. 105), sobre o quanto é difícil lidar com a perda de alguém, 

“especialmente no caso de uma ocorrência trágica de morte repentina, quando não se pode 

compreender bem por que essas tragédias têm de acontecer”. 

Esta breve análise, se destina a contextualizar o que foi recuperado sobre a maneira com a 

qual cada indivíduo trata os fenômenos morte e luto. O que se produz acerca do assunto, interessa 

ao público receptor destas notícias. Afinal, não seria interessante para veículos de comunicação 

publicar materiais que não despertassem o desejo de consumo pelo público ao qual foram 

endereçadas. Este interesse público por acontecimentos trágicos, Ana Bittencourt (2008, p. 19) 

ratifica que “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”. 
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Compreender tais instintos humanos de interesse por determinadas notícias, é o que Vaz, in 

Marocco et al. (2012, p. 24), ao concordar com Bittencourt (ibid.) ao dizer que o assunto “poderia 

render boas discussões e responder a muitas questões nos estudos da comunicação”.  

Estas relações do que é noticiável, do que prende a atenção dos receptores, é o que Nelson 

Traquina (2005) chama de acontecimentos que possuem “valor como notícia”: 

A previsibilidade do esquema geral das notícias deve-se à existência de critérios de 

noticiabilidade, isto é, a existência de valores-notícia que os membros da tribo 

jornalística partilham. Podemos definir o conceito de noticiabilidade como o conjunto de 

critérios e operações que fornecem a aptidão de merecer um tratamento jornalístico, isto 

é, possuir valor como notícia. Assim, os critérios de noticiabilidade são o conjunto de 

valores-notícia que determinado acontecimento, ou assunto, é susceptível de se tornar 

notícia, isto é, de ser julgado como merecedor de ser transformado em matéria noticíável 

e, por isso, possuindo “valor-notícia”. (TRAQUINA, 2005, p. 63) 

 

O autor nos esclarece que nem tudo é notícia, e o que se torna notícia, está para Wolf 

(1987), apud Taquina (2005, p. 78), referido “aos critérios que os jornalistas utilizam na seleção 

dos acontecimentos, isto é, na decisão de escolher um acontecimento como candidato à sua 

transformação em notícia e esquecer outro acontecimento”. O que Traquina traz como valores-

notícia, são essas sistemáticas de escolhas por parte do que o autor chama de “tribo jornalística”. 

Não é de forma aleatória que os acontecimentos passam pela avaliação dos veículos de 

comunicação. Diariamente, uma redação de um veículo de comunicação recebe dezenas de 

centenas de e-mails, ligações de espectadores, denúncias, reclamações, sugestões de pautas 

enviadas por assessorias de imprensa, etc. De acordo com essa realidade, Mauro Wolf disserta 

que: 

 

O processo de seleção das notícias pode ser comparado a um funil, no qual muitos dados 

são colocados e apenas um número restrito consegue passar pelo filtro: no entanto, pode-

se compará-lo também a uma sanfona, visto que algumas notícias são acrescentadas, 

deslocadas, inseridas no último momento (WOLF, 2003, p. 256).  

 

 

O que Wolf chama de efeito “sanfona” são os desdobramentos que determinadas notícias 

podem gerar. Por exemplo, o desfecho de alguns crimes ou o resultado de uma eleição 

presidencial. Sobre o que Wolf chama de sanfona, mais especificamente os desdobramentos que 

refletem acerca do acontecimento morte, converge com a ideia de Leal ao afirmar que:  

 

[...] quando nos atentamos para as narrativas, para as histórias que se tecem acerca 

desses acontecimentos, observamos que, menos que falar da morte, essas narrativas têm 
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seu foco e estruturam seus relatos contando outros acontecimentos, como, as histórias 

das vidas dos que morreram, a dor dos que ficam, o descaso das autoridades, a descrição 

da circunstância que levou à perda da vida, as investigações sobre as possíveis causas, 

aspectos gerais que situam os óbitos em quadros explicativos mais amplos, como a 

situação dos hospitais, o tráfico de drogas etc. (LEAL, in MAROCCO et al., 2012, p. 

91). 
 

Em meio aos desdobramentos e a essa quantidade de informações que chegam, as que são 

endereçadas ao público receptor, passaram por certa seleção. Dentre os valores-notícia de 

seleção, ou seja, os critérios que são analisados para que um fato passe pelo processo de 

construção de notícia, o primeiro apresentado por Traquina (2005) é o morrer: 

 

Onde há morte, há jornalistas. A morte é um valor-notícia fundamental para esta 

comunidade interpretativa e uma razão que explica o negativismo do mundo jornalístico 

que é apresentado diariamente nas páginas dos jornais ou nos ecrãs da televisão. [...] 

Podemos dizer que todos nós seremos notícia pelo menos uma vez na vida – no dia a 

seguir à morte, ou nas páginas interiores ou com destaque na primeira página 

(TRAQUINA, 2005, p. 79). 

 

Leal, in Marocco et al. (2012, p. 100), junta-se à posição de Traquina ao falar de quando 

se é notícia, dizendo que “permaneceremos anônimos, genéricos, indiferenciados” enquanto 

vivos, e que a efemeridade “dos nossos corpos e restos confere força trágica a fragmentos 

narrativos que passam despercebidos”, o que, segundo ele, só poderiam ser notados depois da 

nossa morte. Se Traquina diz que “onde há morte, há jornalistas”, é por que o assunto, na maioria 

das vezes, interessa ao público. O valor-notícia morte já é expressivo o bastante para transformar 

determinado fato em notícia. Mas milhares de pessoas morrem no mundo todos os dias, sejam de 

causas naturais, acidentais ou até, propositais. Logo a morte, sim, é um valor-notícia relevante, 

porém, de forma isolada, ainda não justifica. A morte seguidamente vem entrelaçada com outros 

valores notícias como, por exemplo, outro definido por Traquina, a notoriedade dos envolvidos. 

Sobre este valor notícia de seleção, Traquina (2005) entende que: 

 

Dependerá, em grande parte, da nossa notoriedade; a notoriedade do ator principal do 

acontecimento é outro valor-notícia fundamental para os membros da comunidade 

jornalística. É fácil visualizar este valor-notícia ao ver a cobertura de um congresso 

partidário e a forma como os membros da tribo jornalística andam atrás das estrelas 

políticas. [...] Dito de forma muito simples, o nome e a posição da pessoa são 

importantes como fator de noticiabilidade. O que o Presidente da República faz é 

importante porque o Presidente da República é importante (TRAQUINA, 2005, p. 79-

80). 
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Este critério noticioso sempre estará atrelado aos personagens do fato, como no exemplo 

citado por Traquina. A morte de um vizinho, por acidente de trânsito pode não ser notícia. Mas se 

o Presidente da República se envolver em um acidente, este sim será notícia. Mesmo se, nem 

morte ocorrer. É este critério que motiva pesquisas no campo de comunicação. Como exemplo, 

demonstra-se o estudo de Fausto Neto (1988), “O corpo falado”, acerca da cobertura de revistas 

jornalísticas brasileiras, de periodicidade semanal, sobre a doença e a morte do presidente do 

Brasil Tancredo Neves, devido a sua notoriedade no contexto social  

No presente estudo, a respeito da tragédia da boate Kiss, como base nos registros de 

Traquina, observa-se outros valores-notícias que estão atrelados ao incidente que fazem com que 

estas mortes, em especiais, tenham ganhado o destaque da mídia:  

 

Outro valor-notícia fundamental da cultura jornalística é a proximidade, sobretudo em 

termos geográficos, mas também em termos culturais. Um acidente de viação com duas 

vítimas fatais em Cascais poderá ser notícia num jornal de Lisboa, e possivelmente, com 

maior dificuldade, num jornal do Porto, mas dificilmente num país estrangeiro. No caso 

de desastres, a Lei McLurg estabelece uma relação entre o número de mortos e a 

distância geográfica para avaliar a sua noticiabilidade (TRAQUINA, 2005, p. 80). 

 

 

Aqui o autor referencia a questão das imediações em que um acontecimento está inserido. 

Este fator implica na repercussão que os mesmo terão na mídia local e mundial. A tragédia da 

Kiss repercutiu de forma mais ampla nos jornais locais, como o Diário de Santa Maria, do que 

no periódico americano The New York Times. Ainda sobre a vizinhança cultural e geográfica, e 

complementar ao que afirma Traquina acerca do assunto, vale ressaltar a citação de Golding-

Elliott (1979), apud Wolf, quando trata de um critério de noticiabilidade nomeado por ele como 

“impacto sobre a nação e sobre o interesse nacional” (2003, p. 210): 

 

As notícias são culturalmente próximas se se referem a eventos que pertencem à esfera 

normal de experiência dos jornalistas e do seu público. São os tipos de acontecimentos que 

implicam uma esfera compartilhada de linguagem e aceitações culturais comuns [...]. A 

proximidade geográfica refere-se simplesmente à regra prática da precedência das notícias 

internas e à disposição das notícias externas conforme sua proximidade com o público 

(WOLF, 2003, p. 210-211). 

 

Existe entre o fato e a comunidade local um elo de familiaridade com o caso por 

diferentes motivos, como, por exemplo, o fato ter ocorrido em um local que parte dos santa-

marienses conhecia ou frequentava (se não frequentavam, conheciam alguém que frequentasse); 
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mas um valor-notícia mais claro é o de relevância que, para Traquina (2005, p. 80), “responde à 

preocupação de informar o público dos acontecimentos que são importantes porque têm um 

impacto sobre a vida das pessoas”. Neste caso, pode-se correlacionar com a quantidade de 

pessoas envolvidas. São 242 vítimas fatais, outras centenas de feridos, grande parte naturais e/ou 

residentes em uma cidade com aproximadamente 260 mil habitantes. Ou seja, muito dificilmente 

alguém que more em Santa Maria não conheça alguma vítima ou sobrevivente. Ressalta-se que os 

valores-notícia, proximidade e relevância, associados à quantidade de pessoas envolvidas fazem 

com que matérias relacionadas com a repercussão da tragédia continuem sendo notícia (embora o 

conteúdo vá se esmaecendo) no Diário de Santa Maria e não mais no The New York Times.  

O inesperado citado por Traquina é outro valor-notícia também relacionado com a 

tragédia da boate Kiss, como já foi visto em acontecimento inesperado, no capítulo anterior, e 

como define Traquina (ibid., p. 84), é “aquilo que irrompe e que surpreende a expectativa da 

comunidade jornalística”. Coaduna-se com essas afirmativas de Traquina, Cotta (2005, p.76) 

quando ressalta que “notícia é, na técnica de jornalismo, a informação sobre uma pessoa ou 

acontecimento, fato novo, inédito ou inusitado, capaz de provocar impacto, interesse, ou 

despertar a curiosidade das pessoas”.  

Nilson Lage (2001) é outro autor que conceitua valor-notícia que, neste estudo, relaciona-

se com as mortes da tragédia. O critério de “intensidade”:  

 

Considera-se que, admitindo dois eventos equivalentes, é mais notável o que tem maior 

intensidade aferida em números.  Se duas pessoas morrem, uma vítima de um choque de 

dez mil volts e outra de um choque de um milhão de volts, a segunda morte parecerá 

mais trágica do que a primeira, por absurdo que isto seja. Algumas vezes é na 

coincidência que reside o ponto focal de interesse: a morte de cem crianças no incêndio 

de um circo é mais espetacular que a morte de outras cem crianças, por fome, nas 

comunidades pobres de uma metrópole. O notável aí é que as cem crianças tenham 

morrido de uma vez só, coincidente e inesperadamente; em outro plano, que tal morte 

tenha ocorrido num ambiente que se supõe alegre, o do circo (uma situação de cúmulo) 

(LAGE, 2001, p. 98). 

 

 

O que Lage conceitua como intensidade, converge com a ideia do número de pessoas 

envolvidas disposto por Traquina. Em números, a tragédia matou muitos jovens de uma única vez 

e analisando os exemplos que Lage nos traz em 2001, na citação acima, dialogam com a tragédia 

da Kiss e se percebe que ambos são adjacentes. A morte das centenas de pessoas, dentro de uma 

boate, em menos de três minutos, asfixiadas por um gás tóxico é mais espetacular do que a morte 

de milhares de jovens, durante do o ano, vítimas de acidentes de trânsito nas estradas do país. E, 
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em uma analogia ao exemplo do circo feito por Lage, a tragédia da Kiss matou centenas de 

pessoas em um ambiente que também seria para festividade. O que Lage chama de intensidade, 

Gans (1979), citado por Wolf (2003, p. 211), declara que esta dimensão é dada pelos 

profissionais da mídia, pois, segundo o autor, “os jornalistas atribuem importância às notícias que 

dizem respeito a muitas pessoas, e, quanto mais elevado for o número de pessoas, mais 

importante é a notícia”. No artigo em que Leal, in Marocco (2012), estuda as narrativas 

jornalísticas a respeito da morte no jornal O Tempo, de Brasília, há um questionamento do 

próprio autor: “se o número é confiável como índice do real, porque o pobre zero não seria 

merecedor dessa consideração?” (p. 97). Ao que Lage, Traquina e Wolf chamam de intensidade, 

é possível inferir com estas reflexões de Leal, de que 242 mortes são, jornalisticamente, mais 

atrativas do que 3 mortes, por exemplo. Ou ainda mais, são mais atrativas, claro, do que zero 

mortes, ou, uma vida. Ao contraponto da quantidade, Mouillaud, in Porto (2002, p. 350), nos traz 

o “grande morto”, aquele que não precisa estar relacionado a uma tragédia para ter sua morte 

noticiada. É o defunto que não necessita de números, “é válido por seu próprio nome; sua 

qualidade vale a quantidade”.  

Vaz, in Marocco et al., afirma que a explicitação da finitude acompanha as pessoas em 

vida e que não há como se desgarrar da atenção deste assunto:  

 

Ao lançar nosso foco para páginas de diários impressos, notamos que a morte alí está 

para ser divulgada, vista, lida e reconhecida pela consciência de todos os leitores. Leitor 

que “compõe” o acontecimento ao se dar conta das narrativas verbo-visuais, talvez 

respirando aliviadamente ao tomar consciência que se trata da morte de outrem” (VAZ, 

in MAROCCO et al., 2012, p. 22). 

 

Leal (ibid., p. 91), coaduna com esta afirmativa de Vaz, elucidando que basta ficar atendo 

às mídias tradicionais e de massas em que se pode “encontrar o “acontecimento-morte” referido 

num conjunto mais ou menos vasto de notas, notícias e reportagens, espalhadas por diferentes 

seções e editorias dos (tele/web/rádio) jornais.” Mas, acerca da relação de imediações com o fim 

da vida de outra pessoa é, segundo Vaz, como citado acima, uma maneira dos vivos darem valor 

à própria vida. Ou seja, ao mesmo tempo em que se conhece da morte do outro, nós mesmos 

agradecemos por respirar. Quem concorda com essa acepção de Vaz, é Leal: 

 

Ao falar sobre mortes que eclodem e fazem parte do nosso cotidiano social, as histórias 

que o jornalismo conta, como que nos desviam o olhar em direção à vida, nos fazendo ao 

mesmo tempo esquecer que morremos e nos lembrando das circunstâncias, alegrias, 

misérias e contradições do viver. (LEAL, in MAROCCO et al., 2012, p. 92) 
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As mortes que Leal mencionou, as quais estariam inseridas em nosso contexto público, 

Vaz as compara com os “funerais” dos próprios mortos: “dada sua dinâmica, cujo movimento é 

flagrado em imagens registradas e publicadas junto a textos, de forma a construir narrativas que 

tanto podem se comparadas ao cortejo fúnebre quanto ao velório” (Marocco et al., 2012, p. 24). 

As notícias acerca da morte seriam dadas à maneira com a qual a narrativa é construída, assim 

como um funeral ou cortejo, uma maneira de exaltar quem foi em vida, o defunto? Dentro da 

editoria policial, por exemplo, onde grande parte das notícias é factual, são apresentadas apenas 

as informações mais básicas de um crime, seguindo a premissa do lead jornalístico de: quem fez 

o que, quando fez, onde fez, como fez e por qual motivo fez? Dependendo do grau de 

importância da notícia em si (e do grau de importância atribuída a ela pelos jornalistas), a mesma 

pode gerar alguns desdobramentos, como a repercussão do crime na sociedade (se esse, por 

exemplo, contribui para uma onda de violência instaurada) ou resultados da investigação policial 

(isso se, quando a polícia de fato chega a conclusões concretas, o fato já não tenha caído no 

esquecimento do público, o que geralmente ocorre). Mas o que Leal atribui a “funeral”, pode ser 

exemplificado com notícias de morte que aparecem em outras editorias que não policial (ou geral, 

trânsito etc.). São as notícias em que o morto carrega o valor notório. Cita-se o exemplo da morte 

da ex-presidente do partido PSOL, em Santa Maria, Sandra Feltrin, em 8 janeiro de 2013. Sandra, 

por ser uma pessoa conhecida na cidade, não teve sua morte estampada na página de polícia 

(talvez se tivesse sido vítima de um crime) e sim, na editoria de política, área a qual estava ligada. 

A matéria que foi publicada no jornal Diário de Santa Maria do dia 9 de janeiro e também no 

portal do periódico¹, pode ser alusiva ao que Leal conceituou. A reportagem Adeus a uma voz de 

luta traz o lead, a história de Sandra Feltrin, fotos, a descrição de sua trajetória na política e nas 

causas sociais, além de um “muro de lamentações”, intitulado de “a lembrança”, em que políticos 

da cidade deixam seu último recado e dissertam sobre a vida.  

Todo esse conteúdo está associado ao que Leal chama e compara com “funeral”, está 

tanto para critérios informativos, do que cabe ao interesse do público, quanto a outro quesito que 

Soares (2007) interliga memória e imagem: 

 

[...] sabe-se que a morte suscita inúmeras questões relacionadas à memória, tanto a 

individual quanto a coletiva. Assim, pode-se pensar que a necessidade de se preservar a 

imagem do morto, produzindo a sua representação, ou seja, sua efígie, seu retrato, 

decorre principalmente da intenção de enfrentar a dor da perda. A representação 

imagética assume o papel de instrumento de apoio para o bom trabalho de luto, 
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preenchendo um vazio deixado a partir do desaparecimento do corpo, e, ainda, 

apresenta-se como uma forma de lutar contra a ameaça que cerca a todos os indivíduos, 

a assustadora ameaça do esquecimento. (SOARES, 2007, p. 19)  

 

O ângulo que Soares coloca, está diretamente correferido ao objeto empírico desta 

monografia, o caderno Para Sempre, estudado nos próximos capítulos. A forma com que o jornal 

Diário de Santa Maria encontrou para glorificar os legados de quem morreu na tragédia da boate 

Kiss foram escritos pelos próprios parentes ou pessoas próximas das vítimas. O caderno sai do 

factual e os desdobramentos da Kiss estão em outras seções do periódico. O caderno que marca 

um mês da tragédia possui textos escritos e fotos selecionadas pelos próprios envolvidos com as 

vítimas. A estrutura narrativa de texto e fotografia também pode ser comparada aos “funerais” de 

Leal (2012), à medida que o papel – o material, em si - com o conteúdo que carrega - citadas por 

Leal (ibid.) - “histórias das vidas dos que morreram” e “a dor dos que ficam”, assumem quase 

uma função de altar de louvou, que pode ser guardado passível de ocupar o “lugar de 

preenchimento” na memória, agora acrescentado por Soares.  

 

Muitas são as nuances que caracterizam essa trajetória, eivada de diferentes práticas e 

culturas, que culminaram com a incorporação da fotografia a partir do século XIX. 

Incontestável é que todas elas trazem em si especialmente duas características: o desejo 

de enfrentar o inexorável fato da morte e a função de preservar a memória, tanto do 

morto quanto da sociedade à qual ele pertencia [...] (SOARES, 2007, p. 136).  

 

Assim como no caderno Para Sempre, como na maioria das notícias “policialescas” em 

que a mídia leva a conhecer que foi em vida a pessoa morta, são apresentadas as informações do 

perfil dos mortos e uma fotografia em plano fechado, no estilo 3x4 (corte no busto, que enfatizam 

o rosto) que nas redações de jornais são comumente chamadas de “boneco”, que ilustram ainda 

em vida quem é o morto (geralmente, essas fotos são reproduções de documentos das vítimas). 

Essas fotografias que acompanham os textos servem de “iscas” para ler ou não, a matéria.  

 

[...] a fotografia é o dispositivo mais utilizado para visibilizar os acontecimentos nos 

impressos. Assim, dar a ver a morte através de imagens fotográficas é uma estratégia de 

atração do leitorado, associado ao fato de que existe uma curiosidade pela morte do 

outro, fazendo que o homem extravase o imaginário acerca da (sua própria) finitude no 

ato de consumo dessas fotografias veiculadas na mídia impressa [...]. (CHIAPINOTTO, 

2009, p. 9). 
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Lima (1989, p. 63) reafirma esta citação ao dizer que “uma das grandes vantagens da 

fotografia é a facilidade com que ela é memorizada. Os olhos veem antes de lerem”. As 

fotografias que Chiapinotto e Lima afirmam que dão visibilidade aos acontecimentos, em um 

carácter atrativo, são as mesmas que tornam a morte do outro, mais fidedigna. Pois, é conhecendo 

o outro, a figura do morto, que se torna credível que aquele rosto não será mais visto em vida. 

Para Soares (2007, p. 19) esta também é uma forma de significar quem já morreu, pois elas 

“evocam uma presença material e visual que ocupa o espaço deixado pelo defunto”.  

Sobre a relação do que é produzido pelos veículos de comunicação e os fenômenos 

psíquicos, além da memória, Benetti destaca o entendimento e compreensão por parte dos 

receptores:  

O discurso jornalístico acaba por levar o homem ao encontro da humanidade, exibindo o 

que ela possui de valoroso ou vergonhoso, de delicado ou estarrecedor. A morte está no 

rol dos fatos capazes de levar o homem ao encontro da humanidade. A morte é o que 

chamo, pensando no campo jornalístico, de evento fascinantes (Benetti, 2009) porque 

mobiliza uma série de percepções que provêm do imaginário e vão além do fato narrado. 

(BENETTI, in Marocco et al., 2012, p. 153) 

 

 

De acordo com as considerações de Benetti, não é possível absorver da notícia jornalística 

apenas a “notícia jornalística”, o conteúdo que ela carrega. Para a autora, esta temática sempre irá 

mexer com o eu interior de cada um, pois, ao tratar do nascer e do morrer, “não há ser humano 

psiquicamente saudável que não se depare, em algum momento, com a angústia existencial 

derivada dos enigmas desse ciclo primordial”. Já ao que tange o interesse do público às notícias 

relacionadas à temática morte, trago de Benetti (ibid.), os exemplos de que “[...] os acidentes 

aéreos e os naufrágios nos obrigam a uma consciência sobre o acaso, o destino, a impotência, a 

responsabilidade e a finitude. Essas tragédias são estatisticamente raras, e isso só aumenta seu 

poder de atração para o jornalismo”. Ao campo, a autora diz que “a morte é um evento fascinante 

para o jornalismo, especialmente quando traz uma tragédia que envolve muitos personagens, um 

cenário de pânico, a falta de explicações [...].” (in Marocco et al., 2012, p. 166). O exemplo da 

autora pode ser relacionado com o objeto empírico desta pesquisa, pois, assim como o incêndio 

da Kiss, os acidentes aéreos e naufrágios, geralmente, também assumem tom de tragédia, 

principalmente, por critérios como o de intensidade, ou seja, a quantidade de pessoas envolvidas. 

O que Benetti nos trazia antes, como “percepções que provêm do imaginário”, aqui converge 

para as sensações que a mesma cita. Será que o acaso colocara as 242 vítimas dentro da boate 

naquela fatídica noite? O destino que fez com que muitos jovens não fossem à Kiss, no dia  27 de 
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janeiro? Seria o homem mesmo impotente a tudo isso? Deixando de lado o conformismo 

sentimental e quem, de fato, tem a responsabilidade por isso tudo? E mais – citado pela autora – 

como lidar com a finitude e os desdobramentos da perda de alguém?  

 

Se a morte é tomada como evento relevante pelos campos jurídico, científico, artístico e 

religioso, por que não o seria pelo campo jornalístico? O jornalismo, que supostamente 

traz ao homem o relato da “realidade do mundo”, seleciona, organiza e entrega ao leitor 

um cardápio de mortes – com todos tipos de mortos, de modos, de motivos e de 

culpados. Aqui não há lugar para o eufemismo. No jornalismo, ninguém „fenece‟, 

„descansa‟, „bate as botas‟, bate a caçoleta, „estica as canelas‟, „veste o paletó de 

madeira‟, „empacota‟ ou „parte desta para melhor‟. No jornalismo, alguém morre, mata 

ou é morto. A morte é objetivada e qualificada no jornalismo pela narrativa dos detalhes 

que lhe dão ancoragem ao real, pelos textos e infográficos de contextualização e pelas 

explicações oferecidas pelos especialistas. Mas o fato de ser objetivada não lhe retira o 

poder simbólico. (BENETTI, in MAROCCO et al., 2012, p. 154) 

 

 

 Se o jornalista serve ao receptor um “cardápio de mortes”, logo, o leitor, serve-se das 

mortes que deseja consumir. Pode parecer que o jornalista veste seu lado mais dessecado e cruel 

para lidar com a finitude do outro, quando, como cita a autora, outras áreas profissionais também 

lidam com a temática. Contudo, ratifico que o jornalismo só prepara estes pratos, põe à clientela 

ao cardápio. Mas que mortes são estas? A respeito do feômeno morte, a autora infere alguns 

itens, como “tipos de mortos”, “motivos” e “culpados”. Como bem se sabe, não cabe ao campo 

do jornalismo julgar quem são os culpados por mortos na mídia (embora, isso por vezes 

aconteça). Os motivos das mortes, no caso da tragédia da Kiss, serão explicitados no capítulo 

seguinte. Mas, o que é possível avaliar agora, é inferir com Mouillaud algumas observações sobre 

a tipologia de mortos que Benetti propõe.  

Mouillaud, diz que existem mortos  

 

[...] crônicos ou acidentais, privados ou públicos; existem os mortos de serviço; aqueles 

que compõem a necrologia; aparecem, dia após dia, no mesmo local, pelo menos nos 

jornais regionais, e como uma informação local, que interessa, e só interessa, a uma 

comunidade: faz parte do balanço de suas perdas e ganhos (como os casamentos e 

nascimentos). É banal e repetitiva como a própria morte. A morte não é uma informação, 

mas cada morte é uma que é desnudada ao extremo: nome, nome de família, idade do 

morto. (MOUILLAUD, in Porto (2002, p. 349) 

 

 

Nas primeiras linhas de observaçãos do autor, ele afirma as mortes como mais 

“corriqueiras”, que não são carregadas de grandes valores-notícias. Embora sejam mortes que 

estejam nas diferentes editorias dos jornais para cumprir seu papel informativo, mas sem grande 
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destaque, mesmo assim, as vítimas são expostas. O autor comenta isso ao falar do “nome, nome 

da família, idade do morto”. Isso quando, os jornais não vão mais a fundo, mostrando o que a 

vítima fazia e de onde era natural, etc. Quando eles carregam alguns critérios de noticiabilidade – 

como alguns citados neste capítulo – elas passam a ser mortes “fascinantes”, tanto aos olhos dos 

jornalistas, quanto dos leitores.  No caderno a seguir estudado, será visto que os perfís das vítimas 

da tragédia da boate Kiss são bastante explorados.  

Mouilland também analisa a circunstância da morte da morte inserida na temporalidade da 

vida: 

 

o morto acidental, o jornal toma por sua conta; nele a morte se torna acontecimento 

como o corte ou a derrota de uma rotina: o avesso de uma programação? Mas a morte-

acidente não estaria [...] na programação da nossa sociedade? É a particularidade (do 

acidente ou do crime) que se torna notícia; sua diversidade é sua essência. 

(MOUILLAUD, in Porto, 2002, p. 349). 

 

  

 A relação do momento da morte, feita pelo autor, mais uma vez está imersa dentro do 

contexto em que ela ocorre, o que ele chama de “particularidade”. Sim, como foi visto no início 

deste texto, vive-se com a certeza da morte – a minha, a dos meus familiares, das pessoas que 

leem este trabalho monográfico. Mas ninguém está preparado para chegar em casa, depois de um 

dia de trabalho, por exemplo, e ter de encarar uma notícia trágica, como a morte de um ente 

querido. É o programado fora da programação. É estar preparado e ao mesmo tempo não estar 

preparado para que isso aconteça (pelo menos não agora, hoje).  

 Acontecimentos ligados a esta temática – a morte - foram, são, repercutem e continuarão 

sendo notícia. Como se observa neste capítulo, do mesmo modo que a morte do outro é um 

assunto que o jornalista trabalha diuturnamente dentro da redação, não são todas as mortes que 

são notícias, apenas as que possuem “diversidade” de contexto e que possuem critérios de 

noticiabilidades como os levantados aqui e como os concentrados na tragédia da boate Kiss. 

Nestas acepções registradas aqui, parte-se de uma esfera de produção das notícias, dos motivos 

para que elas sejam como se está acostumado a consumir. Nos próximos capítulos, mostraremos 

o material que os leitores receberam em suas casas, mas, se valendo de uma análise qualitativa de 

entrevistas, será possível perceber de que forma o material produzido foi lido pelo seu público 

alvo.  

 



40 

 

3 COMO O SHOW SE TRANSFORMOU EM TRAGÉDIA 

 

Este capítulo busca contextualizar de que forma se deu o acontecimento do incêndio na 

boate Kiss em Santa Maria, bem como, apresentar o objeto de estudo, neste caso, o jornal Diário 

de Santa Maria, mais especificamente o caderno Para Sempre, que marca o primeiro mês pós-

tragédia. A fim de levantar dados e compreender como o periódico agiu frente ao acontecimento. 

Foram entrevistados profissionais da redação
2 

do periódico, envolvidos com a produção do 

caderno. 

  

3.1 O jornal como objeto 

        O processo de criação do periódico Diário de Santa Maria começou em janeiro de 2002, o 

Grupo RBS realizou desde estudos de viabilidade econômica à pesquisa com leitores e não 

leitores de jornais concorrentes para que o sexto jornal do grupo, quarto lançado no Rio Grande 

do Sul, fosse correspondente ao público leitor do município de Santa Maria (figura 4) e região 

central do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. A data que marca a fundação do jornal é o dia em 

que circulou a edição de número um do mesmo dia 19 de junho de 2002.  

 

Figura 4: Fonte, Google Earth.  

                                                 
2
 Fabiana Sparremberger, editora-executiva do jornal que, no primeiro semestre de 2013, assumia como editora-chefe 

do veículo; Silvana Silva, coordenadora de produção; Thaise Moreira, editora do caderno Para Sempre; Marilice 

Daronco, repórter do caderno Para Sempre e Karine Bruch, coordenadora de circulação do jornal Diário de Santa 

Maria. 
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Inicialmente, o jornal cobria 33 cidades da região; hoje são 39 (figura 5): Agudo, 

Caçapava do Sul, Cacequi, Cruz Alta, Dilermando de Aguiar, Dona Francisca, Faxinal do 

Soturno, Formigueiro, Itaara, Itacurubi, Ivorá, Jaguari, Jari, Júlio de Castilhos, Lavras do Sul, 

Mata, Nova Esperança do Sul, Nova Palma, Paraíso do Sul, Pinhal Grande, Quevedos, Restinga 

Seca, Rosário do Sul, Santa Margarida do Sul, Santa Maria, Santana da Boa Vista, Santiago, São 

Francisco de Assis, São Gabriel, São João do Polêsine, São Martinho da Serra, São Pedro do Sul, 

São Sepé, São Vicente do Sul, Silveira Martins, Toropi, Tupanciretã, Unistalda e Vila Nova do 

Sul.  

 

Figura 5: Mapa de previsão do tempo para todas cidades de cobertura do periódico. 

Fonte: Reprodução da contracapa jornal Diário de Santa Maria de 15 de outubro de 2013 

 

O jornal conta hoje com as seguintes editorias: Geral, Polícia e Região, Economia, 

Política, Esportes, Opinião, Fotografia, Variedades e Diagramação e Arte. Além das editorias, 

conta com um Centro de Tratamento de Imagens e setores comercial e de circulação. A tiragem 

do jornal é de, aproximadamente, 20 mil exemplares diários. No site (diariosm.com.br), a média 

de acessos gira em torno de 500 mil por mês. Trabalham na redação integrada do Grupo RBS 

Santa Maria (jornal Diário de Santa Maria, Rádio Gaúcha e RBS TV) mais de 30 profissionais. 

 



42 

 

3.2 O incêndio da boate Kiss  

O incêndio na boate Kiss ocorrido na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, em Santa 

Maria, Rio Grande do Sul, foi um acidente provocado pelo acionamento de um sinalizador no 

interior da casa noturna. O artefato pirotécnico, comandado pelo vocalista da banda Gurizada 

Fandangueira, seria a principal atração da noite, mas em contato com a espuma irregular que 

revestia o teto do local causou a combinação de uma fumaça tóxica, que produziu cianeto e 

monóxido de carbono. As duas substâncias foram letais, apontou o inquérito da Polícia Civil, 

para a morte de pelo menos 234 pessoas, no local do fato, pois a fumaça asfixiou as vítimas. 

Posteriormente, outras oito vítimas foram a óbito nos hospitais do Estado, fechando o número de 

mortes em 242. 

A tragédia na boate Kiss (figura 6) é considerada a maior do Rio Grande do Sul. Além das 

mortes, mais de 600 pessoas foram atendidas nas unidades de saúde do município. Destas, 145 

necessitaram ser internadas nos hospitais, sendo 98 respirando com a ajuda de ventilação 

mecânica.  

 

 

Figura 6: Boate Kiss, em Santa Matia, local do incêndio 

Fonte: Germano Roratto, especial, Grupo RBS, 27 de janeiro de 2013 

 

O sinistro causou a prisão preventiva de quatro pessoas no primeiro momento: o vocalista 

da banda, o produtor e os dois proprietários da casa noturna. Em menos de 24 horas após o 
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acontecimento, começaram as investigações para apurar as responsabilidades da tragédia que 

abalou o Coração do Rio Grande. 

Conforme a Polícia Civil, em apresentação do resultado da investigação, o incêndio 

iniciou por volta das 2h30 e aponta que a boate teria apenas uma porta de saída (a mesma de 

entrada), bem como grades de contenção (guarda-corpos) que acarretaram em um tumulto na 

hora da evacuação do prédio. Um extintor de incêndio, que ficava ao lado do palco, também não 

funcionou. Segundo a investigação, não havia rotas adequadas e sinalizadas de saída em casos de 

emergência e também, não havia sistema de exaustão de ar adequado. A danceteria, que recebia 

uma festa organizada por acadêmicos de cursos da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM), estava com a capacidade de público acima de seu limite, de 691. De acordo com os 

delegados que investigaram o fato, pelo menos 1.061 pessoas estavam na Kiss quando o incêndio 

na casa noturna tornou Santa Maria conhecida internacionalmente, já que sua repercussão ganhou 

as páginas dos principais portais noticiosos do mundo. 

Em 22 de março do mesmo ano, a investigação da Polícia concluiu a investigação e 

apontou 28 pessoas como responsáveis pela tragédia. O inquérito, com mais de 13 mil páginas, 

52 volumes e mais de 800 depoimentos, foi remetido ao Ministério Público que, até o momento, 

denunciou à justiça gaúcha oito pessoas. O MP ainda pediu novas investigações sobre outras 

quatro pessoas. 

O trágico acontecimento, que abalou a cidade de Santa Maria, comoveu o Estado e fez o 

Brasil chorar, foi veiculado por todas as mídias. Uma onda de dor e comoção combinadas com a 

solidariedade dos santa-marienses trouxeram questionamentos de quem seriam aquelas 242 

pessoas. 

As redes sociais ampliaram o poder de visão e compartilhamento de conhecimento acerca 

das vítimas. Horas após o sinistro, centenas de fotos circulavam pelas redes, via internet, para 

saber informações sobre alguém desaparecido, ou lamentar a morte de amigos, familiares ou 

conhecidos. Iniciava-se naquele momento, um processo de identificação das vítimas, 

posteriormente, trabalhado com aprofundamento no caderno Para Sempre, do Jornal Diário de 

Santa Maria. 
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3.3 A cadeia de midiatização 

  Era por volta das 2h15min da manhã, do dia 27 de janeiro, quando o telefone do 4º 

Comando Regional dos Bombeiros de Santa Maria tocou pela primeira vez. E naquela 

madrugada, não parou mais. Nem ao menos o corpo de bombeiros sabe com exatidão de quem 

partiu ou o que disseram na primeira ligação. A partir daí, as unidades de combate a incêndio já 

se deslocavam para a Rua dos Andradas, número 1.925, entre a Avenida Rio Branco e a Rua 

André Marques, no centro de Santa Maria, ponto que sediava a boate Kiss, casa noturna com três 

anos em funcionamento em Santa Maria. Junto a isso, taxistas já se alertavam uns aos outros, 

mesmo que por meio informal de comunicação, sobre o acontecimento na casa noturna. Também, 

foi através de alguns taxistas, que as primeiras vítimas retiradas de dentro da casa noturna, foram 

levadas para hospitais e postos de saúde locais. O gráfico a seguir (figura 7), ajuda a compreender 

o fluxo de midiatização do Grupo RBS Santa Maria.  

 

 

Figura 7: Gráfico do fluxo de midiatização do Grupo RBS Santa Maria 

 

Por volta das 3h de domingo
3
, Michele Cardoso, 21 anos, funcionária da boate, publicou 

em sua página pessoal, no site, a seguinte mensagem: "Incêndio na KISS socorro". A jovem, que 

não sobreviveu à tragédia, postou a frase de dentro do local. A todo o momento, pessoas que 

estavam em frente à boate ou nas proximidades do local, postavam nas redes sociais informações, 

apelos e lamentos sobre a tragédia. Inúmeras pessoas ficaram sabendo de vítimas, feridos e de 

                                                 
3
 A rede social Facebook.com apresenta o horário arredondado, não exato 
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que forma poderiam ajudar através da rede de compartilhamentos que as redes sociais 

permitissem.  

O Grupo RBS fez a primeira veiculação de notícia referente à tragédia, por volta das 5h 

do dia 27, pela Rádio Gaúcha de Porto Alegre. Neste horário, ainda eram dadas informações 

preliminares sobre o incêndio. Assim que a repórter da Rádio Gaúcha de Santa Maria Ananda 

Muller ficou sabendo da gravidade do fato através de uma ligação, ela se dirigiu para o local da 

tragédia. Às 05h20min, a jornalista fez a primeira entrada ao vivo, direto de Santa Maria, para a 

rádio de todo o estado. Este primeiro boletim trouxe uma sonora com o Delegado Marcelo 

Arygoni, que já chefiava as investigações da Polícia Civil, trazendo uma estimativa do número de 

pessoas mortas. A Rádio Gaúcha fez a cobertura da tragédia ao vivo por 31 horas ininterruptas. 

Logo mais, exatamente às 05h52min do dia 27 de janeiro, surge a primeira publicação no 

site
4
 dos periódicos Diário de Santa Maria (diariosm.com.br) e Zero Hora (zerohora.com), 

simultaneamente, pelo sistema de alimentação dos portais. A notícia possui o título “Incêndio em 

boate em Santa Maria causa a morte de dezenas de pessoas”. As informações ainda eram bem 

superficiais, a notícia anuncia que a boate “é palco de uma tragédia” e traz como fonte oficial o 

Delegado da Polícia Civil, Sandro Mainer, afirmando que “pelo menos 90 pessoas podem ter 

morrido”. Também constam na notícia, informações de como o fogo teria começado, quem 

estava fazendo o trabalhando na operação de socorro e atendimento à população, uma fotografia 

da fachada da casa noturna e uma galeria de fotos que foi alimentada durante a manhã com 

imagens do dia. 

A RBS TV local fez sua primeira chamada com um boletim
5
 gravado pela repórter Juliana 

Motta, exibido em formato de plantão, no intervalo comercial da programação matinal de 

domingo, por volta das 7h30min – mais de 4 horas depois do início do incêndio - para todo o Rio 

Grande do Sul. No boletim, a repórter já trazia notícias que ambientalizavam o telespectador, 

informando qual área ao entorno da boate estava isolada, que havia até o momento, pelo menos 

80 mortos e que a polícia já estava começando investigações para as causas do incêndio na boate. 

A primeira entrada ao vivo do local da tragédia, foi feita pela mesma repórter, via telefone, para o 

Globo News, por volta das 8h30min de domingo. Após este horário, a repórter fez outras entradas 

                                                 
4
 Disponível em: http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/dsm/19,18,4024372,Incendio-em-boate-em-Santa-Maria-

causa-a-morte-de-dezenas-de-pessoas.html 
5
 Boletim, na linguagem tejornalística, é um resumo do acontecimento, gravado pelo repórter  frente à câmera, no 

local do fato. 
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ao vivo, no decorrer do dia, para a RBS TV, Globo News e Rede Globo, a medida que tinha 

atualizações de notícias. Os impressos do Grupo RBS, Diário de Santa Maria e Zero Hora, 

passaram ao longo do dia com atualizações constantes em seus sites. A primeira aparição 

impressa de notícias a respeito da tragédia foi apenas na segunda-feira posterior à tragédia, como 

se verá no próximo item. 

  

3.4 O Diário de Santa Maria entrando em cena 

 

Tão logo o telefone dos bombeiros soou (ou até antes), o do Diário de Santa Maria 

também tocava. O porteiro setorista que estava de plantão na sede do Grupo RBS em Santa 

Maria, naquela madrugada, diz que inúmeras pessoas ligaram, assim que o incêndio teria 

começado, para avisar do imprevisto. Por volta das 3 horas, a redação integrada dos veículos 

Diário de Santa Maria, RBS TV Santa Maria e Rádio Gaúcha, já começava a tomar forma com a 

chegada de profissionais e de seus deslocamento até a Rua dos Andradas. Assim como 

Bombeiros, Brigada Militar, hospitais, Polícia Civil e demais órgãos que estavam frente aos 

primeiros atendimentos não sabiam das proporções da tragédia e o jornal, tampouco. Foi preciso 

neste momento, um trabalho de organização, pois, em meio ao caos, deveria haver organização e 

planejamento para apurar as informações que deveriam ser checadas para que, assim que 

possível, o site do jornal já publicasse notícias.  

Fabiana Sparremberger, editora-executiva do jornal (que no momento assumia como 

editora-chefe), afirma que assim que ficaram sabendo da tragédia todos os profissionais do grupo 

que estavam na cidade (mesmo os que estavam em período de férias ou folga naquele domingo) 

se deslocaram para a sede do jornal (e não para o local da tragédia, pois, no momento, ainda era 

preciso decidir quem faria o que) a fim de ajudar na cobertura jornalística, mesmo sem terem sido 

convocados. No mesmo dia, reforços como ilustradores, fotógrafos, programadores visuais e 

jornalistas também vieram de diferentes cidades e veículos do Grupo RBS para ajudar na “força-

tarefa de jornalismo” (como intitula a editora-executiva do jornal) que se organizava na cidade.  

 A equipe do jornal Diário de Santa Maria salienta que o desafio da cobertura foi trabalhar 

com diferentes frentes de informações e apurações. Bombeiros, Prefeitura Municipal, Polícia 

Civil, secretaria de hospitais, advogados dos proprietários da casa noturna, integrantes da banda 

que tocava na boate Kiss no momento do sinistro, testemunhas, etc., davam informações 



47 

 

desencontradas sobre vítimas, legislação, procedimentos e informações que pudessem ajudar a 

entender o que, de fato, vitimou os 239 jovens (até aquele momento). Fabiana Sparremberger 

comenta que esta foi “uma situação atípica. Fato que nunca jornalista algum pensou em passar” e 

por isso a dificuldade de organizar tantas informações, de forma concreta, para colocar na edição 

do dia seguinte do jornal o que fosse realmente relevante para o leitor.  

Normalmente, o caderno principal do jornal (sem classificados e cadernos especiais) tem 

16 páginas. Durante a primeira semana as edições do jornal (as capas encontram-se em anexo) 

aumentaram o tamanho, em relação ao número de páginas, como mostra a tabela a seguir: 

 

Edição Número de páginas 

Dia 28 de janeiro, segunda-feira 32 

Dia 29 de janeiro, terça-feira 40 

Dia 30 de janeiro, quarta-feira 32 

Dia 31 de janeiro, quinta-feira 24 

Dia 01 de fevereiro, sexta-feira 24 

Final de semana, edição conjunta dos dias 02 e 03 

de fevereiro 

32 

 

As primeiras edições do jornal, bem como a capa de segunda e terça-feira, supervalorizam 

as fotografias. Fabiana Sparremberger comenta que haviam muitas imagens do dia da tragédia e 

que não seria possível incorporar, uma a uma, dentro de alguma matéria, descrevendo-as com 

detalhes. Então, o jornal entendeu que era necessário colocar fotos grandes que, sozinhas, 

conseguissem ilustrar a complexidade do fato, mostrar para o leitor a dimensão da tragédia. 

Contudo, após a primeira semana de cobertura da tragédia, o espaço de veiculação sobre 

notícias referentes ao incêndio, foi esmaecendo. Porém, o dia 26 de fevereiro, data que marcou o 

primeiro mês da dura realidade enfrentada pela população da cidade, o caderno principal do 

jornal circulou como uma edição especial produzida pelo periódico. Entretanto, para chegar ao 

produto final (o caderno Para Sempre, com informações acerca das vítimas da tragédia) foi 

preciso (como será abordado mais adiante na contextualização desta pesquisa monográfica) um 
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trabalho de busca dos perfis, fotos e história das vítimas, relatadas e contadas por meio dos 

familiares, amigos e pessoas próximas dos mesmos, e que será abordado a seguir. 

 

3.5 Para Sempre - Caderno que eterniza legados 

 De que forma o jornal irá abordar a data que marca um mês da tragédia da boate Kiss? 

Que direcionamentos? Estes já eram alguns dos questionamentos que já assombravam a redação 

desde o início da cobertura. A ideia do veículo não foi de evidenciar ainda mais a dor (que tanto 

já tinha abalado emocionalmente centenas de milhares de santa-marienses durante o primeiro 

mês) e sim, dar destaque a legados e histórias de vida que marcariam e impactariam de forma 

positiva na comunidade, o que resultou na publicação do caderno Para Sempre (figura 8). 

 

                                

Figura 8: Capa do caderno Para Sempre 

Fonte: Grupo RBS, 26 de fevereiro de 2013 

 

 Pensar o “como fazer”, “de que forma fazer”, “essa, é a melhor forma de fazer”, eram 

questões que intrigavam a todos dentro da redação. A capa da primeira edição do jornal Diário de 

Santa Maria (figura 9), veiculada no dia 19 de junho de 2002, (data que marca a inauguração do 

jornal), em que a manchete era: “Santa Maria quer mais universitários”, uma reportagem falando 
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sobre o aumento do número de pessoas interessadas em cursar o ensino superior, bem como a 

criação de novas vagas em cursos de graduação na cidade, principalmente na Univesidade 

Federal de Santa Maria.  

 

                                 

Figura 9: Capa da edição número 1 do jornal Diário de Santa Maria 

Fonte: Grupo RBS, 19 de junho de 2002 

 

Herraiz (1996), apud Alsina (2009, p. 295), declara que “a notícia é o que os jornalistas 

acham que interessa aos leitores, portanto, a notícia é o que interessa aos jornalistas”. Levando 

em consideração esta afirmação, significa que o jornalismo do Grupo RBS, na vitrine que é a 

capa de um novo jornal, deseja que a cidade seja um polo educacional ainda mais consolidado. 

Neste momento, em que “nasce um novo jornal” (bem como uma das chamadas de capa, que 

remete a uma matéria sobre a instalação do Diário de Santa Maria na cidade), jamais os 

profissionais imaginariam que, na edição de número 3.329, mais de 10 anos depois da fundação, 

teriam que falar sobre o fim da vida de tanta gente. E mais, das 239 mortes, mais da metade delas 

seriam jovens estudantes (pelo menos 18 acadêmicos do Centro Universitário Franciscano e mais 

de 100 alunos da UFSM). Na mesma capa, uma outra chamada (esta com foto): “Onde está o 
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coração do Estado?”, faz uma analogia do dito gaúcho com o título geográfico que Santa Maria 

tem de ser o ponto central do Rio Grande do Sul. A edição do dia 26 de fevereiro, com um 

caderno tão carregado de sentimentos, tenta fazer com que os gaúchos encontrem onde está o seu 

próprio coração e não mais o geográfico, como o questionado na edição de número 1.  

 

3.5.1 Planejamento 

Logo no final da primeira semana após a tragédia, o editor do Diário Catarinense, jornal 

do Grupo RBS, Edgar Gonçalves (jornalista que já participou de cobertura de outras tragédias), 

estava em Santa Maria para ajudar na mobilização da cobertura jornalística, e lançou para os 

editores do Diário de Santa Maria, que era preciso pensar de que forma o jornal iria tratar com 

sensibilidade, o primeiro mês da tragédia. Segundo Fabiana Sparremberger, o objetivo da edição 

que marcaria o primeiro mês, era homenagear todas as vítimas, trazer um pouco da vida das 

centenas de falecidos, enaltecendo exemplos de histórias que ficariam marcadas “para sempre”, 

em nossas memórias. Ao idealizar um caderno que homenageasse as vítimas, a proposta foi de 

inversão: o jornal deixa de ser o protagonista da produção, o narrador de histórias, e sim como a 

editora-executiva chama de „gesto de humildade‟, abrir espaço para que familiares, parceiros e 

amigos, para que ficassem livres para falar (ou não), escolhessem as fotos, os textos, os relatos. A 

repórter Marilice Daronco mensiona, que aquele era um momento de deixar de lado a estatísica 

de mortos e, sim, valorizar o fator humano.  

A equipe do Grupo RBS trabalhava com a hipótese de que o caderno poderia não dar 

certo e de que, a qualquer momento, o processo de construção do mesmo poderia ser 

interrompido se não houvesse uma aceitação por parte das famílias, afinal, a dor da perda de um 

ente querido ainda era algo muito recente.  A Coordenadora de Produção do jornal, Silvana Silva, 

juntamente com a Editora Executiva do mesmo, tinham a missão de escalar dois repórteres para a 

difícil tarefa de execução do caderno. A princípio, os jornalistas iriam conversar com as famílias 

e elaborar textos jornalísticos a respeito das vítimas. 

Foram escolhidos para a construção deste material, a repórter Marilice Darondo (que já 

participou de coberturas que envolvam tragédia e morte como, por exemplo, o acidente com o 

avião da TAM, em 2007, que vitimou 199 pessoas, dentre elas, 93 gaúchos) e Marcelo Martins, 

por serem repórteres que, ao entender das coordenadoras, apresentam sensibilidade e saberiam 

tratar com toda a delicadeza que o momento exigia.    
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3.5.2 Execução e produto final 

 Pode-se dizer, que a execução do caderno Para Sempre começou no próprio dia 27 de 

janeiro. A primeria ação do jornal era prestar o serviço de informar quem eram as vítimas da 

tragédia, quem eram os feridos e onde estavam internados. Com a contrução desta lista que foi 

divulgada na edição do dia 28 (até o fechamento da edição, com 233 vítimas fatais), a mesma foi 

se remodelando, com o acréscimo e atualização de informações até o fechamento do caderno 

Para Sempre, que terminou em 48 páginas. 

 Passados 10 dias após a tragédia, os dois jornalistas já tinham uma tarefa inicial: 

conseguir o máximo de informações, um número maior de detalhes, de cada uma das vítimas. O 

primeiro desafio foi conseguir o contato com as famílias. Alguns telefones já haviam na agenda 

da redação do jornal, conseguidos nos velórios, enterros e demais fontes de cada jornalista. 

Outros contatos foram conseguidos através de listas nas universidades em que os jovens estavam 

matriculados.  

 No primeiro dia, a equipe checava as listas já divulgadas com os nomes das vítimas, 

identificavam por regiões geográficas e já começaram a entrar em contato com as primeiras 

famílias. Pelo momento dolorido que eles passavam, Marilice Daronco afirma que estava receosa 

de como seria o contato com as famílias. Ela compara com o envolvimento da situação, “se para 

nós, jornalistas, já é delicado falar sobre a morte se alguém, imaginem para uma mãe, um pai, 

irmão ou namorada, sentar e escrever sobre seu ente querido que acabara de perder”.  

 Mesmo com a dúvida de como seriam recebidos, das mais de 200 pessoas com as quais os 

jornalistas entraram em contato, apenas duas não quiseram participar (elas não apresentaram 

motivos específicos, bem como, os jornalistas também não as questionaram). A repórter afirma 

que a iniciativa era elogiada pelas famílias, pois ali elas viam um espaço de reconhecer o espólio 

de cada ente, de dizer o que não foi dito em vida. Em relato, a repórter justifica: 

 

A gente tinha, mesmo antes do fim da produção, uma lista de famílias que pediram para 

que enviássemos o caderno e isso mostra o quanto elas estava envolvidas, essa coisa de 

querer guardar, ter uma recordação. [...] Tu via, que tinham desde pais que escreveram 

uma frasesinha, e a gente imagina o quanto aquilo deve ter sido difícil para eles. Até 

pessoas que escreveram textos que a gente teve que entrar em contato para cortar, pelo 

menos um pouquinho. [...] Era um momento muito sofrido para Santa Maria e o que o 

caderno trouxe de bom para a comunidade, foi que todas famílias trouxeram coisas 

positivas daquelas pessoas, o quanto aquelas vítimas tinham lutado e bons exemplo. Acho 

que cada vez que um bom exemplo é mostrado e que ele pode motivas outras pessoas, 

acho que sempre é legal. [...] Acredito que cada família, cada amigo, teve um momento de 

muito carinho na hora de escrever, de mandar. Muitos mandavam e-mail para ver se tinha 

chegado, pediam retorno. Tinham casos de namorados, das duas famílias ligarem e 
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perguntar se a outra família também tinham mandado, pois não queriam deixar o casal sem 

a homenagem (informação verbal)
6
.  

 

 

O texto acima deixa claro de que forma aconteceu o contato com as famílias, bem como, a 

forma com que aceitaram a proposta do jornal. A repórter também coloca as suas impressões de 

que, embora seja uma forma das famílias homenagearem seus entes queridos, a situação também 

era vista, por ela, como um momento de delicadeza.    

O caderno Para Sempre, publicado no dia 26 de fevereiro, contou com 151 textos e fotos 

(editados e enviados por familiares e amigos) de 156 vítimas. Foi só depois da publicação do 

caderno, que houve o caminho inverso: familiares e amigos, ligados a algumas das 83 vítimas que 

foram publicados apenas um breve perfil no Para Sempre (pois o jornal não conseguiu contato) 

ligaram para a redação a fim de mandar seus textos com homenagens. Não foi uma, nem duas. 

Foram várias famílias! A coordenação do jornal entendeu que existia a necessidade de dar voz, 

também, a esses outros pais e amigos. Então, na edição do dia 1º de março, foram publicadas 

mais quatro páginas de continuação do caderno Para Sempre, com 18 homenagens para 19 

vítimas. Se somadas às duas edições, foram publicados 168 relatos, para 175 vítimas. Segundo a 

coordenação do Diário de Santa Maria, a proposta de fazer um caderno extra, encartado dentro do 

jornal, se dá ao fato da quantidade de material que seria veiculado. Segundo a coordenação, pelo 

número de páginas (48), não haveria como incorporá-lo no corpo do periódico, até porque, na 

época, as outras editorias do jornal já estavam circulando com suas notícias diárias, que também 

exigiam espaço. Outro motivo apresentado, é que o caderno merecia um destaque especial, que as 

pessoas pudessem destacar e guardar. O nome Para Sempre foi um ideia conjunta entre os 

jornalistas do grupo, a proposta foi de buscar por um nome curto, mas que, ao mesmo tempo, 

desse o tom de eterno que o caderno merecia.  

As palavras mandadas pelas famílias eram destinadas particularmente, mas com um 

mesmo significado de carinho, como diz no próprio editorial do caderno: 

 

A cada telefonema e a cada troca de e-mail com as famílias, podemos conhecer um 

pouco mais sobre as vítimas e as pessoas mais próximas a elas. Ouvimos pais chorarem, 

avós contarem orgulhosos as artes dos netos quando eram crianças. Ouvimos algumas 

histórias que pais, irmãos, avós, amigos, professores fizeram questão de contar. Depois, 

foi a vez de lermos cada um dos e-mails e cartas que recebemos. oram mais de uma 

                                                 
6
 O trecho foi retirado de uma entrevista feita por este pesquisador, com a repórter Marilice Daronco, em abril de 

2013.  
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centena de textos, mas que temos convicção, servem de homenagem a todas as 239 

vítimas. Esses textos são puro sentimento. 
7
 

 

Alguns familiares e amigos mandaram homenagens com trechos de músicas, outros 

brincaram com as letras que formavam o nome dos seus queridos. Muitos, escreveram textos que 

ultrapassavam as 20 linhas que os jornalistas lhes tinham proposto, outros em 3 linhas, resumiram 

toda a dor da perda. As páginas do corpo do caderno Para Sempre (figura 10) que continham as 

homenagens textuais dos familiares e amigos, traziam um título, que nada mais era do que o 

nome completo da vítima. Logo abaixo, uma fotografia (enviada pelos familiares) e um breve 

perfil que contava quem era a vítima (como idade, naturalidade, ocupação, gostos, etc.). As fotos 

não possuem legendas, por exemplo, a foto da vítima Alisson Oliveira da Silva (Figura 10), no 

qual não é identificado o menino que aparece juntamente com ele na foto. Segundo a editora-

executiva do Diário de Santa Maria, esse formato foi escolhido para que as pessoas se 

inteirassem de quem eram as vítimam, antes de adentrar ao texto que lhes foi escrito.  

 

                                     

Figura 10: Página 3 do caderno Para Sempre. 

Fonte: Grupo RBS, 26 de fevereiro de 2013. 

 

                                                 
7
 Trecho do editorial do caderno Para Sempre (em anexo digital), escrito pelos jornalistas Marcelo Martins e 

Marilice Daronco. Página 2. 
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As 83 vítimas que não foram contempladas com homenagens, foram lembradas apenas 

com nome completo, a fotografia e o mini perfil (figura 11). 

                                       

Figura 11: Página 39 do caderno Para Sempre. 

Fonte: Grupo RBS, 26 de fevereiro de 2013. 

 

A capa do caderno não possui elementos gráficos, apenas o título e a data, em um fundo 

de tonalidade azul escura (que na impressão, ficou próximo à cor preta). De acordo com a 

editora-executiva, Fabiana Sparremberger e a editora do Para Sempre, Thaise Moreira, a opção 

de uma capa mais “limpa”, bem como a escolha do projeto gráfico e das cores, foi para oferecer 

um produto sensível, elegante, sóbrio, equilibrado, que não chamasse tanto atenção e que, ao 

mesmo tempo, fosse esteticamente bonito sem remeter tanto ao luto. A fonte do texto seguiu o 

mesmo padrão de fonte usualmente adotado pelo jornal. 

A capa do jornal naquela data (figura 12) acompanhou a mesma estética do Para Sempre, 

a diferença é que, na capa do jornal, havia trechos que destacavam alguns legados, que 

caracterizavam os ensinamentos de cada vítima e, de alguma forma, relatos que eram 

endereçados a uma determinada pessoa, mas que poderia se encaixar para inúmeras das vítimas. 

Frases particulares, que falassem do amor, dos animais, das amizades, mas que representavam a 

maior parte dos mortos na tragédia. Na hora da edição, Thaise Moreira diz que já destacava 

algumas frases que lhe chamavam mais a atenção. 
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Figura 12: Capa do jornal Diário de Santa Maria do dia 26 de fevereiro de 2013, 

edição em que foi encartado o caderno Para Sempre 

Fonte: Grupo RBS, 26 de fevereiro de 2013 

 

A procura pelo jornal desta data foi grande. No mesmo dia, muitas pessoas se dirigiram 

até a sede do Grupo RBS em Santa Maria em busca de mais exemplares do caderno. Algumas 

pessoas ligavam, por volta das 10 horas, contando que já não havia mais exemplares para serem 

comprados em bancas e com jornaleiros. Fabiana Sparremberger atribui o resultado do caderno às 

famílias. Para ela, o Para Sempre “foi uma maneira pela qual os familiares, em um momento em 

que a dor ainda era muito forte, usaram do espaço para uma emocionante despedida”. A procura e 

o interesse pelo material, também pode ser visto em números. Com base em dados fornecidos 

pelo Setor e Circulação do Diário de Santa Maria, a média de vendas do jornal avulso (sem 

contar os exemplares de assinantes, apenas os de pontos de vendas), nas terças-feiras do mês de 

fevereiro, foi de 1.481 exemplares. Mas, da edição de terça-feira, dia 26 de fevereiro, foram 

vendidos 3.514 exemplares, ou seja, um aumento de 137%.     
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3.5.2.1 Olhar sobre as homenagens 

 

 Nos gráficos a seguir, apresentam-se alguns dados quantificáveis levantados acerca do 

conteúdo trazido nas duas edições do Para Sempre.  

Na primeira edição do caderno Para Sempre, há homenagens para 156 vítimas: 83 delas 

para homens, e 73 para vítimas mulheres. 

 

 

  

 

Das 156 mensagens, 146 são destinadas para vítimas individuais. Outras 5 mensagens são 

escritas compartilhadas, cada uma das 5 mensagens escritas para duas pessoas. São os casos das 

irmãs Cecília Soares Vargas e Francielle Soares Vargas (página 8); irmãos Deivis Marques 

Gonçalves e Gustavo Marques Gonçalves (página 10); irmãos José Manuel Rosa da Cruz e 

Mirela Rosa da Cruz (página 20); irmãos Marcelo de Freitas Salla Filho e Pedro de Oliveira Salla 

(página 27) e o casal Roger Dall‟Agnol e Susiele Cassol (página 34). 
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Nas fotos enviadas pelas famílias, 123 delas aparece apenas a vítima. Em 27 delas, 

aparece a vítima e uma, ou mais, pessoas. Como as fotos não possuem legendas, não há como 

saber, com clareza, quem aparece junto à vítima nas imagens. Do total, em 6 homenagens, 

aparece uma única foto, para homenagear duas pessoas. São todas as vítimas já citadas do 

parágrafo anterior, mais o casal Daniela Betega Ahmad e Matheus Pacheco Brondani, que 

possuem mensagens individuais, mas, a mesma fotografia.  

            

 

Dos outros 83 perfis que não possuem homenagens, apenas o perfil a partir da página 39, 

são 43 homens e 40 mulheres. 

 

 

 

Nas fotografias das 83 vítimas sem homenagens escritas por familiares ou amigos, aprece 

apenas o morto.  

Na segunda edição do caderno Para Sempre, com 4 páginas, encartado na edição do dia 1º 

de março de 2013, são homenageadas 19 vítimas, 10 homens e 9 mulheres. 
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 Neste segundo caderno, 17 mensagens são individuais. Uma mensagem é compartilhada 

entre os irmãos Alan Raí Rehbein de Oliveira e Thailan Rehbein de Oliveira (página 1). 

                     

  

Das 19 imagens que aparecem no caderno (embora a mensagem dos irmãos Rehbein de 

Oliveira seja compartilhada, as imagens são diferentes), em 11 aparece apenas a vítima, em 8, a 

vítima e mais alguém.  

 

           

 

As mensagens impressas tanto na primeira, quanto na segunda edição do Para Sempre, 

expressam sentimentos que talvez não fossem quantificáveis, tendo em vista suas subjetividades e 

a maneira com que eles se misturam no teor das mensagens. Porém, em alguns textos, como os 
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que são apresentados como exemplos, nos quais as emoções estão mais afloradas, pode-se 

observar, principalmente, sentimento de  

 

Dor e desolação: 

 

Ainda é difícil entender que tu te foste. Me perguntei, inúmeras vezes, "por quê?" Por 

que foi arrancada de nós dessa maneira? Foi tão injusto, pois tu eras uma pessoa boa, 

estavas sempre feliz, sempre foste querida com a família e amigos. Tinhas tantos sonhos 

a serem realizados, mas que infelizmente foram interrompidos. Tiraram-te o direito de 

ver tua filha crescer e nos tiraram o direito de te ter perto de nós. Dói muito ter que ficar 

o resto da vida sem te dar um abraço ou um beijo, sem poder ouvir tua voz, sem poder te 

ver mais uma vez.
8
 

 

 

Meu filho! Um pedacinho de mim que se foi, deixando saudade e uma dor imensa no 

meu coração. Filho este que foi uma pessoa alegre, divertida, extrovertida, e que tinha 

um carinho enorme. Não havia ninguém que não se apegasse a ele, tratava todos de igual 

para igual. Deixou uma filha de apenas 3 aninhos. Um pedacinho dele que ficou para 

mim, este anjo que me dá um pouco de conforto. Mas, Deus quis assim e quem sou eu 

para questionar a vontade dele? Minha dor é imensa, sem explicação. Ele está lá em 

cima, é mais uma estrela brilhante no céu. Te amo filho, te amarei sempre  “S2”.
9
 

 

 

Saudade: 

A vida não é feita de estar, é feita de ir". Antes de partir, Gabriella havia guardado essa 

frase entre suas mensagens. Naquele momento, as palavras eram uma espécie de mantra, 

de motivação pessoal para avançar, para buscar novas oportunidades e crescer. Hoje, 

para quem fica, parecem mais com um até logo, com uma breve e generosa forma de 

dizer "adeus, é hora de ir". Ela se foi. Mas, antes disso, viveu cada dia com a intensidade 

de quem parecia saber que se despediria cedo demais. Foram necessários apenas 19 anos 

para ensinar o que é o amor verdadeiro, o que são largas gargalhadas que transbordam de 

alegria, o que é celebrar a vida dia após dia. Com tudo isso, nos resta tentar lidar com a 

saudade que aperta o peito a cada instante de uma nova respiração.Aprendemos a viver 

com o amor da Gabriella, com o abraço da Gabriella, com o sorriso da Gabriella. Ainda 

não aprendemos a viver sem ela. Talvez nunca aprenderemos. Nos resignamos, então, a 

aceitar que não conviveremos nos próximos meses, nem anos... Mas nos encontraremos 

todos os dias em oração,  na prece e na fé que hoje alimenta nossos corações. E se a vida 

não é mesmo feita de estar, logo iremos aí te encontrar. A morte também é vida. E a vida 

passa. Somos ondas que nascem, crescem, morrem e voltam para o oceano. Fique com 

Deus, Gabriella. Estaremos juntos sempre e para sempre. Obrigada por todo seu amor. 

Com saudade, João Batista e Teresinha Saenger (pais) e familiares.
10

  

 

 

                                                 
8
 Mensagem para Leandra Fernandes Toniolo, 23 anos, página 23, caderno Para Sempre primeira edição. 

9
 Mensagem da mãe Teresinha Avila, para Leandro Avila Leivas, 22 anos, página 23, caderno Para Sempre primeira 

edição. 
10

 Mensagem dos pais João Batista e Teresinha Saenger, para Gabriella dos Santos Saenger, 19 anos, página 15, 

caderno Para Sempre primeira edição. 
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Despedida: 

Augusto Cezar Neves nasceu no dia 14 de setembro de 1993, com 3,1 kg e 49cm. Foi no 

mês da primavera, da alegria, das flores e do sol brilhante. E, a cada dia, foi se tornando 

forte. Um campeão, um vencedor. A cada conquista,  

uma vitória. Obrigado por trilhar conosco uma das mais belas jornadas da sua vida. Você 

deixou uma marca inesquecível na história das nossas vidas. Acompanhamos todos os 

teus esforços e festejamos as tuas conquistas. Com certeza, Deus estava precisando de 

pessoas fortes como você. Amamos-te e vamos continuar sempre te amando. Saudades 

eternas de teus pais.
11

  

 

Legado: 

É muito difícil, em poucas linhas, escrever sobre alguém tão especial... Em 12 de 

setembro de 1987, nasceu um anjo; que nasceu para lutar e brilhar. O que falar de uma 

filha carinhosa, amável, humilde, digna, honesta e que sempre lutou  para atingir os seus 

objetivos e para ajudar sua família? Com apenas 22 anos, e mesmo sem as condições 

ideais, formou-se em Direito, prestou exame na OAB e passou a exercer sua profissão 

com a máxima competência. Era uma criança com responsabilidade e coragem de uma 

mulher, de uma líder, e de alguém realmente diferenciado! Tanto amor, tanta bondade, 

tanta luta, tantos feitos e tantas realizações em tão pouco tempo... Por que será? Porque 

você, Bruna, é iluminada! Porque soube cumprir sua missão aqui na Terra! Porque você 

foi e sempre será uma bênção em nossas vidas! Hoje, o destino nos separa, mas, no 

tempo certo, este mesmo destino nos unirá novamente.... Agora, você tem uma missão 

maior no plano divino, missão essa guardada somente para os mais evoluídos! Saiba que 

por mais que a dor da separação física seja imensa, o nosso amor, orgulho e admiração 

por você, filha amada, são e serão maiores e eternos!!!
12

  
 

Reverência aos entes queridos: 

 
Eu não perdi apenas meu namorado ou meu melhor amigo. Eu perdi a minha alegria, 

porque era exatamente isso que o Marton era, a alegria de todas as pessoas que 

conviviam com ele. Tinha uma energia tão boa, que contagiava qualquer um que 

estivesse por perto dele. Estava sempre sorrindo e fazendo os outros sorrirem. O Marton 

era apaixonado pela vida, pela família, pelos amigos e pela Engenharia Florestal que, 

segundo ele, é o melhor curso da UFSM. Nunca negava ajuda a ninguém, mesmo que 

não a pedissem, ele sempre fazia o que podia, por amigos, conhecidos, parceiros. Mas 

pela família tinha uma dedicação e preocupação especial, só deixava de ir para casa 

ajudar aos pais se fosse muito necessário. Gostava mesmo era da vida do interior, da 

vida simples, pescar, jogar bocha e baralho eram as distrações de quando não estava 

trabalhando em casa. Seus (nossos) planos e sonhos – que eram muitos – foram 

abreviados naquela noite. Perdemos um filho, um irmão, um namorado (o melhor), um 

superamigo e também um baita Engenheiro Florestal. Mas, amor, pode ter certeza, 

vamos seguir teu exemplo de vida: muito esforço e sempre com um sorriso no rosto.
13

  

 

                                                 
11

 Mensagem escrita pelos pais de Augusto Cezar Neves, 19 anos, página 05, caderno Para Sempre primeira edição. 
12

 Mensagem escrita por Fabiane, Kelle e Adair Papalia, para Bruna Brondani Papalia, 25 anos, página 07, caderno 

Para Sempre primeira edição. 
13

 Mensagem da namorada Tatiele Arrial, para Marton Matana, 21 anos, página 29 , caderno Para Sempre primeira 

edição. 
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Mensagens como estas, serão discutidas com a parcela de pessoas que representam os 

leitores do Diário de Santa Maria.  

Explicado este processo de análise da mídia e da sua produção, passa-se a seguir, a partir 

do próximo capítulo, a analisar as relações do público receptor com a temática morte, bem como, 

a interpretação dos leitores do jornal acerca da tragédia mas, principalmente, do caderno Para 

Sempre, que marca o primeiro mês da maior tragédia do Rio Grande do Sul. 
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4 OUVINDO O LEITOR DO LEITOR 

 

Neste capítulo será descrito inicialmente, o percurso metodológico para o 

desenvolvimento da sua realização, bem como, no segundo item, serão feitas as análises a partir 

da escuta dos leitores do Diário de Santa Maria, conforme entrevistas sobre leituras que 

realizadas do caderno Para Sempre. 

 

4.1 Descrevendo o método 

 

Certamente, este trabalho monográfico é um dos primeiros que estuda a cobertura da 

tragédia da boate Kiss, do ponto de vista de escuta com os leitores. Quando esta pesquisa teve 

início, aproximadamente dois meses haviam passado depois do dia 27 de janeiro de 2013. Como 

foi dito na introdução, enquanto estagiário da redação do jornal Diário de Santa Maria foi 

possível participar da cobertura da tragédia. Uma inquietude pessoal resultou neste estudo de 

recepção: a redação do jornal seguia o fluxo da informação, eram recebidos materiais, os quais 

eram endereçados em forma de produções jornalísticas. Porém, em um momento turbulento, não 

havia tempo/disponibilidade/pessoal (fatores que, supõe-se) para saber se o que era produzido 

estava sendo feito da melhor forma e da maneira mais eficiente. Este é um problema comum nas 

redações de jornais, não há grande preocupação em parar com a rotina produtiva para fazer 

escutas com leitores. Por raras vezes, os periódicos permitem que o leitor expresse seu 

entendimento sobre os conteúdos que são produzidos.  

A partir desta inquietude, será apresentado um caso que, segundo Martins (2008, p. 2), 

“oferece descrições, interpretações e explicações que chamam a atenção pelo ineditismo”. Fazer 

um Estudo de Caso sobre determinado acontecimento, é pesquisar qualitativamente a 

complexidade do mesmo. De acordo com Martins (ibid.), a técnica exige que o pesquisador 

compreenda e interprete o acontecimento como um todo, por meio de uma imersão no objeto de 

estudo, que aqui, é o caderno Para Sempre. 

O Estudo de Caso necessita ser eficiente afinal, ele trará apontamentos que poderão servir 

de dados para próximas pesquisas acerca da mesma temática. Sobre a eficácia do estudo de caso, 

pode-se ilustrar com o que Martins (2006) diz, quando:  
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 O sucesso de um Estudo de Caso, em muito, depende da perseverança, criatividade e 

raciocínio crítico do investigador para construir descrições, interpretações, enfim, 

explicações originais que possibilitem a extração cuidadosa de conclusões e 

recomendações. Neste sentido, o pesquisador deve apresentar encadeamentos de 

evidências e teses de triangulações de dados que orientaram a busca dos resultados 

alcançados. Deverá ganhar a confiança do leitor de que, de fato, conhece o assunto com 

o qual está trabalhando. Convencê-lo de que o trabalho de capo foi realizado 

pessoalmente, com afinco e perseverança. (MARTINS, 2006, p. 3). 

 

 

Um estudo de caso exige clareza e objetividade. Não é preciso assoberbar a pesquisa com 

informações detalhadas, pois, ainda segundo o que traz Martins (ibid., p. 3) “é falsa a expectativa 

que um grande volume de informações irá influenciar e agradar o leitor. Pelo contrário, excesso 

de informação acabará por chateá-lo”. O autor acrescenta que “o estudo de caso se tornará 

exemplar se revelar análises em profundidade, não em extensão”.  

Assim sendo, salienta-se o que diz Paulino (2000), a respeito de que é necessário entender 

a recepção para compreender a importância que os meios de comunicação exercem sobre a 

sociedade moderna. 

 

Pensar a comunicação a partir da recepção permite-nos entender melhor o papel dos 

meios de comunicação na vida da sociedade contemporânea, como eles atuam no 

cotidiano dos grupos sociais, nas diferentes comunidades e culturas. Permite-nos 

também sair da oposição emissora todo-poderosa versus receptor passivo ou, por outro 

lado, emissor neutro versus receptor/consumidor todo-poderoso (PAULINO, 2000, p. 

37). 
  

 O que a autora diz e corrobora com a ideia comum, principalmente entre os calouros em 

comunicação, de criticar os veículos comunicacionais como alienadores e deturpadores. Ainda 

segundo Paulino, “estudar a recepção é desconstruir o processo de produção e entender os 

processos de interação social” (2000, p. 37).  

 Baccega (1998) defende que os estudos no campo da comunicação dividem-se entre dois 

polos: o da emissão e o da recepção, e que o entroncamento dos dois define a comunicação. 

Dessa perspectiva, Baccega (ibid., p.7) afirma que “os estudos de recepção não são um lado novo 

da comunicação: trata-se apenas de uma nova perspectiva desses estudos, que vem se 

desenvolvendo nas últimas décadas” e “comunicação é interação entre sujeitos que, para tanto, 

podem utilizar-se predominantemente”. 

 

Os receptores tornam-se coprodutores do produto cultural. São eles que o (re)vestem de 

significado, possibilitando a atualização de leituras, o rompimento de caminhos pré-
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estabelecidos de significados, a abertura de trilhas que poderão desaguar em 

reformulações culturais. A recepção, como ato cultural, desempenha importante papel na 

construção da realidade social'. Daí a importância de seu estudo. Através destes estudos 

podemos descobrir quais são os processos reais que resultam do encontro dos discursos 

dos meios de comunicação apropriados (transitoriamente) ou incorporados (com 

permanência na cultura) pelos sujeitos-receptores irnersos em suas práticas culturais. Os 

estudos de recepção estão preocupados com as características sócio-culturais dos 

receptores. (BACCEGA, 1998, p. 10) 

 

Através de um estudo de recepção, busca-se descobrir o porquê das pessoas se sentirem 

tão atraídas pelo acontecimento midiático „morte‟ e em se conhecer o perfil e a imagem da pessoa 

morta, através do caderno Para Sempre. O estudo de recepção foi o método escolhido, pois é 

importante conhecer de que forma a mídia interfere na sociedade e nas relações sociais.  

A escolha por entrevistas semiabertas qualitativas se dá para identificar diferentes 

percepções e opiniões, fazendo com que o pesquisador busque respostas para as questões 

relativas ao problema da pesquisa. Os dados serão buscados através de reuniões individuais com 

os participantes que representam uma parcela dos leitores que tiveram acesso, e efetivamente, 

leram o objeto do estudo, sem que um participante interfira nas acepções pessoais do outro.  

Foram feitas escutas semiabertas, baseadas em um roteiro prévio (Anexo) de 17 perguntas 

interpretativas, que não serão suscetíveis de respostas objetivas. Nesta escala de respostas, foram 

analisadas as impressões dos leitores sobre a tragédia. As entrevistas foram feitas, 

aproximadamente, oito meses após o acontecimento, preocupação e cuidado deste pesquisador, 

para que as emoções instantâneas logo após a tragédia não inferissem nas respostas das 

entrevistas. Como apoio busca-se também as leituras de Gaskell (2002, pg. 68), ao dissertar sobre 

pesquisa qualitativa. De acordo com ele, a pesquisa qualitativa não serve para “contar opiniões ou 

pessoas, mas ao contrário, explorar o espectro de opiniões, as diferentes representações sobre o 

assunto em questão”. Por isto, no grupo, está compreendido o universo de um leitorado, pessoas 

de diferentes atuações sociais e neste universo, há uma produção de convergências e 

divergências, singularidades e pluralidades de opiniões e interpretações. 

Análises também acerca das reflexões de Goldenberg (2005) são realizadas para a 

formulação do questionário aplicado, pois, segundo a autora: 

 

Neste jogo ou nessa “arte” de fazer pesquisa, o jogador precisa ter alguns atributos para 

poder entrar no campo científico. Alguns podem ser vistos como internos atributos 

pessoais que devem fazer parte do indivíduo que quer ser um pesquisador. Cito, entre 

eles: ética, curiosidade, interesse  real, empatia, paciência, paixão, equilíbrio, humildade, 

flexibilidade, iniciativa, disciplina, clareza, objetividade, criatividade, concentração, 
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delicadeza, respeito ao entrevistado, facilidade para conversar com outras pessoas, 

tranquilidade e organização. (GOLDENBERG, 2005, p.69) 

 

No trecho acima, a autora cita 20 atributos que, acredita-se possuir, pois caso contrário, 

esta pesquisa não teria sido concluída. Tais atributos foram de suma importância na construção 

do roteiro de perguntas e principalmente, na condução de cada entrevista com os leitores do 

caderno. Para desenvolver o estudo, também foram usadas as leituras de autores como Duarte 

(2005), Flick, Gaskell (2002) e Triviños. 

Flick (2009, p. 20), por exemplo, coloca que “a pesquisa qualitativa é de particular 

relevância ao estudo das relações sociais devido à pluralização das esferas de vida”. Já Triviños 

(1990, p. 146), conceitua a técnica de entrevista semiaberta como “parte de certos 

questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses que interessam à pesquisa, e que, em 

seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses, que vão surgindo à 

medida que se recebem as respostas dos informantes”. Ambos os fatores, como a pluralização e e 

as novas hipóteses, citados por Triviños e Flick, foram observados no momento de realização das 

entrevistas que serão analisados posteriormente.  

Duarte (2005), diz que: 

 
A lista de questões desse modelo tem origem no problema de pesquisa e busca tratar da 

amplitude do tema, apresentando cada pergunta da forma mais aberta possível. [...] O 

pesquisador faz a primeira pergunta e explora ao máximo cada resposta até esgotar a 

questão. Somente então, passa para a segunda pergunta. Cada questão é aprofundada a 

partir da resposta do entrevistado, como um funil, no qual perguntas gerais vão dando 

origem específica. O roteiro exige poucas questões, mas suficientemente amplas para 

serem discutidas em profundidade sem que haja interferências entre elas ou 

redundâncias. A entrevista é conduzida, em grande medida, pelo entrevistado, 

valorizando seu conhecimento, mas ajustada ao roteiro do pesquisador. (DUARTE, 

Jorge, 2005, p. 66) 

 

Os conhecimentos que Duarte apresenta também foram aplicados no momento das 

entrevistas, no sentindo de explorar ao máximo as opiniões dos entrevistados.  

 

4.1.2 A escolha dos leitores 

 

Para compor o grupo de entrevistados, foram escolhidos sete leitores, para que fosse 

atingida uma pluralidade de opiniões. De acordo com a última pesquisa anual do Grupo RBS, de 

2012, que mede o Índice Satisfação do Assinante (ISA), foi possível traçar o perfil de quem é o 
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assinante/leitor do periódico. Foram entrevistados 302 assinantes/leitores. O grupo representativo 

de leitores desta pesquisa se baseia em alguns dados que foram julgados pertinentes para a 

pesquisa: são predominantemente mulheres (54,3% mulheres e 45,7% homens); a idade média 

dos leitores é de 55 anos; maior parte deles possui ensino superior completo (35,4%) e ensino 

médio completo (32,1%). 

Para compor o universo de leitorado, compreendido em sete pessoas, buscou-se leitores 

que de alguma forma fazem parte do perfil acima citado. Respeitou-se a porcentagem de homens 

e mulheres, do nível de escolaridade e faixa etária (4 deles, ou seja, a maioria, têm, 

aproximadamente 50 anos). Mesmo assim, buscou-se ouvir as pessoas que estão na faixa dos 20, 

30 e 40 anos, ainda dentro do objetivo de garantir a pluralidade. Não será incluído aqui o nome 

completo das pessoas, mas suas iniciais, e as informações que serão úteis para a compreensão dos 

pontos de vistas. A decisão de privar a referência das pessoas foi tomada após refletir muito afim 

de que, em decorrência da sensibilidade do acontecimento, se pudesse evitar que pessoas ligadas 

às vítimas e que possam vir a ter contato com este material, se sintam, eventualmente, 

„perturbadas‟ com possíveis respostas e interpretações de algum entrevistado. As entrevistas na 

íntegra encontram-se em anexo.   

Fazem parte do grupo que se analisaram as entrevistas semiabertas: 

 M.C.P. – 24 anos – Ensino Superior completo - Advogado – Não possui filhos; 

 J.A.V. – 32 anos – Ensino Superior incompleto - Universitária – Um filho; 

 A.P.L. – 43 anos – Ensino Superior completo – Psicóloga – Três filhas; 

 I.N.M.R. – 50 anos – Ensino Superior completo – Professora de Português – Um 

filho; 

 R.J.S. – 50 anos – Ensino Superior incompleto – Gerente de Produção – Uma 

filha; 

 M.I.M.P. – 52 anos – Ensino Superior completo – Pedagoga – Duas filhas; 

 P.R.B. – 53 anos – 1º Grau completo – Comerciante – Dois filhos e duas filhas. 

 

4.2 Análise dos materiais 

 Será realizada aqui, uma análise qualitativa dos materiais levantados a partir das 

entrevistas semiabertas realizadas com o grupo de leitores selecionado. O roteiro de 17 perguntas 

seguiu uma ordem em que, primeiro fossem levantadas algumas relações sobre o que os leitores 
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compreendem da tragédia da boate Kiss, logo após, as suas relações com a temática morte, para 

enfim, sobre as leituras que fizeram acerca do caderno Para Sempre.  

 

4.2.1 Reações do leitor diante do caso Kiss 

 Na resposta do primeiro questionamento
14

, os entrevistados disseram que tomaram 

conhecimento da tragédia de diferentes formas. A maioria, através de ligações telefônicas de 

pessoas que demonstravam preocupação em saber se nem os mesmos, ou seus parentes e 

conhecidos mais próximos, estavam na boate. Nenhum deles tomou conhecimento 

exclusivamente por meio da mídia. Uma entrevistada (A.P.L.) recebeu a ligação de uma das 

filhas, outra entrevistada (I.N.M.R.) recebeu a ligação do filho do namorado, outro (R.J.S.), a 

ligação de uma amiga. Apenas um dos entrevistados (M.C.P.) estava no centro da cidade naquele 

momento saindo de outra festa e acabou presenciando o acontecimento. Outra entrevistada 

(M.I.M.P.) estava indo buscar o sobrinho em outra festa quando passou pela frente do Hospital de 

Caridade Astrogildo de Azevedo, no centro da cidade, e percebeu uma aglomeração de pessoas e 

ao encontrar o sobrinho, este contou o que estava ocorrendo naquele momento.  

Nenhum dos entrevistados ficou sabendo da tragédia única e exclusivamente por meio da 

mídia, até porque o incêndio aconteceu em um momento em que seis deles estavam dormindo, 

apenas um (M.C.P.) estava em uma festa, em outra casa noturna, próxima à boate Kiss. 

Dois entrevistados chamaram a atenção. Eles ficaram sabendo que alguma coisa estava 

acontecendo e buscaram na mídia mais informações. O comerciante (P.R.B, 53) contou que 

alguém tocava incessantemente o interfone naquela madrugada. Ao atender, ele viu que não 

passava de um engano. Na verdade era o amigo de uma moradora do prédio, buscando por 

notícias dela naquela madrugada. 

 

Eu disse que ela morava no 302. Pois é, daí me disseram que já tinham apertado lá e que 

não tinha ninguém. Ele, pelo interfone, não me deu tanta informação [comentou sobre o 

incêndio, mas não contou detalhes]. Eu falei que não tinha telefone dela e nem contato.  

E aí eu fui dormir novamente. Não tinha noção da gravidade da coisa. Voltei a dormir e 

ali pelas 9h começou a dar na tv e começaram as ligações. (P.R.B., 53, comerciante) 

 

                                                 
14

 1) Como você tomou  conhecimento da tragédia? 
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O comerciante não tomou conhecimento de detalhes diretamente na mídia, mas, pelo 

relato, afirma que foi na televisão que ele buscou se informar sobre o fato. J.A.V. contou que 

recebeu uma ligação do próprio pai, e que este perguntou onde ela estava:  

 

O meu me telefonou e eu tava dormindo. E ele queria saber se eu estava bem, se eu não 

estava na boate. Eu acordei e não estava entendo nada do que ele falava no telefone. 

Então ele disse: “liga a tv que tá acontecendo uma coisa e eu tenho que ligar para tua 

irmã”. (J.A.V., 32, universitária) 

 

 A universitária afirma que a partir do momento em que desligou o telefonema do pai, 

ligou a televisão para ver o que de fato estava acontecendo. Aí então, a universitária tomou 

percepção das reais proporções da tragédia. Neste questionamento, três dos entrevistados 

afirmaram que, após saber do incêndio, passaram a ligar para outras pessoas também. Quem 

melhor descreveu isto, foi I.N.M.R. (50, professora), pois após saber que o incêndio foi na Kiss, 

lembrou que o filho, que é sobrevivente, estava lá. Ela descreve o momento com “o horror”, pois 

estava no interior de Santa Maria, onde o sinal de celular era fraco, além de que o filho, que já 

estava internado no Pronto Atendimento Municipal, não atendia as ligações do celular.  

 A segunda pergunta
15

 indaga as reações do grupo ao saber da tragédia. As reações estão 

muito ligadas aos conceitos que se traz de imprevisibilidade e mega acontecimentos, já discutidos 

no capítulo teórico desta pesquisa. Sobre as respostas do grupo, também foi analisado que alguns 

valores-notícia recuperados nesta pesquisa estão nas entrelinhas das argumentações. A questão é 

ampla, por isso, trouxe diferentes interpretações. I.N.M.R. (50, professora) trouxe para a sua 

resposta sentimentos. De acordo com a entrevistada, este foi “um choque, uma dor muito forte, 

aquele desespero de não se saber a real situação. [...] Eu fiquei apavorada. [...] É horrível.” Além 

dos sentimentos, a professora citou a palavra “choque”, ou seja, ela se refere que o abalo 

emocional ao saber da tragédia, mexeu com os próprios sentimentos. Este “estar em choque”, 

pode ser relacionado com a imprevisibilidade do acontecimento, afinal, se fosse algo imaginável 

ou previsível, não a deixaria surpresa. A.P.L., (43, psicóloga), diz que foi informada quando o 

número de vítimas fatais confirmadas chegava a 20 e que na hora “levou na brincadeira”: “meu 

deus, 20 pessoas [mortas]”. A reação da psicóloga foi de não acreditar. Quando a mesma 

quantificou o número de vítimas, observa-se que o critério de noticiabilidade, de intensidade do 

                                                 
15

 Qual a sua reação ao saber do fato? Esta tragédia, em específico, te chocou mais do que outras tragédias? 
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número de pessoas foi fundamental para que ela, naquele momento não acreditasse no 

acontecido.  

Os outros cinco entrevistados fizeram ligação com o critério de noticiabilidade, 

proximidade. J.A.V. apontou que a primeira reação que teve foi de ligar para as pessoas mais 

íntimas para saber se todos estavam bem, pois, o imprevisto havia lhe chamado muito atenção: 

“Foi com pessoas muito próximas, conhecidas.”.  

O advogado, diz:  

Sendo um acontecimento de Santa Maria, da nossa realidade, algo que a gente sempre 

viu no noticiário, a gente presenciar é muito mais impactante né?! Tu sente na pele, são 

pessoas que tu conhece, que estão ali. Então é o teu mundo no qual tá ocorrendo isso aí, 

não é só noticiário que é visto. (M.C.P., 24, advogado) 

 

 

  M.C.P. ressalta a dificuldade de aceitação de se sentir parte do acontecimento. Parte do 

acontecimento e na forma em que cada santa-mariense se sente ligado à tragédia. Seja por 

comoção, por experiências de já ter ido ao local, por conhecer vítimas e sobreviventes, etc. A 

reação do advogado, de proximidade e pertencimento, se aproxima da resposta da pedagoga 

(M.I.M.P., 52): “eu acho que até hoje eu não vivi uma tragédia como esta. Sempre essas tragédias 

distantes que comovem a gente, mas como essa... E até mesmo por serem muitos jovens”. Esta é 

a primeira vez em que a pedagoga, traz a palavra jovem. Em perguntas que serão vistas a seguir, 

ela ressalta outras vezes esta circunstância que a deixou tão perplexa: a faixa etária dos 

envolvidos.  

 O gerente de produção foi o que, em resposta menor, trouxe maior mescla de reações: 

 

Em um primeiro momento foi um choque. Imaginei que várias pessoas envolvidas, 

ligadas a mim, poderiam estar lá. Uma, pela maneira como aconteceu. Outra, pelo 

volume de mortes e a crueldade delas. Foi uma coisa que realmente me marcou, me 

chocou e fez me refletir. (R.J.S., 50, gerente de produção) 

 

 R.J.S. trouxe, mais uma vez, a questão da proximidade, a imprevisibilidade (nomeando de 

“choque”, bem como fez a professora I.N.M.R.), a intensidade (referindo-se ao número de 

mortes) e questão circunstancial, a forma como se deu o acontecimento.  

 Quem ficou menos impressionado com o incêndio, foi o comerciante P.R.B. (53). Ele 

levanta a questão da proximidade, ao dizer: “imagina acontecer isso aqui na nossa cidade?”, mas 

ao mesmo tempo se declara “neutro” e “frio” ao lidar coma temática morte. Ele diz que a reação 

da esposa, que é enfermeira era de querer ir até o local do incêndio, porém, como sabia que o 
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local já estava com muitas pessoas, acreditou que não ia ser relevante ir até lá na hora do 

“tumulto”.  Ele ainda fez uma comparação da tragédia da boate Kiss com outras duas tragédias: o 

ataque terrorista ao World Trade Center, nos Estados unidos, em 2001, e o tsunami que atingiu o 

Japão, em 2011. Na mesma resposta em que ele traz a questão da proximidade, ele a repele, ao 

dizer que as três tragédias, no seu ponto de vista, estão no mesmo nível, mas que ainda se sentiu 

mais chocado pelo que aconteceu nos Estados Unidos, do que em Santa Maria. 

 A terceira indagação
16

 trouxe diferentes entendimentos por conta dos entrevistados. 

A.P.L. (43, psicóloga) e I.N.M.R. (50, professora), responderam que se detiveram no “como 

aconteceu”, nas circunstâncias. Mesmo nesta pergunta, as duas entrevistadas trouxeram, outra 

vez, a questão da proximidade. 

 A universitária (J.A.V., 32) esclarece que evitou ter contatos com notícias e reportagens: 

“Eu fui para um sítio, porque eu precisava me estabilizar emocionalmente”. Ela afirma que 

mesmo assim era difícil fugir do assunto, pois as pessoas falavam na rua, na mídia televisiva 

repercutia muito e também nas redes sociais. Ela relata que não buscava por vídeos ou fotografias 

do local da tragédia: “foi uma escolha minha, porque não ia me fazer bem” e lamenta que 

“acabava vendo as reportagens grandes”, como na televisão. 

 O advogado (M.C.P., 24) afirma que sabia da dimensão e a gravidade da tragédia, visto 

que, havia passado no local naquela madrugada e que o que mais chamava a atenção dele durante 

o dia, era o que a mídia divulgava acerca do número crescente de mortos, sobre procurar por isso, 

ele explica:  

 

A expectativa de não saber que era algum amigo ou conhecido, essa expectativa negativa 

de esperar que não fosse ninguém... Isso era o que mais passava por mim. Era aquela 

coisa egoísta de: „tomara que não tenha ninguém muito próximo, que não tenha nada 

com os meus‟. (M.C.P., 24, advogado) 

 

Mais adiante, o advogado afirma que o perfil das notícias que buscava, havia tomado 

outra forma 

 

E as manifestações dos familiares que chamavam muita atenção. A gente presenciou 

bastante pais que chegavam lá no dia. Uma mãe específica que tinha um amigo da filha 

que disse que tava lá dentro, que ela não tinha saído. Essas relações assim que 

chamavam muita atenção. (M.C.P., 24, advogado) 

 

                                                 
16

 Sabemos que você é leitor do jornal. Ao saber sobre a tragédia, em quais pontos você se deteve? 
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 Para M.C.P., o interesse se reconfigurou. O que mais adiante passou a chamar a atenção 

dele foi à relação dele próprio, com a dor dos outros. A pedagoga M.I.M.P. (52), conta que 

buscava as informações gerais, principalmente, pela internet. Segundo ela, este era o meio mais 

completo e atualizado do momento e que era onde poderiam também trocar informações via 

redes sociais. R.J.S. (50, gerente de produção) afirmou que buscava mais pelos nomes das 

pessoas envolvidas, bem como suas faixas etárias. Já P.R.B. (53, comerciante) diz que, o espanto 

com o número de envolvidos, as idades e as fotografias das vítimas, chamou muito a atenção 

dele, mas momentaneamente. O comerciante disse que depois, foi buscar por informações a 

respeito de repercussões políticas e funcionamento do serviço público. A resposta que mais 

convergiu foi quanto ao interesse em saber se haviam conhecidos envolvidos na tragédia. Três 

entrevistados citaram este ponto durante a entrevista: M.C.P. (24, advogado); M.I.M.P. (52, 

pedagoga) e R.J.S. (50, gerente de produção). 

 A relação entre os polos da produção e da recepção: na pergunta de número quatro
17

, 

quase todas as respostas convergiram para um só resultado. As respostas de seis entrevistados 

garantem como fundamental o papel da imprensa na cobertura de tragédias como esta. Os 

significados desta importância são divergentes. 

“Nos primeiros dias eu não quis ter muita informação escrita. Eu peguei todos os jornais e 

guardei tudo. Eu esperei passar um tempo e então fui ler”, A.P.L ( 43,pscicóloga). A colocação 

da psicóloga vem ao encontro do que respondeu a universitária na questão anterior. Para elas, de 

imediato, a melhor forma de lidar com a morte de tantas pessoas foi desviar do assunto. Mas, um 

tempo depois, a psicóloga já demonstrava o interesse em um segmento de notícias: “O que está 

acontecendo com essas famílias? Elas estão sendo atendidas? E os sobreviventes, como é que 

estão? Onde é que estão? Ajuda psicológica, não tem... Então, o que me fez pegar o jornal e ler 

mesmo, foi isso”, afirma. De acordo com esta resposta, nota-se que a preocupação de A.P.L. era 

de tomar conhecimento do fato para saber de que forma poderia ajudar ao próximo. Quando 

interpelada sobre o papel do jornalismo, ela afirma: 

 

E eu procurava ver se eu descobria alguma coisa [forma de ajudar] pelo jornal. Eu 

busquei essa informação. [sobre ser leitor] É tu receber a informação a mais precisa 

possível. Eu acho que o papel do jornalismo, é ir atrás. Para muitos, o que mutias vezes é 

abusivo, incômodo, para os profissionais da área da saúde, pelo menos, serviu muito. 

(A.P.L., 43, psicóloga). 

                                                 
17

  O que é ser leitor diante deste acontecimento? 
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  A resposta de A.P.L. destaca o papel de prestador de serviço que o jornalismo tem. A 

professora (I.N.M.R., 50) também acrescentou que não teve tanto contato com notícias a respeito 

da tragédia não por opção, mas pela situação. Ela relata nesta resposta, os dias posteriores da 

tragédia em que esteve com o filho, sobrevivente da tragédia, internado no Hospital Moinhos de 

Vento, em Porto Alegre, durante 10 dias. Ela considera o material produzido pela mídia, como 

“leituras que chocam” e que estas fizeram com que ela percebesse que “a tragédia foi tão 

grande”. “Eu quero estar lembrando, me informando para as pessoas não esquecerem, para que 

isso não aconteça mais! Então, acho que a gente tem que ler, tem que se informar, tem que estar 

atento a essas notícias, para não cair no esquecimento”, (I.N.M.R., 50, professora). Pode-se 

observar que pela situação em que ela se vê inserida na tragédia, ela discorda das pessoas que 

falam que a mídia está dando muita abertura para o caso, muita visibilidade.   

A universitária J.A.V. (32) traz a questão religiosa para a resposta, 

 

Eu acho que o jornal veio, naquele momento, de certa forma, desempenhar um papel 

muito bom como um consolo, poque ele trouxe muitas famílias, com uma religiosidade 

muito intensa, com uma crença muito positiva. Acho que isso consolou muito as pessoas 

que não tinham essa fé, que viam a morte de uma maneira, como uma perda, e o jornal 

teve essa função. Eu achei muito importante. Ele conseguiu equilibrar isso. Muita gente 

que estava desesperada e achando que de repente tinha perdido tudo na vida, pode se 

espelharem em outras famílias que tinham perdido até mais pessoas, mas que traziam 

uma fé muito grande. De que a vida poderia recomeçar. (J.A.V., 32, universitária) 

 

 

Para a universitária, o jornal desempenhou o papel de compaixão entre as famílias, de 

compartilhamento da dor, para que cada família pudesse se apoiar na solidariedade das palavras 

do outro. M.I.M.P. (52, pedagoga) apenas comentou sobre a certeza que era abrir o jornal e 

encontrar notícias que repercutissem o incêndio e que não havia “nada de alegre” nas edições 

seguintes ao dia 27 de janeiro. R.J.S. (50, gerente de produção) e P.R.B. (53, comerciante), 

concordam que a mídia desempenhou um importante papel de acompanhamento dos fatos, 

inclusive, os dois ressaltaram que acompanham até os dias de hoje. “[...] eu tenho gosto pela 

leitura e pela informação. [...] Tu não lê à toa, tu não lê a lista telefônica, tu lê informação. [...] eu 

procuro ler informação nova. [...] como leitor, sobre a tragédia, eu procurei ler tudo, assim como 

até agora”, se define P.R.B. como leitor.  

 

4.2.2 Sentimentos e emoções diante da morte 
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As leituras dos produtos jornalísticos produzidos pela imprensa provocam diferentes 

reações e afloram diferentes sentidos de emoções. Isso que se buscou e se percebeu, com a quinta 

pergunta
18

 aplicada ao grupo. Pode-se observar pelo menos 8 sentimentos: dor (citado 4 vezes), 

revolta (2 vezes), preocupação (1 vez), tristeza (2 vezes), impotência (2 vezes), solidariedade (1 

vez), compaixão (3 vezes) e mal estar (1 vez).  

A.P.L. (43, psicóloga) diz mais uma vez, da dificuldade que enfrentou em acreditar que 

tudo aquilo era verdade: “parece que eu estava sonhando”. E ainda, falando em proximidade 

ressaltou que talvez se sentisse menos pertencente ao acontecimento, menos afetada 

emocionalmente, se tivesse acontecido em uma cidade mais distante: “Talvez se isso tivesse 

acontecido em Porto Alegre, [...] não fosse tão doloroso. [...] Foi muito próximo, talvez isso tenha 

sido o mais difícil de lidar”, ratifica.   

I.N.M.R. (50, professora) foi quem demonstrou mais sentimentos aflorados, 

provavelmente, pelo fato do próprio filho, de 18 anos, ser sobrevivente da tragédia. Para ela, a 

dor, a tristeza e a revolta, são muito grandes.  

 

Quantas famílias foram atingidas, mesmo esses sobreviventes, [...] meu filho mesmo, 

[...] o pulmão dele é de como se ele tivesse fumado 70 anos. É um sentimento de revolta. 

Eles estavam se divertindo lá e aí acontece toda essa tragédia. É tristeza e revolta, não 

tem mais o que pensar, que até hoje tu passa por lá e fica sem ação. 

 

Ao falar da situação em que o filho se encontra hoje, mais de 8 meses após a tragédia, 

expressa preocupação quanto ao estado de saúde do rapaz. Ao mesmo tempo em que o termo 

“sem ação”, com o tom em que ela se refere, expressa impotência para fazer com que algo mude. 

A impotência ou até certo nuance de inocência podem ser observados na fala de J.A.V. (32, 

universitária): 

 

Porque se eu estivesse lá, eu ia ficar esperando que caísse água do teto. Juro! Quando eu 

me coloquei no lugar das pessoas e pensei “se eu estivesse lá, o que eu faria”? Eu ficaria 

esperando o que acontece em qualquer lugar: que a fumaça despertaria um circuito de 

segurança e que começasse a cair água do teto. [...] Não ter isso, me deixou bem chocada 

(J.A.V., 32, universitária). 
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  Que sentimentos você manifestou ao saber que pessoas próximas e distantes faleceram, ao mesmo tempo, na 

mesma circunstância?  
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A universitária expressa uma fala de possível confiabilidade da estrutura de 

funcionamento da casa noturna, através de sistema de sprinkler
19

. A tonalidade de revolta pode 

ser vista quando a J.A.V. se diz chocada ao descobrir que não havia este sistema, em uma boate 

que, visualmente, apresentava uma boa infraestrutura.  

M.C.P. (24, advogado) resume seus sentimentos entre dor e solidariedade. “[...] quem 

sobreviveu tem de alguma forma que ajudar quem não teve tanta sorte (se refere as famílias que 

perderam entes queridos)”, justifica.  

R.J.S. (50, gerente de produção), M.I.M.P. (52, pedagoga) e P.R.B. (comerciante) 

demonstraram compaixão com a dor do outro, ao pronunciar as expressões como “me coloco no 

lugar de pai” e “me coloco no lugar de mãe”. Este pode ser um reflexo dos três possuírem, um, 

dois e quatro filhos, respectivamente. A pedagoga diz que a família “passou pelo menos um mês 

sem dormir direito, pensando naquilo [na tragédia]”. Quem também coloca o sentimento de pesar 

na resposta é o gerente de produção: “não fica fácil de descrever, não há uma palavra exata. É 

uma sensação muito ruim que a cada momento aflora, devido à dimensão do acontecido”. A fala 

do entrevistado R.J.S. deixa claro que, ainda hoje o que ele chama de “sensação muito ruim”, o 

acompanha. O “a cada momento aflora”, pode estar relacionado com o que o mesmo entrevistado 

respondeu na questão anterior, número quatro, de que acompanha, na mídia, a repercussão do 

fato até hoje. O entrevistado P.R.B. (53, comerciante) intitulou, nesta pergunta, a tragédia da 

boate Kiss como inevitável, como uma “fatalidade”. Porém, demonstra compaixão ao dizer: 

“imagina um filho da gente morrendo nessa circunstância, né?!”.  

A sexta interrogação
20

 também se aproximou de uma unanimidade de respostas. Seis 

entrevistados responderam diretamente que sim. Apenas P.R.B. (53, comerciante) não deixa clara 

a resposta. Três entrevistados citaram apenas as relações interpessoais na resposta (A.P.L., 

I.N.M.R. e M.I.M.P.). Três (J.A.V., M.C.P. e R.J.S.) citaram as relações interpessoais e a questão 

da segurança. Um (P.R.B.) citou apenas a segurança pessoal.   

Como trazido no capítulo teórico deste trabalho, os entrevistados mostram suas relações 

com a morte e a tragédia, para servir com um ponto de crescimento pessoal. A.P.L. (43, 

psicóloga) diz que prestou trabalho voluntário em sua área. As relações interpessoais mudaram a 

partir daí. Ela relata que pode contar com muitos colegas que também se solidarizaram e, ao 

                                                 
19

 Sistema instalado no teto de estabelecimentos que, ao detectar a presença de fumaça, acionam bicos que liberam 

água no local onde há fogo.   
20

 Tomar conhecimento dessa ocorrência mudou suas rotinas diárias e suas relações sociais? Explique. 
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mesmo tempo, lhe “afastou de muitos outros”: “[...] eu vi muita coisa que envolvia dinheiro. [...] 

ao mesmo tempo em que eu conheci muita gente num momento muito doloroso, também me 

afastou de tantas outras”, reafirma a psicóloga. A professora I.N.M.R. (50) também citou apenas 

o fator interpessoal, colocando em pauta a situação do filho: “principalmente com meu filho, o 

cuidado redobrou. Por mais que trabalhe a gente bastante, se dedique bastante, eu não fico mais 

dando valor para tantas coisas materiais. A gente fica mais voltada para o ser humano, para o 

sentimento entre as pessoas. Mais pelo lado emocional mesmo”. A última entrevistada que trouxe 

apenas a questão emocional, foi M.I.M.P. (52, pedagoga):  

 

A cada tragédia vivida, como esta, nos torna mais tolerantes. A cada coisa vivida que me 

deixa triste, eu penso: „não vou brigar por isso‟. Eu acho que a tolerância, [o ser] mais 

humano, acho que a gente tem que se doar mais um para o outro, independente de 

qualquer coisa. [...] A cada dia que passa eu procuro ser melhor, porque a gente é egoísta 

né, é normal né, mas a gente muda muito. (M.I.M.P., 52, pedagoga) 

  

A entrevistada demonstra, a partir do relato, que ela passou a dar mais valor às coisas 

simples e solidárias. J.A.V. foi a única entrevistada mulher que, além do fator interpessoal, 

também descreveu a segurança: 

 

No mesmo dia eu falei paro o meu filho, de 11 anos, que ele não iria em boate. Ele ficou 

muito assustado, porque nem passa na cabeça dele ir em boate. Minha irmã falou a 

mesma coisa pra filha dela, de 14 anos. A gente ficou bem chocado. Eu acho que eu, 

muito mais [cuidadosa] em lugar fechado. Eu vou mais em lugares abertos. (J.A.V., 32, 

universitária) 

 

O relato da universitária, que é mãe, demonstra tamanho espanto com a situação, que ela 

acaba por dar uma advertência errônea para o filho de 11 anos, que nem entraria em uma boate, 

visto a idade que tem. A interpessoalidade da relação com o filho é refletida na segurança pessoa, 

quando a mesma diz ser mais cautelosa quanto a escolha dos lugares que frequenta.  

Os três homens citaram a questão da segurança. M.C.P. (24, advogado) e R.J.S. (50, 

gerente de produção), responderam também as relações interpessoais. O advogado afirma que a 

partir do dia do incêndio, “muito a minha relação com as pessoas próximas, pela valorização 

[delas]”, ao encontro do que o gerente diz: “queira ou não queira, a gente age diferente, a gente 

pensa mais no próximo”.  

Ao falar sobre a segurança, M.C.P. é determinado: 
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[...] comecei a cuidar mais os locais onde eu vou. Se tem extintor, se tem evacuação 

rápida, se cumprem as regras de mínimas de segurança, se o lugar tem saídas [de 

emergência]. Isso aí ficou bem forte em mim, a questão de segurança mesmo. Isso, mais 

atualmente, mesmo que já se passaram nove meses, foi o que mais ficou: a segurança 

dos locais que eu frequento (M.C.P., 24, advogado). 

A perspectiva do advogado corrobora com a do gerente de produção, R.J.S. explana mais 

detalhadamente ainda a sua preocupação. Enquanto o advogado citou apenas os lugares que 

escolhe para frequentar, o gerente traz as aflições diárias: 

 

A gente tenta evitar situações que, até então, a gente não se precavia tanto, não tomava 

tanta segurança. Até mesmo em locais que a gente frequenta hoje, a gente fica mais 

atento. No trabalho, na rua, num contexto geral, né. A cada passo, a gente tá de olho 

aberto, para cada situação que pode surgir. Essa foi uma tragédia que mexeu com o 

mundo, com a humanidade em si. Ela fez, e faz, em cada instante, tomar mais segurança. 

(R.J.S., 50, gerente de produção) 

 

 P.R.B. foi o único que citou apenas a segurança pessoal: 

 

Essa preocupação [quanto a segurança], eu sempre tive. [...] Eu saia, e não ia fiscalizar o 

extintor de incêndio [dos lugares]. A gente entrega nossas vidas para as autoridades, elas 

que devem que fazer isto, são pagas para isso. E elas não fazem! Esse é o „x‟ da questão. 

Tu paga caro pelos serviços públicos e são precaríssimos. (P.R.B., 53, comerciante) 

 

 O comerciante afirma que essa rotina diária não mudou depois do acontecimento, pois, já 

se preocupava com a segurança desde antes. Ele relaciona a própria segurança nos locais 

fechados, com o que compete ao serviço público, relacionando o que deveria ser feito, com o que 

não é feito, em termos de fiscalização, efetivamente.  

Nas próximas duas questões, os entrevistados dividiram opiniões e obteve-se 

interpretações bastante plurais. Na questão de número sete
21

, sobre o interesse pela temática 

morte, o grupo pareceu desestabilizado com a indagação. Quatro deles (psicóloga, universitária, 

advogado e pedagoga) admitiram o interesse pelo assunto. Três (gerente de produção, 

comerciante e professora), afirmaram que não.  

A.P.L. (43, psicóloga) garante que se interessa bastante, tanto por fatores pessoais quanto 

profissionais: “eu leio, leio muito [sobre morte] quando pego o jornal. Num acidente de carro, 

quem morreu? Como foi? Eu leio, [...] ler a morte, para mim, é cotidiano”. Ela não soube precisar 

o porquê, apenas acredita que possa estar relacionado a sua área de atuação. A universitária 

J.A.V. (32) é incisiva ao dizer que gosta do assunto. De acordo com ela, o conteúdo deveria ser 

                                                 
21

  No dia-a-dia, você se interessa por ler notícias que falem sobre morte? Por quê?   
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ainda mais debatido, pois, argumenta que “porque na nossa cultura as pessoas não sabem lidar 

coma morte como em outras culturas. A cultura oriental aceita muito facilmente a morte. [...] Eu 

nunca vi a morte como uma coisa ruim”. O advogado (M.C.P., 24) sintetiza que lê sobre o 

assunto com ampla regularidade. Ele alega que as circunstâncias da morte do outro lhe chama a 

atenção. Ele chega a dizer que “lê bastantes notícias no aspecto geral, mas isso desperta muita 

curiosidade pra saber”. Ele ainda classifica as mortes que lhe chamam atenção: “não falecimentos 

naturais, obituários e coisas assim, mas tragédias, acidentes, são questões que eu sempre 

acompanho”. Sobre os motivos de buscar sobre este assunto, ficou em dúvida entre dois polos: 

“curiosidade ou informação propriamente dita”. O próprio advogado, como respondeu na questão 

um, foi até a frente da boate, na noite da tragédia, para saber o que estava acontecendo. A última 

entrevistada que defendeu o interesse pela leitura do assunto foi a pedagoga (M.I.M.P., 52). Para 

ela, a morte nos jornais atende mais a prestação de serviço. M.I.M.P. opina que a morte 

estampada pela imprensa, é um meio pelo qual muitas vezes ela toma conhecimento da morte de 

pessoas conhecidas e que, a partir desse conhecimento, pode buscar pela família do ente querido 

para desejar pesar.  

Na sequencia apresenta-se três entrevistados que dizem não se interessar pela temática, 

mas que se contradizem quanto a isso em outras respostas dadas durante as entrevistas, podendo 

constatar que todos os entrevistados, de alguma forma ou outra, se interessa sim, pela temática a 

qual se discorre a seguir. 

P.R.B. (53, comerciante) respondeu: “Não. Página policial, para mim, não precisava 

existir. Isso não me atrai”. Porém, na resposta da questão número um, sobre como tomou 

conhecimento da tragédia, o entrevistado confessou que, “[...] ali pelas 9 h começou a dar na 

televisão [sobre o incêndio] e começaram as ligações. Daí de tarde, nós fomos lá ao Farrezão
22

 

dar uma olhada nos corpos, né! Foi assim que fiquei sabendo”. Na pergunta de número dois, 

como apresentada nas páginas acima, há outra contradição. O comerciante disse que não julgou 

pertinente, nas horas seguintes após o incêndio ir até o Centro Desportivo Municipal acompanhar 

a esposa, enfermeira, para ajudar voluntariamente, pois o local já “teria gente demais”, porém 

afirma que a curiosidade fez com que o mesmo saísse de casa para acompanhar o “caos” que o 

local abrigava no momento.  

                                                 
22

 Farrezão é nome usual pelo qual é chamado o Centro Desportivo Municipal (CDM) de Santa Maria, local para 

onde foram levados os corpos das vítimas para a identificação. 
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O gerente de produção informa com parcimônia: 

 

Não. Te confesso que não. Mas infelizmente a mídia, ou a situação que a humanidade se 

conduz, de tantas oportunidades que têm se revelado, são essas notícias que são de maior 

volume na imprensa. É acidente de carro, drogas, etc. Em todos aspectos, a gente sabe 

que o índice maior de notícias são relacionadas a morte. Mas não que a gente procure ou 

dê preferência. Infelizmente a mídia hoje que dá quantidade maior de notícias hoje para 

isso. (R.J.S., 50, gerente de produção) 

 

Embora não admita seu interesse pelo assunto (o que será contrariado com a resposta da 

próxima pergunta), o gerente vê que o cenário que a mídia propõe, de cobertura a este assunto, 

não há como não ser consumidor de tal. Já I.N.M.R., após esperar mais ou menos 15 segundos 

pensando, se diz afetada psicologicamente se der muita atenção ao assunto: 

 

Não. É difícil [procurar sobre a temática morte]. Não costumo me deter nessas notícias. 

A gente dá uma passada, apenas. Eu acho que, principalmente depois da tragédia, ela já 

trouxe bastantes consequências sérias, graves... Se tu for voltar mais sobre essas 

tragédias que tem acontecido, eu acho que a gente vai ficar depressiva, triste, então a 

gente tem que procurar outras coisas. (I.N.M.R., 50, professora) 

 

A professora responde que seria uma forma de alimentar sentimentos tristes, se continuar 

a procurar por esse assunto. Porém, tanto a professora, quanto o gerente de produção, se da 

resposta da próxima pergunta, de número oito
23

. Apenas um entrevistado disse que não se 

interessa em saber sobre o perfil da vítima. Segundo ele,  

 

[...] não me dá informação nenhuma. Posso ler o nome. Se o nome me lembra alguém, 

eu comento com os outros. O motivo de um acidente, até me interessa saber. Porque aí 

pode ser um defeito de fábrica do carro, por exemplo, e o carro ser do mesmo modelo 

que o mesmo meu. Mas só isso. (P.R.B., 53, comerciante) 

 

 De qualquer forma, a respeito do posicionamento do comerciante, já manifestou-se a 

contrariedade em suas respostas na última página, quando o mesmo afirmou ter ido até o Centro 

Desportivo Municipal “olhar os corpos”. Mesmo assim, ele diz que se o nome for de uma pessoa 

conhecida, esse pode ser um motivo para que ele comente a morte com outras pessoas. Mas em 

relação o fator e circunstâncias em que as pessoas morreram, ele deixa mais claro que se interessa 

em saber. Ele exemplifica com o caso do próprio carro, ou seja, se baseia no acaso de outrem, 

para se precaver do próprio destino.  

                                                 
23

 Geralmente, você se interessa em saber, em conhecer quem foram em vida, as vítimas de acontecimentos que 

envolvam a morte?  
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A professora (I.N.M.R., 50) informou que não se interessa pela temática morte, mas, se 

indagada sobre o perfil das pessoas mortas, assume que: 

 

“geralmente, agora que estou viajando para a serra [diz da cidade de Itaara, município 

vizinho], acontece muito acidente ali [no trecho que divide os dois municípios]. Então, 

como tenho muitos alunos, colegas, professores, eu geralmente dou uma olhada para ver 

o nome, se conheço. Se é fora dos meus arredores, não me interesso”. (I.N.M.R., 50, 

professora) 

 

 

Outra vez, a questão da proximidade é trazida a tona. Mesmo que negue que procure ler 

sobre a temática, a título de conhecimento de quem são as vítimas, a professora admitiu buscar 

informações. O mesmo acontece com o gerente de produção, que manifesta resposta positiva: Até 

porque, pode ser alguém ligado [diz, sobre relações sociais]. Hoje a gente tem familiares 

espalhados pelo mundo inteiro, de uma forma ou outra. “Então, há o interesse de saber quem é [a 

vítima fatal]”. 

A.P.L. (43, psicóloga), afirma que se sente interessada. Principalmente “que atividade 

executava” e “idade”. Sobre o motivo, respondeu que é “a título de curiosidade”. J.A.V. (32, 

universitária) frisa que também se vê atraída pelos conteúdos e que antes de ver fotografias, se 

interessa pelos contextos em que se está inserido: “Acho que as fotos ajudaram bastante, de tu ter 

uma imagem física de quem era aquela pessoa. Mas muito mais pela subjetividade. O que ela 

fazia? Do que ela gostava? Como se relacionava?”. Através disso, pode-se perceber que a 

universitária vai além do que as notícias geralmente apresentam como o lead (quem, faz o quê, 

quando, onde, como e por quê?) do acontecimento, e se detêm em informações que possam ser 

mais profundas e que suscitem interpretações. A pedagoga (M.I.M.P., 52), complementa a 

resposta da última pergunta, ao lembrar que através das notícias pode ficar sabendo da morte de 

algum conhecido dela. Para finalizar, M.C.P. (24, advogado), diz que descrever a pessoa que 

faleceu, “faz parte da notícia”. Ele acredita que não é “exposição” do morto, e sim “caracterizar, 

descrever a pessoa, é mais interessante, jornalisticamente falando”. 

Quando na questão nove
24

 interpelados sobre o medo de morrer, quatro entrevistados 

(psicóloga, advogado, professora, e universitária) disseram que não. Gerente de produção, 

comerciante e pedagoga, de certa forma, afirmam que sim. 

                                                 
24

 Você tem medo da morte? Após a tragédia, alguma coisa mudou em relação a isso? 
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A psicóloga e a universitária foram as pessoas que responderam a pergunta com mais  

compreensibilidade sobre o assunto. A.P.L. afirma que não sente esse medo: 

 

[...] penso que, se a gente tivesse uma educação para a morte, se a gente falasse mais da 

morte, talvez ela não fosse tão sofrida. [...] se fosse um assunto mais cotidiano, não seria 

tão doloroso, tanto para quem parte, quanto para quem fica. Então, eu não tenho medo de 

morrer e falo muito sobre isso (A.P.L., 43, psicóloga). 

 

 

A psicóloga trouxe à tona o assunto morte, como ainda sendo um tabu para a sociedade 

atual, ainda evitado nas rodas de conversa. J.A.V. (32, universitária) diz que a temática lhe 

“fascina”. Ela atribui essa reação, a uma experiência pessoal vivenciada quando criança, ao cair 

de uma bicicleta e ter desmaiado. Ela instiga que aquele foi um momento de “liberdade” e uma 

“sensação de leveza”: “Naquele momento, a morte me pareceu bastante sedutora. Não que eu 

tenha pensado em me matar, mas eu acho que se um dia isso acontecer de surpresa, que a minha 

família não chore, pois eu vou estar adorando”, justifica. M.C.P. (24, advogado) apenas 

respondeu que não. Sem apresentar, ou querer explicar os motivos. Já I.N.M.R. (50, professora), 

responde que não tem medo da morte, e sim, “da maneira que a gente vai morrer”, ou seja, o 

medo do desconhecido. Para ela, a morte “é apenas uma passagem”.  

Este medo do desconhecido, citado por I.N.M.R., é o mesmo que faz P.R.B. (53, 

comerciante) afirmar que, mesmo submergido nas palavras tem medo da morte. O comerciante 

respirou fundo, esperou alguns segundos e respondeu que tem medo da morte no sentido em que 

“a gente tem que ter medo, a gente não pode se expor à perigos desnecessários, que coloquem em 

risco a tua vida e a dos outros”.  

M.I.M.P. (52, pedagoga), informa que tem medo, mas que consegue lidar com a 

preocupação, pois, como já foi deiscorrido anteriormente, a morte está dentro da programação 

natural da vida humana, “a morte é a coisa mais certa que tem”, disse a pedagoga, sem deixar de 

lado a preocupação que tem das relações com os outros membros da família (filhos e pais) caso 

partissem, pois se julga “uma peça importante” no “amparo” da família. Já R.J.S. (50, gerente de 

produção) atribui seu desassossego quanto a própria morte, “Em função de estar sobrecarregado 

no trabalho, ou com problemas do dia-a-dia”. 

 

4.2.3 Leituras sobre o Para Sempre 
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As perguntas analisadas daqui para frente, dizem respeito à leitura que o grupo de 

entrevistados fez sobre o objeto empírico esta pesquisa, o caderno Para Sempre, que marca o 

primeiro mês da tragédia da boate Kiss. 

Do item de número 10
25

, sobre a leitura acerca do objeto, as respostas foram descritivas e 

pontuais. A.P.L. evidencia o fator da sensibilidade do material. Quando o material foi encartado, 

ela o guardou, e foi ler apenas dois meses depois, quando se sentiu emocionalmente preparada. A 

entrevistada elogia a postura do jornal em relação às famílias:  

 

Aqui [no editorial], quando falam que isso só se tornou real com a receptividade e a boa 

aprovação do projeto pelas famílias, eu achei muito legal. Ter a preocupação de produzir o 

material, mas de ter a aprovação. Não seria legal se a maioria das pessoas não achassem 

isso também. Porque é um momento muito delicado, tu chegar e dizer: “olha, quero uma 

foto do teu ilho, ou do teu neto. Eu quero que tu escreva sobre isso”. Ao mesmo tempo 

que eu penso que isso foi de grande valor para a elaboração do luto dessas pessoas. 

(A.P.L., 43, psicóloga) 

 

 

 I.N.M.R. (50, professora) traz mais uma vez “angústia” e tristeza, ao se referir à 

quantidade de jovens envolvidos. Segundo ela, a leitura que fez, reflete nestes sentimentos. Ela 

mais uma vez diz que, ao ler, se colocou no lugar dos pais que perderam seus filhos, embora, ela 

se sinta parte de um todo, pois tem um filho sobrevivente do incêndio. “O que dizer pra essa mãe 

que perdeu parte da vida dela? Tudo é uma angústia. Saber que tudo isso aconteceu, dá uma 

angústia, uma frustração em saber que tu quase não pode fazer nada”, dissertou a professora, com 

expressão de pesar. Quem compartilha a tristeza, é a universitária: 

 

Eu chorei muito, por serem muitos jovens. Mas eu acho que o caderno realmente serviu 

de bálsamo para as pessoas que são muito apegas a matéria, para as pessoas que são 

muito apeadas ao plano terra. Ele traz muito uma perspectiva de quem morreu não está 

perdido, quem morreu encontrou um outro lugar, uma outra forma de viver. E quem tá 

aqui fique em paz. Eu gostei de uma coisa que uma mãe falou: „orem por quem está 

vivo‟. Quem morreu está bem. Vai muito do que aquilo que eu acredito sobre a morte. 

(J.A.V., 32, universitária) 

  

Na resposta, a universitária coloca a condolência pela família do próximo que faleceu. 

Para ela, a forma de enlutar de um, pode ser o alicerce para fechar a cicatriz do outro e, mais uma 

vez evidencia, sua compreensibilidade ao falar da temática.  

                                                 
25

  Qual é sua impressão sobre a leitura do caderno Para Sempre?  
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M.C.P. lembra do Para Sempre como uma espécie de mural para despedidas e 

homenagens:  

Uma pessoa com câncer, a família tem muitas oportunidades de se despedir, de dizer 

adeus, etc. E quando vão tantos jovens assim, numa ocasião tanto inesperada, não existe 

oportunidade. Então acho que foi uma oportunidade para as famílias e para as pessoas 

próximas, de alguma forma darem adeus. Acho que isso foi interessante. Foi uma boa 

lembrança. (M.C.P., 24, advogado) 

 

 Para o jovem, não houve tempo hábil de despedidas, visto a imprevisibilidade do fato. Em 

seu ponto de vista o jornal vem para cobrir esta lacuna entre as famílias e seus entes queridos.  

 M.I.M.P. (52, pedagoga) pondera que achou ótimo o produto final, em um todo e em mais 

esta oportunidade, lembra que foi através do Para Sempre, que ficou sabendo da morte de outras 

pessoas conhecidas. 

 P.R.B. (53, comerciante) julgou o caderno como “completo, para quem gosta de saber da 

vida das pessoas. O que faziam e o que não faziam”. Ele não dissertou mais sobre o assunto 

dentro deste questionamento. E por fim, R.J.S. (50, gerente de produção) observou que ler o Para 

Sempre foi uma tarefa difícil e neste momento, ressaltou que lhe chamou a atenção o trabalho dos 

repórteres de terem ido atrás de tamanho volume de informações e fontes. 

 No questionamento onze
26

, apenas P.R.B. (53, comerciante) não achou válida a proposta 

com a qual o jornal Diário de Santa Maria decidiu por marcar o primeiro mês da tragédia: “Eu 

acho que isso não deveria ser público. Deveria ser mais reservado. Eu acho que tudo que se torna 

público, toma uma amplitude maior. Eu acho que isso tem que ser abafado, aos poucos. A dor 

não tem que ser todo o dia renovada”. Para o comerciante, o caderno é uma forma de martírio 

ainda maior para os pais que enfrentam a perda dos filhos. P.R.B. também aproveita o momento 

desta resposta para reafirmar que é “muito frio” e comparar com vivências pessoais: “[...] eu acho 

que a melhor maneira é como eu lidei com os traumas de família. Eu perdi meu pai, e pronto. Já 

minha irmã teve que buscar psiquiatra e tal. E eu, encarei como natural”. 

 M.C.P. (24, advogado) foi sucinto para expressar a aprovação do material: “Achei 

interessante essa construção conjunta dessa reportagem, tanto as descrições do jornalista quanto 

as mensagens enviadas pelos pais”. M.I.M.P. (52, pedagoga), avalia a proposta como “simples” e 

“bem colocada”.  

                                                 
26

 O que achou da proposta do Diário de Santa Maria de possibilitar que familiares e amigos das vítimas 

manifestassem seus sentimentos? 
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 As ideias de I. N. M. R. e R. J. S. são semelhantes. Todos elogiaram a posição do jornal e 

julgaram pertinente o espaço que o jornal abriu para os familiares e amigos destacarem os 

legados de seus falecidos. O gerente de produção, diz que o caderno também serviu como 

“desabafo”. A professora, afirma que no caderno viu que todos eram “bons filhos”, que “tinham 

metas” e que as famílias fizeram bem em apresentá-los assim.  

A psicóloga (A.L.P., 43) ressalta a contribuição do material para o momento de 

desestruturação das famílias: “Nas leituras, tu percebe que todo mundo escreve com muito 

orgulho, apesar da dor da perda. Contam o que o filho fazia. Então, acho que isso ajudou muito. 

Nada ficou estagnado naquele momento e isso acaba sendo muito bom para as famílias”.  

 J.A.L. (32, universitária) traz uma relação mais intimista com as vítimas: “Eu acho que foi 

uma proposta que a gente pode sentir mais daquela família. Da linguagem daquela família. O 

apelido daquela pessoa. Isso fez com que a gente tivesse, no momento em que estava lendo, lá 

[com as famílias]. E isso toca muito”. 

 Sobre a pergunta de número doze
27

, a respeito da estrutura do caderno, seis entrevistados 

consideraram-na boa. A maioria deu resposta objetiva e curta, podendo resumi-la em poucas 

palavras. Um deles não concordou com a estrutura do caderno, P.R.B. (53, comerciante), e 

complementou a resposta que havia dado na da questão anterior: “É como eu falei, eu acho muita 

exposição. Imagina daqui a 20 anos, ou 10 anos, ou 1 mês. [um pai imagina] “Ah, eu esqueci, 

esqueci não! eu assimilei... Aí vai revirar a pilha de jornal e ver a foto do filho dele novamente. 

Acho que deveria diminuir a exposição”. 

A aceitação do caderno é vista na fala dos outros seis entrevistados. A.P.L. (43, psicóloga) 

afirmou que os elementos da estrutura “se completam” e que o resultado ficou “muito legal”. 

I.N.M.R. (50, professora) avalia que o caderno ficou “bem resumido” e que “foi boa a estrutura”. 

M.I.M.P. (53, pedagoga), julgou o Para Sempre como “perfeito, simples e objetivo”. J.A.V. (32, 

universitária) diz que o caderno dá uma boa “visão” de quem são as pessoas, e que o mesmo traz 

aquilo “que a gente queria, pois quem comprou o jornal, queria ouvir”. A universitária diz que o 

caderno a deixou próxima daquelas famílias, devido à maneira como o qual foi escrito e por isso, 

ela diz que foi uma leitura difícil, que “emocionou tanto”. R.J.S. (50, gerente de produção) aponta 

                                                 
27

  O que achou da estrutura (nome, miniperfil, fotografia e homenagem)? Algum deles é desnecessário? Faltou 

alguma informação?  
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que o Para Sempre só tem pontos positivos e que chama atenção pelos “desabafos” e pelas 

“dedicatórias de cada família”.  

M.C.P. também acha a estrutura relevante, e desabafa: 

 

Eu acho interessante o perfil, acho interessante a homenagem. A foto choca muito, né!? 

A gente vê uma pessoa jovem morrendo é uma coisa muito chocante. Então, eu acho que 

talvez a foto seja, não desnecessária, mas impactante, eu diria. É assustador a gente se 

ver em alguns jovens assim, ou mesmo ver o rosto de alguém conhecido que morreu, é 

chocante. (M.C.P. , 24, advogado) 

  

  O advogado destaca a fotografia, não como inútil, mas como um elemento que o deixa 

aflito. Em um trecho – linha três – o jovem projeta o seu próprio destino, na finitude do outro. O 

advogado está na faixa etária de muitas das vítimas que estão no caderno e se diz “assustado” ao 

projetar a própria morte quando vê que muitas pessoas com características parecidas com as suas 

acabaram morrendo.  

 No décimo terceiro questionamento
28

, M.C.P., mesmo acreditando que a foto é o 

elemento mais impactante, define “o teor das homenagens”, como o que mais lhe chamou a 

atenção. A.P.L. (43, psicóloga) respondeu o mesmo sobre o conteúdo das homenagens: “Eu acho 

que a história mesmo descrita por um familiar, seja quem for, porque ela é contada de uma forma 

muito simples. Tinha um pai aqui, que pedia desculpa pela ignorância dele. Pessoas muito 

humildes, mesmo”. J.A.V. (32, universitária) respondeu que o texto é o que mais atrai, porém, 

destacou o trabalho do jornal em buscar de forma tão minuciosa, por tantas informações e 

elementos para compor o caderno. I.N.M.E. frisou que a foto foi o que mais lhe chamou atenção. 

Não a fotografia em si, mas o que as elas transmitem: 

 

Acho que a fotinho deles, chama mais atenção. Não sei se tu prestou atenção, mas é 

difícil achar um que não estivesse sorrindo. A família colocou a alegria deles, né. Todos 

eles estavam sorrindo. Transmitir a alegria deles, eles eram alegres. Inclusive o Ruan
29

, 

que eu conheci. O Ruan era um menino sério, e olha a fotinho dele, sorrindo! (I. N. M. 

R., 50, professora). 

  

 A pedagoga (M.I.M.P., 52) testemunha que o que mais chamou a atenção dela foi a idade 

das vítimas, informação que estava descrita no perfil produzido pelos jornalistas. P.R.B. (53, 

comerciante), afirmou: “Depois de morto, a gente sempre fala bem né?”. Mesmo com tom de 

                                                 
28

  O que mais chamou atenção no caderno? 
29

 Vítima: Ruan Pendeza Callegaro, página 34, primeira edição do caderno Para Sempre. 



85 

 

reprovação, o comerciante fala da produção de sentido dos textos, no contexto que as famílias 

apenas exaltam seus mortos. Já R.J.S. (50, gerente de produção) não consegue desvincular os 

itens que compõe as homenagens e diz que o caderno chamou atenção “como um todo”: “Tu 

consegue ver a fisionomia da pessoa, saber de onde ele e, a descrição do que a família sentiu e vai 

sentir futuramente”, ratifica. 

 

4.2.3.1 Os depoimentos 

 Sobre o processo de leitura, na questão quatorze
30

, dois entrevistados disseram que leram 

na ordem: A.P.L. (43, psicóloga) e M.I.M.P. (53, pedagoga). A pedagoga acrescentou que 

conhece algumas das vítimas que estão no caderno, mas que mesmo assim, leu na ordem, pois 

sabia que mais cedo ou mais tarde, os encontraria ali. J.A.V. (32, universitária) disse que 

começou a ler na ordem, mas logo, um depoimento remetia a outro, como no caso de irmãos, 

namorados, etc., e que logo deixou de seguir a ordem e foi construindo uma leitura mais 

costurada entre as páginas. R.J.S. (50, gerente de produção) diz que também seguiu ordem 

aleatória, mas, que em alguns casos a foto lhe chamava mais atenção. Quem seguiu caminho 

semelhante do gerente, foi M.C.P.: 

 

A maior parte que eu li, foram aleatórios, outros eram pelo nome que me chamava 

atenção ou de onde era a pessoa. O tamanho da homenagem, alguns eram curtinhos e 

parecia que era só um adeus, outros falavam um pouco mais da pessoa, isso aí foi 

determinante. Foi um pouco aleatório, um pouco a foto, que atrai a atenção, outras fotos 

fazem com que eu não sinta vontade de ler, pra não me afetar. 

 

 A resposta do advogado mostra que todos os itens das homenagens poderiam servir como 

isca – ou não – para a leitura do material. Ele cita o título (nome da vítima), naturalidade 

(informação expressa no perfil), a homenagem em si (o texto) e também a fotografia. Ao falar da 

fotografia ele complementa o que respondeu na última pergunta, quando afirmou “se ver em 

alguns jovens”. Este é o impacto negativo que fez com que ele não lesse algumas homenagens. 

I.N.M.R. (50, professora) disse que, primeiramente, conferiu a homenagem ao filho de um colega 

de trabalho. Depois, a professora afirmou que começou a ler o caderno do início, inclusive 

salientou o editorial, e que não deixou de ler nenhum, até porque queria ver se não tinha nenhum 
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Como se deu o acesso a leitura das homenagens? Que caminhos você percorreu?  
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aluno entre as vítimas. P.R.B. (53, comerciante) disse que “não costuma procurar por nome de 

pessoas”, mas que buscou por possíveis conhecidos.  

 No décimo quinto item do questionário
31 

foi pedido que os entrevistados escolhessem 

algum depoimento do caderno que os tivesse interessado mais, bem como, o porquê de terem 

escolhido aqueles depoimentos. Apenas um entrevistado não se sentiu à vontade para responder 

esta questão. R.J.S. (50, gerente de produção) afirmou que todos os depoimentos “são muito 

particulares”, que não haveria como destacar apenas um “pois cada um teve o seu momento”, sua 

singularidade. 

 A.P.L. destacou o depoimento de Allana Willers (figura 13): 

 

Da Allana, pela questão de que ela foi colega da minha filha. Ela foi com a  Fulana 

[filha mais velha] na Kiss, na sexta-feira, e a Allana eu não cheguei a conhecer. E a 

Allana queria conhecer a Beltrana [filha, na época, recém nascida]. E não conheceu! 

Hoje, quando eu li isso novamente, eu pensei: “uma guria, de 18 anos”. Eu entrei em 

contato com o pai dela, uma pessoa muito querida. [...] Como a Fulana [filha mais 

velha] tirava muita foto da Beatriz e postava, ela me disse que a Allana falou na sexta-

feira: “A Beltrana [a bebê] é coisa mais linda, estou louca para conhecer”. E a Allana ia 

vir na outra semana aqui em casa. E não veio! Então, a Allana, é uma coisa que me 

incomoda, ver ela no jornal. A última foto dela foi com minha filha, na noite anterior 

[ela se refere a uma foto que um grupo de amigas tirou na sexta-feira, dentro da boate 

Kiss]. A história dela é uma coisa que mexe comigo. [...] (A. P. L., 43, psicóloga). 
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 Destaque algum depoimento que lhe tenha chamado atenção. Por que este? 
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Figura 13: Depoimento para Allana Willers, escrito pelo pai, Francisco Willers. 

Fonte: Diário de Santa Maria, 26 de fevereiro de 2013, p. 3, caderno Para Sempre. 

 

A.P.L. escolheu um depoimento de uma pessoa que, de certa forma, ela tinha contato. Não 

um contato pessoal, mas de alguma forma, um elo através da filha mais velha. Durante a 

entrevista, A.P.L. se sentiu perturbada e nervosa enquanto falava de Allana, tanto que expressou 

isso em palavras, quando disse que ver a Allana no jornal a incomodava. Ela chorou muito 

quando relatou a relação da Allana com a filha, principalmente, ao dizer que a jovem iria até a 

sua casa na semana seguinte para conhecer a filha mais nova. A.P.L. apenas disse que a história 

de Allana a desestabilizava, porém, não citou que parte da história ou que conteúdo do relato 

fazia com que isso acontecesse. Percebe-se que a escolha partiu muito mais do conhecimento 

prévio que a entrevista tinha da vítima, do que pela homenagem, propriamente dita. 

I.N.M.R. (50, professora) diz que vários depoimentos lhe chamaram atenção, pois os 

categorizava como “parecidos”. Ela se lembra do depoimento de Augusto Malezan de Almeida 

Gomes (figura 14). 
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 Figura 14: Depoimento para Augusto Malezan de Almeida Gomes, escrito pela mãe, que não assina. 

Fonte: Diário de Santa Maria, 26 de fevereiro de 2013, p. 5, caderno Para Sempre. 

 

A professora justificou a escolha deste depoimento, pelo estilo de vida simples no qual o 

jovem vivia e aspirava viver, descrito pelo depoimento da mãe. “Pensar que o sonho dele era se 

formar e ajudar os avôs, morar para fora”, disse I.N.M.R.  

J.A.V. destacou o depoimento de Marina Kettermann Callegaro (figura 15), por ser um 

relato que definiu como “comovente”. 
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Figura 15: Depoimento para Marina Kettermann Callegaro, assinam: Cladimir, Aline, familiares e amigos. 

Fonte: Diário de Santa Maria, 26 de fevereiro de 2013, p. 28, caderno Para Sempre. 

 

 

Assim como A.P.L., a universitária J.A.V. também chorou durante a entrevista. O 

momento específico de maior comoção foi quanto ela, por vontade própria, resolveu ler um 

trecho do relato em voz alta durante a entrevista. 

 

Até me coloquei no lugar dela [da mãe que escreveu o texto], de como deve ser horrível. 

Isso aqui acabou comigo: “seu pai foi gravemente ferido no coração quando te viu 

chegando sem vida nos braços de quatro voluntários anônimos”. Aqui, nossa! Eu me 

coloquei muito no lugar desse pai. Imagina, tu vai ao lugar, na esperança de encontrar 
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aquela filha e tu vê essa mistura de sentimentos. A gratidão por aquelas pessoas que 

arriscaram suas vidas para tentar salvar ela e, ao mesmo tempo, a dor por ela estar sem 

vida. Deve ser horrível. Deve ser um impacto muito grande. (J.A.V., 32, universitária) 

 

 

J.A.V. não conhecia a vítima e escolheu este depoimento pelo conteúdo da homenagem 

para Marina. J.A.V. é mãe de um garoto de 11 anos e na resposta demonstrou compaixão ao 

compartilhar o sentimento da família. 

M.C.P. também não conhecia a vítima, Fábio José Cervinki, pela qual se sentiu mais 

atraído pela homenagem (figura 16). 

 

                                       

Figura 16: Depoimento para Fábio José Cervinki, escrita pelo primo Julian Albino Spanholi Calgaroto. 

Fonte: Diário de Santa Maria, 1º de março de 2013, p. 1, caderno Para Sempre. 

 

O advogado destaca a trajetória de Fábio, em luta pela vida e garante que isso foi o que 

lhe impressionou: 

[...] a história dele parece ser bem complicada. Ele ficou 6 anos em tratamento contra a 

leucemia e, quando estava em tratamento, disse que queria ser enterrado junto com o 

avô, na cidade natal. Ou seja, já tinha superado a leucemia, conseguiu entrar na 

universidade e depois de curado acabou morrendo na boate. O „normal‟ [ele usa a 

palavra normal, no sentido de, mais provável destino] seria ele ter morrido da doença. 

Mas não, ele conseguiu superar isso, e morreu da forma banal que foi. (M.C.P., 24, 

advogado) 
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M.I.M.P. (52, pedagoga) diz que o depoimento que mais lhe chamou atenção foi o de 

Rosane Fernandes Rehermann (figura 17). 

                       

Figura 17: Depoimento para Rosane Fernandes Rehermann, escrito pela irmã Rosângela. 

Fonte: Diário de Santa Maria, 26 de fevereiro de 2013, p. 34, caderno Para Sempre. 

A pedagoga disse que achou todas as homenagens “comoventes”. Mas, para tal escolha, 

M.I.M.P. trouxe o fator de proximidade. No relato para Rosane, a irmã conta que a oficial 

escrevente havia trabalhado na cidade de Encantado, Rio Grande do Sul, onde M.I.M.P. possui 

parentes. Outro fator que lhe chamou atenção, segundo ela foi a forma como a Rosângela 

descreveu as características da irmã: “pela vida dela, pela vontade que ela tinha de viver, pela 

alegria dela”.  

P.R.B. (53, comerciante) destacou a homenagem para Lucas Dias de Oliveira (figura 18). 
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Figura 18: Depoimento para Lucas Dias de Oliveira, escrito pela namorada Yasmin Müller. 

Fonte: Diário de Santa Maria, 26 de fevereiro de 2013, p. 25, caderno Para Sempre. 

 

O comerciante também não conhecia a vítima, porém, quando interpelado para destacar 

um depoimento, disse: “O do chapéu. Dizem que ele não entregava o chapéu para ninguém, me 

chamou atenção, porque no caixão eu só vi o chapéu, não vi o corpo. Então fui buscar a foto 

dele”. P.R.B. chama Lucas de “o do chapéu”, porque há uma foto, da namorada Yasmin (que 

também é sobrevivente da tragédia), no velório do jovem, em que ela está debruçada sobre seu 

caixão, chorando pela perda do namorado. Yasmin usa o chapéu, que era marca registrada de 

Lucas. A fotografia foi encartada em diferentes jornais e revistas nacionais naquela semana. 
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Para a questão dezesseis
32

, apenas o entrevistado P.R.B. (53, comerciante) disse que não 

participaria do Para Sempre, caso tivesse perdido alguém mais próximo e o Diário de Santa 

Maria fizesse o convite para a homenagem. “De maneira nenhuma. Isso é meu, essa é minha 

dor”, frisou.  

A.P.L. (43, psicóloga) respondeu objetivamente que sim, participaria da homenagem: 

“[...] eu fico pensando: se tivesse acontecido comigo? Quando eu encontro uma mãe, quando eu 

encontro alguém... Se fosse comigo? É difícil de imaginar! Tu tenta te colocar no lugar do outro, 

mas não é fácil. Não é fácil. Mas com certeza, eu participaria”, alegou. Quem também respondeu 

com clareza foi a universitária (J.A.V., 32). Ela participaria do caderno, porém, não imagina o 

que escreveria: “Acho que é uma última homenagem que o caderno te propõe a fazer para teu 

familiar... Eu não sei te dizer o que eu escreveria, mas eu não deixaria essa oportunidade passar”, 

assegurou.   

 M.I.M.P. (52, pedagoga) e M.C.P. (24, advogado) revelaram que participariam do 

caderno, porém, não conseguiram manifestar que conteúdos escreveriam nas de homenagens 

textuais. “A gente não sabe como vai ser o nosso sentimento numa situação dessas”, completou o 

advogado. 

R.J.S. (50, gerente de produção) confirmou que também enviaria seu relato. Este 

entrevistado conseguiu manifestar, durante a entrevista, o que escreveria na homenagem ao ente 

querido. O gerente colocou sentido religioso à resposta: “Eu falaria que foi a vontade do „pai‟, do 

„Senhor‟, levar ele daqui para uma vida melhor e que nos deixaria muita saudade”, arrematou. 

Quem refletiu bastante sobre a resposta que daria, foi I. N. M. R. Ela é mãe de um 

sobrevivente. Começou respondendo com certa dúvida, mas ao final, deixou clara a posição do 

que gostaria de escrever, caso tivesse perdido o filho: 

 

[Pausa] Pois é, né. É complicado, né. [Pausa] Talvez lá, na época... [Pausa] É difícil 

responder essa pergunta. Eu não sei, realmente, se eu tivesse perdido o Fulano [filho], 

né. [Pausa] Deus me livre pensar isso! Não sei se eu iria escrever ou ficaria apenas 

naquela ânsia de escrever e mostrar pra todo mundo quem ele é, o quanto ele é bom, um 

ser humano bom. [Pausa] É, talvez eu gostaria de mostrar para as pessoas quem foi o 

meu filho. E certamente, a foto seria dele junto com os padres, essa é a vida dele 

(I.N.M.R., 50, professora). 
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 Se você tivesse perdido alguém na tragédia e fosse convidado pelo jornal a escrever para o caderno, você 

participaria? Se sim, que sentimentos manifestaria, é capaz de descrever?  
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A professora não conseguiu se desvincular da posição de mãe para responder a pergunta. 

Durante a entrevista, I.N.M.R., demorou alguns segundos entre uma frase e outra. Na medida em 

que ia respondendo, ia pensando e repensando nas respostas que havia dado e que ainda daria. 

Ela conseguiu descrever que exaltaria a personalidade do filho na homenagem e foi a única 

entrevistada que ainda lembrou da fotografia, colocando que encaminharia uma imagem que 

representasse a religiosidade do filho.  

Para concluir a entrevista, a última pergunta
33

 buscou identificar se os entrevistados 

concordariam ou não, se deixariam ser levados pelas emoções ao responder a mesma pesquisa, se 

hipoteticamente tivessem perdido alguém no incêndio da boate Kiss. 

P.R.B. (53, comerciante) foi o único entrevistado que disse apenas que sim, daria as 

mesmas respostas. Ele termina dizendo que se tivesse perdido alguém, apenas “estaria mais 

triste”. Mais duas entrevistadas responderam que sim, mas que talvez as respostas tivessem uma 

carga emocional maior. I.N.M.R. (50, professora) colocou que “é difícil, talvez não [responderia] 

com essa profundidade”. E A.P.L. (43, psicóloga), que alegou que as respostas teriam “um peso 

maior, uma dor muito maior. Talvez, infinitamente maior. Mas com certeza, eu responderia a 

todas. Acho que todas são muito adequadas”.    

Dos quatro entrevistados que responderam não, de forma objetiva, M.C.P. (24, advogado) 

colocou que as “respostas seriam bem diferentes, bem mais intensas”. R.J.S. (50, gerente de 

produção), informou que não daria as mesmas respostas, mas que elas “ficariam nessa mesma 

linha” de pensamento. M.I.M.P. (53, pedagoga) acreditou que as respostas mudariam: “De fora 

assim, tu até fala alguma coisa, se tu só te colocar no lugar, tu já fica abalado. Agora, imagina 

para uma mãe, um familiar, né!”.  

J.A.V. (32, universitária) disse que as respostas não seriam as mesmas: “Eu acho que as 

minhas respostas, se eu tivesse perdido alguém, teriam muito mais dor. [...] Porque eu não perdi 

nenhum familiar, perdi pessoa queridas, mas se eu tivesse perdido um filho, uma irmã... A minha 

resposta seria de mais revolta”. Além da questão afetiva, de ter perdido alguém, como a 

univeristária descreve, ela escreveria com mais dor e colocaria a questão da repercussão destas 

mortes, quando empregou a palavra “revolta”. 
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 Você daria as mesmas respostas para esta entrevista se tivesse perdido alguém próximo na tragédia? 
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Terminadas as explanações sobre as entrevistas semiabertas realizadas com um grupo de 

leitores do jornal Diário de Santa Maria, no capítulo conclusivo que vem a seguir, serão traçadas 

algumas interpretações sobre os dados obtidos neste contato com os leitores. 

 

 

 



96 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho reuniu, até aqui, os processos da mídia (primordialmente, por parte da 

cadeia de midiatização dos veículos do Grupo RBS), uma recuperação do que é o objeto empírico 

desta pesquisa, o caderno Para Sempre, e uma análise de recepção a respeito das escutas feitas 

através de entrevistas junto aos leitores. 

Durante a pesquisa, os capítulos trouxeram embasamentos por meio de diferentes 

conceitos e de argumentos para que se pudesse chegar ao fim da pesquisa respondendo o seu 

problema, ou seja, como os leitores refletem acerca da tragédia e da temática morte, bem como, 

analisar como se deu a leitura do objeto de pesquisa (as duas edições do caderno Para Sempre, 

encartados nos dias 26 de fevereiro e 1º de março de 2013).  

 No capítulo de número dois, apresentam-se os conceitos acerca de acontecimento na 

esfera jornalística, principalmente os de caráter imprevisíveis e que se reportam a tragédias, além 

de noções sobre a temática morte e como ela se apresenta no jornalismo através de diferentes 

critérios de noticiabilidade. No terceiro capítulo, foi realizado um trabalho de recuperação das 

inserções da mídia diante da tragédia com dados levantados através de pesquisa junto à redação 

do Grupo RBS e entrevistas com os profissionais que atuaram na cobertura jornalística. 

Apresentou-se o veículo Diário de Santa Maria, mostrou-se como aconteceu a tragédia da boate 

Kiss, e como o periódico citado atuou frente a tal imprevisto. Também foi colocado, de maneira 

descritiva o objeto de pesquisa, o caderno Para Sempre, desde o seu planejamento, até a 

execução e o resultado alcançado. Estes dois caminhos foram fundamentais para que, no quarto 

capítulo, se viabilizasse uma leitura de recepção do objeto mediante entrevistas semiabertas, com 

um grupo de leitores que efetivamente se expuseram ao Para Sempre. 

No capítulo anterior, foi realizada uma análise detalhada das escutas junto aos leitores, na 

qual se apresentou a resposta individual de cada entrevistado, para cada um dos 17 

questionamentos. Decorre-se agora de análises em contextos menos particulares e sim, de viés 

coletivo. De acordo com os relatos percebeu-se que pelas circunstâncias do acontecimento como, 

principalmente, o horário em que se fez o registro, os entrevistados não tomaram conhecimento 

da tragédia através dos meios de comunicação. Do mesmo modo em que os meios de 

comunicação tenham cumprido um de seus papéis fundamentais, o de serviço, para que alguns 

entrevistados pudessem recorrer às informações atualizadas sobre a tragédia. Notou-se que 

diferentes reações foram manifestadas no momento em que os leitores souberam do incêndio. 
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Para dois entrevistados, houve um primeiro momento de negação, de não acreditar no que 

ocorria. Alguns fatores como proximidade, número de vítimas e imprevisibilidade da tragédia, 

fez com que a maioria dos entrevistados concordasse que a tragédia da Kiss causasse mais 

impacto, choque, em seus contextos sociais, do que outras tragédias a nível nacional e 

internacional. Apenas um entrevistado equiparou a tragédia com outros acontecimentos 

internacionais. É possível perceber que, ao lerem sobre a tragédia, a maioria dos entrevistados 

debruçou-se em buscar por notícias de caráter de serviço, matérias que trouxessem listas de 

mortos e feridos em que fosse provável encontrar nomes de pessoas conhecidas. Embora, duas 

das entrevistadas tenham optado, num primeiro momento, em não buscar por notícias sobre a 

tragédia, pois não se sentiam, a priori, preparadas para se exporem ao acontecimento. E outra 

entrevistada que estava com o filho internado no hospital, não disponibilizava de tempo, nem de 

condições emocionais para irem à busca de informação nas horas conseguintes ao incêndio. 

Grande parte dos entrevistados diz que ser leitor é estar informado diante dos 

acontecimentos que os cercam. Eles também colocam que o papel da mídia é fundamental para 

que o assunto não caia no esquecimento, evitando que situações como esta – tragédia da boate 

Kiss - se repita, assim como, acreditam que a imprensa deva continuar acompanhando as 

repercussões do fato.  Ler sobre a tragédia provocou nos leitores diferentes emoções e sentidos. 

Os sentimentos mais observados durante as entrevistas, em escala de vezes que foram percebidos, 

foram: dor, revolta, preocupação, tristeza, compaixão, impotência, solidariedade, e mal estar. Os 

seis entrevistados que são pais afloraram o sentimento de compaixão e em diferentes momentos, 

se colocaram nos lugar dos pais (expressão por eles usadas) para conseguir manifestar os sentidos 

aflorados. Todos os entrevistados disseram que, de alguma forma a tragédia inferiu em suas 

relações interpessoais e de segurança, ou seja, tomar conhecimento da morte do outro, através do 

jornalismo, fez com que eles se preocupassem mais com a própria vida e suas relações com o 

meio. 

Sim, todos os leitores sentem-se interessados pela temática morte, embora o tabu que 

cerca a finitude não deixasse que todos admitissem o interesse de forma objetiva. Quando 

indagados sobre tal interesse por notícias que abordem a temática morte, quatro entrevistados 

responderam de forma objetiva que sim, e outros três entrevistados colocaram que não. No 

decorrer das entrevistas, outros três entrevistados se contradisseram por um mesmo motivo: 

buscam por notícias de morte para descobrir se conhecem, ou não, as vítimas fatais. Dos 



98 

 

entrevistados que afirmaram que sim, uma, também coloca a questão de buscar por quem é a 

vítima, para descobrir se é alguém que conhecia. Os outros três dizem que se interessam bastante 

pela temática, embora não respondessem com clareza os motivos que os levaram a isso. 

Quando perguntados se há interesse em saber quem foi em vida, a pessoa morta, seis 

entrevistados respondem que sim. Nesta questão, dois dos que responderam que não se 

interessam pela temática, já de contradizem, ao responder que sim. Verificou-se que, buscar por 

quem morreu, também é uma forma de se interessar por notícias de temática da morte. O único 

entrevistado que ainda mantém resposta negativa sobre o interesse, entra em contradição durante 

a entrevista ao comentar que foi até o ginásio onde aconteceram os velórios coletivos para “ver os 

corpos”. Sobre o medo da morte, não há uma resposta absoluta. Quatro entrevistados confirmam 

que não tem medo da morte. Uma delas apenas complementa que tem medo da “maneira” em que 

pode morrer. Três entrevistados dizem temer a morte. Dois deles salientam que conseguem lidar 

com a situação. Um deles, diz que este pensamento o preocupa.  

O caderno Para Sempre, que marca o primeiro mês após a tragédia da boate Kiss teve 

uma excelente aceitação por parte dos leitores. Eles consideraram o produto final como triste, 

porém positivo para o momento em que as famílias viviam. Alguns ressaltam que o produto 

oferecido pelo Diário de Santa Maria auxilia no momento de luto em que as famílias passavam 

na época. Apenas um entrevistado não concordou com a iniciativa do periódico por considerar 

que o caderno fazia demasiada exposição das vítimas. No ponto de vista deste entrevistado, a dor 

pode ser renovada para família, à medida que eles tivessem contato com o material. Convergem 

com esta ideia outros seis entrevistados que parabenizaram a iniciativa e a consideraram válida, 

interessante e um ambiente propício para uma homenagem. Seis leitores concluíram que a 

estrutura foi bem planejada e que os elementos (título, perfil, texto e fotografia) se completaram. 

O entrevistado que já não havia aprovado o caderno, ratifica que a estrutura demonstra muita 

exposição das vítimas. Os leitores que aprovaram o caderno, afirmaram que não faltaram 

informações. Nenhum deles colocou que as fotografias não apresentavam legendas. Como foi 

visto no capítulo de número dois, em 35 das homenagens a vítima aparece na fotografia enviada 

pela família com uma, ou mais pessoas. As pessoas que aparecem nas imagens não são 

identificadas através de legendas o que, muitas vezes, deixa confusa a interpretação para 

descobrir quem, efetivamente, é a vítima. Porém, nenhum entrevistado argumentou que faltaria 
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esta informação. De acordo com os leitores, o que mais lhes chamou a atenção no Para Sempre, 

foi o teor das homenagens.  

 A leitura do material se deu de diferentes formas, alguns leram na sequência de 

diagramação organizada pelo jornal (ordem alfabética do nome das vítimas), enquanto outros 

seguiram sentido aleatório e uns que, primeiramente, buscaram por vítimas que conheciam. Seis 

entrevistados conseguiram elencar os depoimentos que mais lhe chamaram a atenção. Uma, 

destacou o depoimento de uma pessoa próxima. Cinco deles, não conheciam a vítima, o que 

reforça suas respostas quanto o elemento que mais havia impressionado no Para Sempre: o 

conteúdo das homenagens. Um entrevistado apenas alegou que as mensagens teriam o mesmo 

caráter e que não conseguiria destacar apenas uma, o que mostra o seu envolvimento com o 

caderno como um todo. 

 Quase todos os leitores – a exceção de um – afirma que, se tivessem perdido alguém de 

convívio próximo na tragédia, e fossem convidados pelo periódico para participarem da edição 

especial, afirmaram que escreveriam aos seus entes queridos, o que ratifica a apreciação pelo 

material. O entrevistado que não demonstrou opinião positiva sobre o Para Sempre, informa que 

não compartilharia o momento de dor com o restante dos leitores. Para descobrir se os 

entrevistados se deixaram, ou deixariam levar pelas pelos controles emocionais, é destacado que, 

todos dariam respostas que, muitos, não considerariam diferentes, porém todos, afirmam que elas 

não teriam a mesma profundidade e conteúdo.  

Deste modo, é visível que os resultados apontam que a morte do outro continuará 

alimentando pautas e páginas de jornal, visto que, há o interesse do público a respeito da 

temática. Pelo que nos colocam os leitores, o jornal cumpre o que para eles é um serviço de 

colocar nos textos quem foram em vida, as vítimas, facilitando para o leitor o reconhecimento de 

possíveis conhecidos. A morte estampada no impresso desperta distintas reações e emoções no 

público receptor, bem como, pode fazer com que os leitores possam mudar certos hábitos diários. 

De modo geral, o Diário de Santa Maria acertou na maneira com que abordou o primeiro mês da 

tragédia, o que causou valorizada aceitação por parte dos leitores.    

Os resultados levantados por esta pesquisa representam uma parcela diminuta diante da 

magnitude de pessoas que, de alguma forma, a tragédia da boate Kiss afetou. Sem dúvidas, a 

partir deste estudo, é possível entender melhor as relações dos leitores com a leitura de temáticas 

delicadas, como morte e tragédia. Analisar a recepção de matérias como este, é fundamental para 
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que o trabalho de produção dos jornalistas sempre seja afinado de acordo com o interesse do 

público e os critérios que, por eles, sejam relevantes de ser noticiados, e, claro, a forma como 

deve ser discutido. Ressalta-se como acadêmico e pesquisador apaixonado por este trabalho que 

agora está sendo lido, o crescimento profissional e o amadurecimento alcançado. Inicialmente, 

não se imaginou que seria tão árduo trabalhar com a temática morte. Exigiu que se fosse forte, 

corajoso, que se passasse por cima das próprias fragilidades para entender a dor do outro. E que 

esses momentos de garra compensassem aqueles dias em que as escritas foram interrompidas por 

motivo de grande comoção pessoal ao ler os relatos do Para Sempre. Para seguir a carreira de 

jornalista, em que o contato com as pessoas é o que move os jornalistas, expor-se à morte, ao luto 

e à dor do outro significa reforçar atributos fundamentais para tal papel: a cautela, a delicadeza e 

a humildade. Tampouco foi possível imaginar que seria tão significativa a paixão despertada pela 

pesquisa acadêmica através desta monografia. O que seria “apenas” um Trabalho Final de 

Graduação, com caráter avaliativo para obtenção do título de jornalista, passou a ser algo cada 

vez mais envolvente a cada linha escrita e que hoje se tornou o estopim para futuros estudos. E 

que seja possível sermos menos preocupados com a morte e mais com os sorrisos entregues em 

vida.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Capa do jornal Diário de Santa Maria do dia 28 de janeiro de 2013 
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ANEXO B - Capa do jornal Diário de Santa Maria do dia 29 de janeiro de 2013 
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ANEXO C - Capa do jornal Diário de Santa Maria do dia 30 de janeiro de 2013 
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ANEXO D - Capa do jornal Diário de Santa Maria do dia 31 de janeiro de 2013 
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ANEXO E - Capa do jornal Diário de Santa Maria do dia 1º de fevereiro de 2013 
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ANEXO F - Capa do jornal Diário de Santa Maria dos dias 2 e 3 de fevereiro de 2013 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - Roteiro das perguntas aplicadas nas entrevistas. 

1) Como você tomou conhecimento da tragédia? 

2) Qual a sua reação ao saber do fato? Esta tragédia, em específico, te chocou mais do que outras 

tragédias? 

3) Sabemos que você é leitor do jornal. Ao saber sobre a tragédia, em quais pontos você se 

deteve? 

4) O que é ser leitor diante deste acontecimento? 

5) Que sentimentos você manifestou ao saber que pessoas próximas e distantes faleceram, ao 

memso tempo, na mesma circustância? 

6) Tomar conhecimento dessa ocorrência, mudou suas rotinas diárias e suas relações sociais? 

Explique. 

7) No dia-a-dia, você se interessa por ler notícias que falem sobre morte? Por quê?   

8) Geralmente, você se interessa em saber, em conhecer quem foram em vida, as vítimas de 

acontecimentos que envolvam a morte? 

9) Você tem medo da morte? Após a tragédia, alguma coisa mudou em relação à isso? 

10) Qual é sua impressão sobre a leitura do caderno Para Sempre? 

11) O que achou da proposta do Diário de Santa Maria de possibilitar que familiares e amigos 

das vítimas manifestassem seus sentimentos? 

12) O que achou da estrutura (nome, miniperfil, fotografia e homenagem)? Algum deles é 

desnecessário? Faltou alguma informação? 

13) O que mais chamou atenção no caderno? 

14) Como se deu o acesso a leitura das homenagens? Que caminhos você percorreu? 

15) Destaque algum depoimento que lhe tenha chamado atenção. Por que este? 

16) Se você tivesse perdido alguém na tragédia e fosse convidado pelo jornal a escrever para o 

caderno, você participaria? Se sim, que sentimentos manifestaria, é capaz de descrever? 

17) Você daria as mesmas respostas para esta entrevista se tivesse perdido alguém próximo na 

tragédia? 
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APÊNDICE B – Decupagem das entrevistas 

1) Como você tomou conhecimento da tragédia? 

A.P.L. - Da tragédia eu tomei conhecimento pela „Fulana‟ (Filha). Tipo, eu ouvi, todo o barulho 

e não sabia o que era. Quem me avisou foi a „Fulana‟, às seis e meia.   

I.N.M.R. - Eu estava em casa. Estava em Santa Flora (interior). Através de uma ligação. O 

„Fulano‟ (namorado) atendeu a ligação e eu achei que fosse uma coisa até com o „Beltrano‟ 

(enteado). Eu nunca imaginaria que fosse com meu filho. Ele ia em festa, eu não imaginava que 

era lá. Quando ele me disse “na boate Kiss”, eu dei um pulo: “mas o „Sicrano‟ (filho) tá lá”. Aí 

foi o horror, tentei ligar, ligar e não conseguia. Até chegar até ele, foi um trauma né.  

J.A.V. – O meu pai me telefonou e eu tava dormindo. E ele queria saber se eu estava bem, se eu 

não estava na boate. Eu acordei e não estava entendo nada do que ele falava no telefone. Então 

ele disse: “liga a tv que tá acontecendo uma coisa e eu tenho que ligar para tua irmã”. Aí ele 

desligou e eu fui ligar a tv e vi aquele horror de informação, em todos os canais.  

M.C.P. - Não. Na verdade eu compareci na frente da Kiss no dia do acontecido. Eu tinha ido em 

outra festa, morava a uma quadra da boate e quando eu saí da festa e fui pra casa, eu vi muita 

fumaça e eu vi... A Rua Andradas desce, então eu vi as ambulâncias e carros de bombeiros 

subindo na contramão, então eu percebi que alguma coisa grave estava acontecendo. E então 

como eu não sabia o que era e eu tava na rua, então fui até lá. Então quando eu cheguei, vi uma 

multidão, aí eu desci. Tinham uns amigos meus na casa de uma pessoa ali perto, então eu fui ver 

o que tava acontecendo, até por preocupação se estavam todos bem e daí eu passei na frente da 

boate e eu vi tudo que tava acontecendo. Isso era umas 3 e meia, 4 horas da manhã. 

M.I.M.P. - Detalhes: O „Fulano‟ (sobrinho) ligou. Ele tinha ido em uma festa de 15 anos, aqui 

naquela casa de festas que tem lá na rótula da Avenida Medianeira. E tava eu e a „Beltrana‟ 

(filha) acordadas, e foi bem naquela hora ali. E o „Fulano‟ ligou: "dinda vem me buscar que a 

festa não tá legal". Eu digo: 'Tá eu vou”. A „Beltrana‟ disse: “eu vou junto”. E saímos. E ao invés 

de eu ir pela Medianeira, sabe aquela coisa automática de subir ali e ir pela Rua General Neto? Aí 

desci a Av. Presidente Vargas e quando eu cheguei ali perto do Hospital de Caridade, a „Beltrana‟ 

disse: “Mãe, olha quanta gente, foi em alguma festa, porque é todo mundo correndoe estão de 

salto, e a ambulância...”. “Vamos lá buscar o „Fulano‟”, eu disse. Quando eu cheguei pra pegar o 

“Fulano” ele disse: “dinda, parece que está incendiando alguma boate”.  Eu enlouqueci! Aí a 

primeira coisa que eu fiz foi ligar para a “Sicrana” (filha mais velha). Liguei, liguei e ela não me 
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atendeu. Aí o “Fulano” disse: “eu acho que é a Kiss”. Nós subimos toda a Rua Niederauer, 

dobramos a Rua Sefarim Valandro, e na Valandro dobramos na Rua Venâncio Aires, e nesse 

trajeto todo vinham ambulâncias contra mão, de todo o lado, era uma correria. Quando eu 

cheguei na esquina da Avenida Rio Branco, aí a gente percebeu que realmente era ali. E aí eu 

pensei a “Amiga” (amiga da filha) tinha colocado lista pra comemorar o aniversário dela, e o meu 

sobrinho que era da agronomia. E eu pensei: “a minha filha que não atendeu o telefone, vou saber 

A “Sicrana” a não vai na Kiss, mas vai saber”. E quando nós chegamos ali, eles já tavam 

interditando ali, mas aí eu fiz a volta e parei na frente da igreja. Eu abri o meu vidro e perguntei 

pra umas meninas que choravam. Perguntei: “foi um incêndio”? E elas responderam: “muitos 

mortos”. Aí eu perdi o chão né... Vim pra casa e aí eu comecei a ligar. Ligar pra a “Sicrana” 

(filha), até que ela me retornou a ligação e disse: “mãe, eu tô bem, tô no em outro lugar”. Aí 

quando cheguei em casa eu disse: “ligo pra minha cunhada ou não ligo pra saber do 

„”sobrinho‟”? Aí a “Beltrana” ligou a internet e viu que ele não tinha ido. Ninguém dormiu, 

porque todo mundo sabe que a “Sicrana” é baladeira. Oo telefone aqui em casa não parou. 

P.R.B. - Tocou o interfone, no domingo, aqui no prédio e eu fui atender. Alguém tava 

perguntando de uma moradora aqui do prédio. Eu disse que ela morava no número 302. Pois é, 

daí disseram que já tinham apertado lá e que não tinha ninguém. Ele, pelo interfone, não me deu 

tanta informação (comentou sobre o incêndio, mas não contou detalhes). Eu falei que não tinha 

telefone dela e nem contato. E aí eu fui dormir novamente. Não tinha noção da gravidade da 

coisa. Voltei a dormir e ali pelas 9h começou a dar na tv e começaram as ligações. Daí de tarde 

nós fomos lá no Farrezão das uma olhada nos corpos né. Foi assim que fiquei sabendo. 

R.J.S. - Através de uma ligação. Inclusive, através dessa ligação, foi a filha dela que recebeu uma 

outra ligação. E aí eu acabei ligando para outras pessoas, também. 

 

 

2) Qual a sua reação ao saber do fato? Esta tragédia, em específico, te chocou mais do que 

outras tragédias? 

A.P.L. - A hora que ela (filha), ela falou assim: “Mãe, tu viu o que aconteceu”? E eu entendi: 

“Mãe, tu desceu?” E eu disse: “Tá aqui no prédio?”. Ela: “Não, to te perguntando se tu viu o que 

aconteceu, na Kiss”. E eu: “Não filha, eu tava dormindo”. Ela: “Mãe, a Kiss pegou fogo”. E eu 

comecei a rir e falei: “Ah, então era esse o barulho que eu ouvi”. E ela: “Mãe, tem 20 mortos”. 
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Eu levei muito na brincadeira. Tipo, “ah, capaz, daonde que tu tiraste isso? De onde que tu tirou? 

Quem é que te falou? Que loucura”! Daí quando ela começou a chorar no telefone, eu pensei: 

“não, a coisa é séria”. Daí eu falei: “Filha, não pode ser”! Daí depois que caiu a ficha assim: 

“meu deus, 20 pessoas”. Foi assim que eu soube. 

I.N.M.R. - É um choque, uma dor muito forte, aquele desespero de tu não saber a real situação. 

Eu fiquei apavorada, né. É um choque muito grande, é horrível. 

J.A.V. - Sim. Eu comecei a pensar em uma prima e um colega meu, da radiologia, que trabalhava 

lá. Aí eu comecei a ligar pra ele, não consegui falar com ele. Aí liguei pra outro colega que era 

muito amigo dele e ele me disse que o “Fulano” estava bem. Foi com pessoas muito próximas, 

conhecidas. [...] Foi um acontecimento muito grande, para uma cidade muito pequena.  

M.C.P. - Ah, com certeza. Sendo um acontecemento de Santa Maria, da nossa realidade, algo 

que a gente sempre viu no noticiário, a gente presenciar é muito mais impactante, né?! Tu sente 

na pele, são pessoas que tu conhece, que estão ali, então é o teu mundo no qual tá ocorrendo isso 

aí, não é só noticiário. 

M.I.M.P. - Eu acho que até hoje eu não vivi uma tragédia como essa. Sempre essas tragédias 

distantes que comovem a gente, mas não como esta. E até mesmo por serem muitos jovens, né. 

P.R.B. - Foi aos poucos, eu não achei que fosse assim de tanta magnitude. Achei que fosse um 

incendiozinho, não assim. Minha reação foi, claro, imagina acontecer isso aqui na nossa cidade. 

Eu sou muito neutro nas minhas reações quanto a isso. Eu sou muito frio. A minha mulher queria 

levantar e ir lá. Mas o que fazer lá, já tava cheio, um tumulto. E aí acabamos não indo. Olha, o 

World Trade Center foi bastante chocante. Aqui, ficou em segundo lugar. Talvez o tsunami no 

Japão. Vamos dizer que estar três tragédias ficaram no memso nível. Mas a tragédia teve depois 

bastante repercussão. Primeiro se pensa como aconteceu e depois os culpados. Aí começou a me 

preocupar, o preço político que as autoridades daqui iriam ser cobradas.  

R.J.S. – Em um primeiro momento foi um choque. Imaginei que várias pessoas envolvidas, 

ligadas a mim, poderiam estar lá. Uma, pela maneira como aconteceu. Outra, pelo volume de 

mortes e a crueldade delas. Foi uma coisa que realmente me marcou, me chocou e fez me refletir. 
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3) Sabemos que você é leitor do jornal. Ao saber sobre a tragédia, em quais pontos você 

se deteve? 

A.P.L. - Muito porque eu já estudei muito luto. Fiz curso de atendimento em desastres e 

catástrofes, os dois módulos, em São Paulo. Então a teoria eu tinha, teoria é muito bonita estudar, 

tu fazer simulado de mesa. Mas na prática, ela me assustou muito. E comparando ela a outras 

tragédias, como o acidente da TAM, em Congonhas, o acidente da Gol, na Amazônia. Eu vejo 

esta com muito mais gravidade, pela faixa etária, como ela aconteceu, em uma pequena, uma 

cidade de médio porte. Então é o tipo da coisa que tu espera que possa acontecer no Rio de 

Janeiro, em São Paulo, em Porto Alegre, mas não na tua cidade. Então ela me chocou muito pela 

proximidade e pela forma que aconteceu. 

I.N.M.R. - Com certeza. Tu nunca vai imaginar que isso vai acontecer na tua cidade, tão próxima 

de ti, com tantos mortos. Tu nunca imaginarias isso, com tanta gente conhecida. 

J.A.V. - No dia eu procurei evitar notícias. Eu fui para um sítio, afastado, porque eu precisava me 

estabilizar emocionalmente. Mas depois de passar um tempo, eu parei de abrir o Facebook, 

porque estava muito denso. A cidade inteira ficou muito densa. [...] Eu evitei bastante. Eu acho 

que ei via mais mesmo na televisão, que não tinha como fugir daquilo. Mas eu ir atrás, tipo essas 

pessoas que buscavam vídeos, eu não fiz. Foi uma escolha minha, porque não ia me fazer bem. 

Mas eu acabava vendo as grandes reportagens, como o Fantástico (programa televisivo) falou 

muito sobre isso naquele final de semana. [...] 

M.C.P. - Fotografias eram poucas, né? Até por respeito aos mortos, as famílias, as fotografias 

não eram muitas. No dia da boate eu fui lá, eu vi muitos corpos no estacionamento do Carrefour, 

e então a gente sabia mais ou menos a dimensão do que tava acontecendo. Eu tava com um 

amigo, a gente via que não era só um acidentesinho, que era uma coisa grave. Então o que, mas 

me chamou a atenção foi o número crescente de mortos - a confirmação. A expectativa de não 

saber que era algum amigo ou conhecido, essa expectativa negativa de esperar que não fosse 

ninguém... Isso era o que mais passava por mim. Era aquela coisa egoísta de: „tomara que não 

tenha ninguém muito próximo, que não tenha nada com os meus‟. E as manifestações dos 

familiares que chamavam muita atenção. A gente presenciou bastantes pais que chegavam lá no 

dia. Uma mãe específica que tinha um amigo da filha que disse que tava lá dentro, que ela não 

tinha saído. Essas relações assim que chamavam muita atenção. 
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M.I.M.P. - A princípio a internet, ali tinha praticamente tudo. Já muitos conhecidos de 

conhecidos, uma filha de amiga de infância do “Fulano” (marido) morreu lá... A “Beltrana” 

(filha) bastante preocupada, porque a amiga dela tava lá. Aí no outro dia de manhã, era muito 

triste, a gente via aquele movimento todo, na televisão que eu ligava era só o que dava. Foi muito 

triste. 

P.R.B. - Eu tenho um pouco de noção de como funciona o serviço público, é uma área que eu 

tenho mais conhecimento, eu me importo mais. A tragédia, em si, claro, não envolveu um filho 

meu, mas eu fiquei muito chocado, lá no Centro Desportivo Municipal. Todo aquele pessoal 

jovem, gente de futuro, gente bonita, isso me chocou muito, mas na hora. [...] 

R.J.S. - As pessoas envolvidas. Qual era a faixa etária, se eram só jovens, se tinham adultos. 

 

 

4) O que é ser leitor diante deste acontecimento? 

A.P.L. - Nos primeiros dias eu não quis ter muita informação escrita. Eu peguei todos os jornais e 

guardei tudo. Eu esperei passar um tempo e, então, fui ler. O que mais me preocupava e o que 

mais eu procurava ler, era a questão das pessoas que perderam os jovens na Kiss. O que está 

acontecendo com essas famílias? Elas estão sendo atendidas? Os sobreviventes, como é que 

estão? Onde é que estão? Ajuda psicológica, não tem... Então, o que me fez pegar o jornal e ler 

mesmo, foi isso. É uma proporção muito grande. Se tu parar para pensar, tanto pelo meu trabalho 

voluntário, tanto pela Cruz Vermelha, tem dados que não foram e que não estão tabulados. Então 

não se sabe. Existe uma estimativa, uma ideia. Mas não tem nada tabulado, assim, de que tantos 

pais foram atendidos, tantos estão em atendimento, sabe? Não tem! E eu procurava ver se eu 

descobria alguma coisa [forma de ajudar] pelo jornal. Eu busquei essa informação. [sobre ser 

leitor] É tu receber a informação a mais precisa possível. Eu acho que o papel do jornalismo, é ir 

atrás. Para muitos, o que muitas vezes é abusivo, incômodo, para os profissionais da área da 

saúde, pelo menos, serviu muito. 

I.N.M.R. - Na realidade, foi assim: depois daquele domingo. Eu não li, eu não olhei televisão, eu 

fiquei envolvida só ali [la se refere, ao cuidado do filho, que foi internado no Hospital de 

Caridade, em Santa Maria, e logo foi transferido para Porto Alegre]. Quando a gente começou a 

ver mesmo, quando começou a cair à ficha, foi quando ele saiu, quando ele voltou né. [...] Depois 

que eu fui ver a real situação. E ver que a tragédia foi tão grande. Que se perderam tantos jovens, 
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que até já foram meus alunos, conhecidos. São leituras que chocam que fazem a gente repensar 

muitas coisas. Mas ao mesmo tempo a gente fica assim pensando. Porque eu vejo, depois que 

comecei a ler, tem gente que é contra isso, de porquê de tantas notícias relacionadas a isso né. 

Mas eu acho que não. Eu quero estar lembrando, me informando, para as pessoas não esquecer, 

para que isso não aconteça mais! Então, acho que a gente tem que ler, tem que se informar, tem 

que estar atento a essas notícias, para não cair no esquecimento. 

J.A.V. - Eu acho que o jornal veio, naquele momento, de certa forma, desempenhar um papel 

muito bom como um consolo, porque ele trouxe muitas famílias, com uma religiosidade muito 

intensa, com uma crença muito positiva. Acho que isso consolou muito as pessoas que não 

tinham essa fé, que viam a morte de uma maneira, como uma perda, e o jornal teve essa função. 

Eu achei muito importante. Ele conseguiu equilibrar isso. Muita gente que estava desesperada e 

achando que de repente tinha perdido tudo na vida, pode se espelhar em outras famílias que 

tinham perdido até mais pessoas, mas que traziam uma fé muito grande. De que a vida poderia 

recomeçar. 

M.C.P. - Eu acho que ser leitor diante da tragédia não recaiu aos santamarienses. Eu acho que os 

leitores diante da tragédia são os outros, de outros estados, de outras cidades. Cidades não, 

porque atingiu muitas cidades. Eles que são os leitores da tragédia. Nós vivenciamos a tragédia, 

então nós fomos atores da tragédia e não leitores. Eu posso dizer que leitor de outras tragédias é 

chocante, é triste, mas como atores da tragédia, como conviventes do que tava acontecendo foi 

muito ruim. 

M.I.M.P. - Tu tinhas certeza q quando tu abrias o jornal só o que falava era aquela tragédia. E 

cada leitura que tu fazia era uma história diferente, mas resumia só uma coisa, na morte, no luto, 

no sofrimento das famílias, não tinha nada de alegre ali, né?!  

P.R.B. - Bom, se eu sou leitor, eu tenho gosto pela leitura e pela informação. Todo eleitor, ele é 

leitor, por causa da informação. Tu não lês a toa, tu não lês a lista telefônica... Tu lês informação. 

Então tem isso, eu procuro ler informação nova. [...] A mesma informação rebatida várias vezes, 

não me interessa. [...] é assim que eu vejo, como leitor, sobre a tragédia eu procurei ler tudo, 

assim como até agora. 

R.J.S. - A mídia me ajudou. Tava direta em cima do assunto, como até hoje, até o fechamento 

desse caso. 
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5) Que sentimentos você manifestou ao saber que pessoas próximas e distantes faleceram, 

ao mesmo tempo, na mesma circunstância? 

A.P.L. - Foi muito duro, pra mim foi muito duro. Pra mim foi muito, muito, muito difícil. Assim, 

eu tinha momentos que eu ficava: “não acredito”. Pra mim foi muito de não acreditar, de parecer 

que estava sonhando, que não era aqui. Pra mim foi uma situação muito difícil. Uma coisa é ver 

em curso, ler, estudar, toda a questão de outros acidentes, [...] mas vivenciar em Santa Maria, foi 

muito doloroso. Talvez se isso tivesse acontecido em Porto Alegre, e eu tivesse ido ajudar, talvez 

não fosse tão doloroso. Tipo, aqui no Shopping (ela cita Royal Plazza Shopping) se perdeu 

muitos funcionários. [...] Foi muito próximo, talvez isso tenha sido o mais difícil de lidar.  

I.N.M.R. - Até hoje, é uma dor muito grande. Toda vez que eu passo lá na frente, é um 

sentimento de tristeza, é uma revolta muito grande. Quantas famílias foram atingidas, mesmo 

esses sobreviventes né, meu filho mesmo, eu sei graças à Deus, ele ficou sem sequela, mas é uma 

preocupação. O pulmão dele é de como se ele tivesse fumado 70 anos. É um sentimento de 

revolta. Eles estavam se divertindo lá, aí acontece toda essa tragédia. É tristeza e revolta, não tem 

mais o que pensar. Que até hoje tu passa por lá e fica sem ação. 

J.A.V. - Me despertou um sentimento de dor muito grande. Porque se eu estivesse lá, eu ia ficar 

esperando que caísse água do teto. Juro! Quando eu me coloquei no lugar das pessoas, e pensei 

“se eu estivesse lá, o que eu faria”? Eu ficaria esperando o que acontece em qualquer lugar: que a 

fumaça despertaria um circuito de segurança e que começasse a cair água do teto. Eu ia imaginar 

que isso ia acontecer, até por ser uma boate conhecida, de referência, que iam pessoas de classe 

média alta, né. Não ter isso, me deixou bem chocada. 

M.C.P. - Raiva não, sinceramente. Raiva não. Me despertou dor, solidariedade para quem perdeu 

parentes próximos, amigos - não foi o meu caso - mais isso, dor, solidariedade. Eu e mais uns 

amigos fomos ao velório lá no Farrezão para tentar ajudar de alguma forma, embora não seja 

médico e nem nada do gênero, mas a gente ajudou distribuindo água e vendo o que precisava ser 

feito. Então foi mais ou menos isso, então quem sobreviveu tem, de alguma forma, ajudar quem 

não teve tanta sorte, as famílias de quem não tive tanta sorte. 

M.I.M.P. - Em 1º lugar eu me coloquei como mãe. Se tu te colocar como mãe. Se tu te colocar 

como mãe, né? Eu acho que a gente passou pelo menos um mês sem dormir direito, pensando 

naquilo ali, porque a gente tem filhos jovens. Cada um se colocava no lugar, eu jamais quero 

passar por isso, não quero pra mim, é muito triste. 
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P.R.B. - Olha, foi mais uma fatalidade. Claro, me chocou bastante, isso me deixou bem 

traumatizado. Mas não é como morrer um parente. Eu não estava na pele dos pais, da criançada, 

dos envolvidos diretamente. Imagina um filho da gente morrendo nessa circunstância, né? [...] 

R.J.S. - Olha, me colocando no lugar assim, como um pai, ou um amigo, do ente querido. A 

perda, no caso. Poderia ser um filho, um amigo, uma mulher. Eu consegui me colocar no lugar e 

isso me deu um aperto, uma sensação muito ruim. Não fica fácil de descrever, não há uma 

palavra exata. É uma sensação muito ruim, que a cada momento aflora, devido à dimensão do 

acontecido. 

 

 

6) Tomar conhecimento dessa ocorrência, mudou suas rotinas diárias e suas relações 

sociais? Explique. 

A.P.L. - Mudou. Agregaram muitas pessoas, eu conheci muitas pessoas, muitos familiares. E 

também me afastou de muitas outras pessoas. Muitas pessoas que eu achava que poderia contar 

que eu achava que poderia ligar e dizer: “olha, estamos precisando de voluntários”. [Eles] “Ah, 

eu não quero, eu não posso”. Muitas vezes nem era da profissão, de não querer lidar coma dor da 

perda. Mas eu vi muita coisa que envolvia dinheiro. [Eles] “Ah, tão pagando, não tão pagando”. 

Então assim, ao mesmo tempo em que me aproximou e que eu conheci muita gente num 

momento muito doloroso, também me afastou de tantas outras. Aí na real, parece que cai a 

mascara. [...] 

I.N.M.R. - Principalmente com meu filho, o cuidado redobrou. Por mais que trabalhe a gente 

bastante, eu não fico mais dando valor para tantas coisas materiais. A gente fica mais voltada 

para o ser humano, para o sentimento. Mais pelo lado emocional mesmo. 

J.A.V. - No mesmo dia eu falei paro o meu filho, de 11 anos, que ele não iria à boate. Ele ficou 

muito assustado, porque nem passa na cabeça dele ir à boate. Minha irmã falou a mesma coisa 

pra filha dela, de 14 anos. A gente ficou bem chocada. Eu acho que eu, muito mais [cuidadosa] 

em lugar fechado. Eu vou mais a lugares abertos. Se eu for, por exemplo, em um bar, eu fico 

muito mais tempo na rua e depois eu vou pra casa.  

M.C.P. - Mudou bastante. O dia do acontecimento mudou muito a minha relação com as pessoas 

próximas pela valorização. Eu tenho um irmão que era frequentador da boate. Felizmente ele tava 

viajando no dia, então me preocupou muito isso, de poder ser alguma coisa com ele ou um 
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amigo, então a valorização de pessoas próximas foi algo importante. Outra questão é a segurança 

da onde se vai, comecei a cuidar mais os locais aonde eu vou. Se tem extintor, se tem evacuação 

rápida, se cumprem as regras de mínimas de segurança, se o lugar tem saídas [de emergência]. 

Isso aí ficou bem forte em mim, a questão de segurança mesmo. Isso, mais atualmente, mesmo 

que já se passaram 9 meses, foi o que mais ficou: a segurança dos locais que eu frequento. 

M.I.M.P. - A cada tragédia vivida, como esta, nos torna mais tolerante. A cada coisa vivida que 

me deixa triste, eu penso: „não vou brigar por isso‟. Eu acho que a tolerância, [o ser] mais 

humano, acho que a gente tem que se doar mais um para o outro, independente de qualquer coisa. 

Hoje é assim: “eu só sou boa pra ti, se tu és bom pra mim”. Mas e não sou assim. A cada dia que 

passa eu procuro ser melhor, porque a gente é egoísta né, é normal né, mas a gente muda muito. 

P.R.B. - Essa preocupação [quanto à segurança], eu sempre tive. [...] Eu saia, e não ia fiscalizar o 

extintor de incêndio [dos lugares]. A gente entrega nossas vidas para as autoridades, elas que 

devem que fazer isto, são pagas para isso. E elas não fazem! Esse é o „x‟ da questão. Tu paga 

caro pelos serviços públicos e são precaríssimos.  

R.J.S. - Sim. Queira ou não queira, a gente age diferente. A gente pensa mais no próximo. A 

gente tenta evitar situações que, até então, a gente não se precavia tanto, não tomava tanta 

segurança. Até mesmo em locais que a gente frequenta hoje, a gente fica mais atenta. No 

trabalho, na rua, num contexto geral, né. A cada passo, a gente tá de olho aberto, para cada 

situação que pode surgir. Essa foi uma tragédia que mexeu com o mundo, com a humanidade em 

si. Ela fez, e faz, em cada instante, tomar mais segurança. 

 

 

7) No dia-a-dia, você se interessa por ler notícias que falem sobre morte? Por quê?   

A.P.L. - Me interessa, porque não deixa de ser minha área. Eu leio. Eu leio muito, quando eu 

pego o jornal. Num acidente de carro, quem é que morreu? Como foi? Eu leio, não sei se porque 

eu fiz o curso de socorrista, mas ler a morte pra mim é cotidiano.  

I.N.M.R. - Não. É difícil. Não costumo me deter nessas notícias. A gente dá uma passada, 

apenas. Eu acho que, principalmente depois da tragédia, ela já trouxe bastantes consequências 

sérias, graves... Se tu for voltar mais sobre essas tragédias que tem acontecido, eu acho que a 

gente vai ficar depressiva, triste, então a gente tem que procurar outras coisas. 
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J.A.V. - [...] Eu gosto desse assunto.  Porque na nossa cultura as pessoas não sabem lidar coma 

morte como em outras culturas. A cultura oriental aceita muito facilmente a morte. [...] Eu nunca 

vi a morte como uma coisa ruim.  

M.C.P. - Sim, com bastante frequência. É algo que desperta a curiosidade, do que acontece, 

porque que as coisas acontecem. Eu leio bastantes notícias no aspecto geral, mas isso desperta 

muita curiosidade pra saber. São questões bem importantes, eu diria. Claro, não falecimentos 

naturais, obituários e coisas assim, mas tragédias, acidentes, são questões que eu sempre 

acompanho. Não sei se é curiosidade ou informação propriamente dita. 

M.I.M.P. - Sempre leio. É boa essa pergunta... Porque eu acho que se eu achar algum, quantas 

pessoas que morreram das nossas relações que a gente não pode dar o abraço na família porque a 

gente não leu no jornal. E isso aconteceu com a minha família. A notícia deu no último telejornal 

no domingo, e algumas pessoas disseram 'a gente foi porque viu no jornal'. E muita gente não 

compareceu porque não viu no jornal e nem na tv. Eu acho que é por esse lado. Quantas pessoas 

que já foram, que a gente queria tá ali né, e a gente não foi porque não viu na notícia. 

P.R.B. - Não. Página policial, para mim, não precisava existir. Isso não me atrai.  

R.J.S. - Não. Te confesso que não. Mas infelizmente a mídia, ou a situação que a humanidade se 

conduz, de tantas oportunidades que têm se revelado, são essas notícias que são de maior volume 

na imprensa. É acidente de carro, drogas, etc. Em todos os aspectos, a gente sabe que o índice 

maior de notícias são relacionadas à morte. Mas não que a gente procure ou dê preferência. 

Infelizmente a mídia hoje que dá quantidade maior de notícias hoje para isso. 

 

8) Geralmente, você se interessa em saber, em conhecer quem foram em vida, as vítimas 

de acontecimentos que envolvam a morte? 

A.P.L. - Me interessa. Eu leio. Que atividade executava, a idade. Acho que sempre me chama 

atenção. Não sei, quando envolve, por exemplo, acidente de carro, de moto, tu olha a idade da 

pessoa, se é homem, eu acho que é mais a título de curiosidade.  

I.N.M.R. - Geralmente, agora que estou viajando para a serra, acontece muito acidente ali. Então 

como tenho muitos alunos, colegas, professores, eu geralmente dou uma olhada para ver o nome, 

se conheço. Se for fora dos meus arredores, não me interesso. 

J.A.V. – Sim, sim, me interessa. [...] A gente se interessa muito pela subjetividade em que a 

gente vive. Não só pela foto. Acho que as fotos ajudaram bastante, de tu teres uma imagem física 
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de quem era aquela pessoa, mas muito mais pela subjetividade. O que ela fazia? Do que ela 

gostava? Como se relacionava? 

M.C.P. - Um pouco sim, claro. E não acho muita exposição. Acho que faz parte da notícia, dizer 

que morreu, como morreu. Eu acho que é um pouco genérico, não atrai tanto a atenção do leitor, 

do expectador, eu acho então que caracterizar, descrever a pessoa é mais interessante, 

jornalisticamente falando. 

M.I.M.P. - Eu leio tudo. Porque às vezes tu olhando a pessoa, tu não sabe quem é, mas aí tu vai 

ver e tem filha de fulano, mãe de fulano. Também é uma maneira de chamar a atenção. Hoje 

mesmo lá na mãe eu abri o jornal eu vi uma pessoa, e disse: "ué quem é essa pessoa"? 

P.R.B. - Não. [...] Uma porque não me dá informação nenhuma. Posso ler o nome. Se o nome me 

lembra de alguém, eu comento com os outros. O motivo de um acidente, até me interessa saber. 

Porque aí pode ser um defeito de fábrica do carro, por exemplo, e o carro ser do mesmo modelo 

que o mesmo meu. Mas só isso. [...] 

R.J.S. - Sim. Até por que, pode ser alguém ligado. Hoje a gente tem familiares espalhados pelo 

mundo inteiro, de uma forma ou outra. Então há o interesse de saber quem é. 

 

9) Você tem medo da morte? Após a tragédia, alguma coisa mudou em relação a isso? 

A.P.L. - Não. Eu não tenho. E penso que, se a gente tivesse uma educação para a morte, se a 

gente falasse mais da morte, talvez ela não fosse tão sofrida para quem vai vivenciar, como 

sujeito, uma única vez a morte, nem para quem vai ficar. Então assim, aquelas coisas que as 

pessoas dizem: “ah, não fala sobre isso”, “ah, bobagem”. Todo mundo tem que pensar. Hoje a 

gente tá aqui, amanhã a gente não sabe, mais tarde, 10 horas da noite, não se sabe. Então se fosse 

um assunto mais cotidiano, não seria tão doloroso, tanto para quem parte, quanto para quem fica. 

Então, eu não tenho medo de morrer e falo muito sobre isso.  

I.N.M.R. - Não. Sinceramente, da morte, não. Da maneira que a gente vai morrer, sim. Mas da 

morte, eu acredito que é apenas uma passagem.  

J.A.V. - Não. A morte me fascina. Às vezes eu acho que a morte deve ser muito legal. Desde 

uma vez em que eu caí de bicicleta e eu desmaiei. Pra mim foi muito legal aquilo, um sentimento 

de liberdade, assim. Eu fiquei inconsciente, fui acordar no hospital. E foi uma sensação muito 

boa, de leveza. Naquele momento, a morte me pareceu bastante sedutora. Não que eu tenha 
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pensado em me matar, mas eu acho que se um dia isso acontecer de surpresa, que a minha família 

não chore, pois eu vou estar adorando. 

M.C.P. - Não. Porque não. 

M.I.M.P. - Tenho, mas eu consigo lidar. A mãe foi hoje no cemitério, mas não dá, eu me 

emociono muito. A morte é a coisa mais certa que tem. Eu tenho medo de, como vou te 

explicar... Eu tenho as minhas filhas, que dependem de mim. E em quem a mãe pensa? Eu tenho 

meu pai e minha mãe que dependem de mim, então... A gente pensa no amparo, né. Eu não tenho 

medo. Eu sou uma peça importante, os filhos dependem da gente. [...] 

P.R.B. – Medo da morte... Eu já passei perto de uma situação, uma ou duas três vezes. Ou até 

mais. Mas na hora eu fiquei muito frio, muito controlado. A gente não morre pra saber se tem 

medo ou não. Eu sair armado, com um facão na cintura e ir lá na Vila Carolina, por exemplo, isso 

é estupidez. Isso não é ter medo de morte. A morte a gente tem que ter medo, a gente não pode se 

expor à perigos desnecessários, que coloquem em risco a tua vida e a dos outros. [...] 

R.J.S. - Até foi uma questão que eu comentava hoje... Eu tenho e isso me preocupa. Quando tu 

sente isso. É porque tu tá inseguro de alguma forma.  Essa tragédia até não contribui come se 

sentimento meu, surgiu automaticamente. Em função de estar sobrecarregado no trabalho, ou 

com problemas do dia a dia, me fizeram ter essa insegurança. 

 

10) Qual é sua impressão sobre a leitura do caderno Para Sempre? 

A.P.L. - Acho que foi de muita sensibilidade a pessoa, o grupo, a ideia quando surgiu, de deixar 

os familiares escreverem. Então, parte-se de uma visão de família, de amigo, de irmão, de 

namorado. E achei muito sensível. E talvez hoje, lendo, eu percebi muito mais sensibilidade 

quando li logo depois da tragédia. Eu acho que fui ler com um mês e meio depois, quase dois 

meses. Então eu achei muito sensível. Algumas coisas me chamaram muito atenção. Aqui, 

quando falam que isso só se tornou real com a receptividade e a boa aprovação do projeto pelas 

famílias, eu achei muito legal. Ter a preocupação de produzir o material, mas de ter a aprovação. 

Não seria legal se a maioria das pessoas não achasse isso também. Porque é um momento muito 

delicado, tu chegar e dizer: “olha, quero uma foto do teu filho ou do teu neto. Eu quero que tu 

escrevas sobre isso”. Ao mesmo tempo em que eu penso que isso foi de grande valor para a 

elaboração do luto dessas pessoas.  
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I.N.M.R. - Quando a gente abre assim, tu vê essa quantidade de jovens, todos aqui. Me dá uma 

angústia. Claro, que a tristeza se mantém. Eu me coloquei no lugares dessas mães, porque eu 

quase perdi o “Fulano” (filho). Tu saber o que tu vai falar da pessoa... A mãe que perdeu o filho 

jovem que ia se formar. O que dizer pra essa mãe que perdeu parte da vida dela?  Tudo é uma 

angústia. Saber que tudo isso aconteceu, dá uma angústia, uma frustração em saber que tu quase 

não podes fazer nada. Uma sensação de impunidade. 

J.A.V. - Eu achei o caderno muito triste. Eu chorei muito, por serem muitos jovens. Mas eu acho 

que o caderno realmente serviu de bálsamo para as pessoas que são muito apegas a matéria, para 

as pessoas que são muito apeadas ao plano terra. Ele traz muito uma perspectiva de quem morreu 

nãoe está perdido, quem morreu encontrou um outro lugar, uma outra forma de viver. E quem tá 

aqui fique em paz. Eu gostei de uma coisa que uma mãe falou: orem por quem está vivo. Quem 

morreu está bem. Vai muito do que aquilo que eu acredito sobre a morte. 

M.C.P. - Eu achei que foi uma boa oportunidade para os familiares e amigos deixarem uma 

última homenagem. Uma pessoa com câncer, a família tem muitas oportunidades de se despedir, 

de dizer adeus, etc. E quando vão tantos jovens assim, numa ocasião tanto inesperada, não existe 

oportunidade. Então acho que foi uma oportunidade para as famílias e para as pessoas próximas, 

de alguma forma darem adeus. Acho que isso foi interessante. Foi uma boa lembrança. 

M.I.M.P. - Achei ótimo. Tem umas que eu li, e outras que eu não li. Tem uma que me chamou 

atenção. Tem coisas de tanto a gente ler, de tanto a gente ver, a gente acaba descobrindo. (e cita 

história da procuradora). Tem os conhecidos, né. [...] 

P.R.B. - O caderno é completo, para quem gosta de saber da vida das pessoas. O que faziam, o 

que não faziam. Só isso que posso dizer. Eu li, fiz comentário na loja de uma e outra vítima, mas 

coisa assim. 

R.J.S. - É difícil ler todo ele. Mas o que me chamou atenção, de início, da pessoa que teve a ideia 

de montar todo ele, de buscar todas as pessoas. [...] Aleatoriamente eu fui lendo e achei muito 

interessante. Achei uma ideia fantástica de quem teve a ideia de produzir esse caderno. 

 

 

11) O que achou da proposta do Diário de Santa Maria de possibilitar que familiares e 

amigos das vítimas manifestassem seus sentimentos? 
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A.P.L. - Isso aqui, com certeza, para essas famílias que enviaram esse material, contribuiu muito. 

Mais que a maioria dos profissionais não tenha visto isso acho que contribuiu muito. Nas leituras, 

tu percebe que todo mundo escreve com muito orgulho, apesar da dor da perda. Contam o que o 

filho fazia. Então, acho que isso ajudou muito. Nada ficou estagnado naquele momento, e isso 

acaba sendo muito bom para as famílias. 

I.N.M.R. - Eu achei bárbaro né. Porque é uma maneira das mães, dos pais, dos parentes, ver um 

pouco o quão eram bom os seus filhos. Pelo que eu vi aqui, todos eles, eles não eram uns 

meninos qualquer, que não faziam nada. Estudavam, trabalhavam, tinham objetivos. Tinham 

metas. É um momento de mostrar o lado bom deles.  

J.A.V. - Eu acho que foi uma proposta que a gente pode sentir mais daquela família. Da 

linguagem daquela família. O apelido daquela pessoa. Isso fez com que a gente tivesse, no 

momento que estava lendo, lá. E isso toca muito. 

M.C.P. - Achei interessante essa construção conjunta dessa reportagem. Tanto as descrições do 

jornalista quanto as mensagens enviadas pelos pais. 

M.I.M.P. - Achei a ideia muito boa, simples, mas bem colocada, não se estenderam muito, mas 

ali tá escrito o q se precisa saber. O que me chamou muito a atenção que quem já não tinha seu 

sonho realizado ou tinha um sonho. Todo mundo tinha um objetivo, um sonho, uma vida pra 

realizar. 

P.R.B. - Eu acho que isso não deveria ser público. Deveria ser mais reservado. Eu acho que tudo 

que se torna público, toma uma amplitude maior. Eu acho que isso tem que ser abafado, aos 

poucos. A dor não tem que ser todo o dia renovada. [...] Eu acho que a coisa de ser aos poucos 

esquecida. Não esquecida no sentido de não lembrar. Mas a coisa tem que ser assimilada, aquela 

derrota como pai, porque muitos se sentem derrotados, que poderiam ter previsto. Mas isso não 

existe! Esse lado psicológico é um debate muito amplo. Eu, como estou de fora, eu fico até meio 

impressionado, porque eu sou muito frio nesse lado. Mas eu acho que a melhor maneira é como 

eu lidei com os traumas de família. Eu perdi meu pai, e pronto. Já minha irmã teve que buscar 

psiquiatra e tal. E eu, encarei como natural. 

R.J.S. - Eu achei, de certa forma, legal, porque a família demonstra o que aquela pessoa, aquele 

ente querido, representou para eles, para a sociedade e tá demonstrando o carinho que sentia pelo 

falecido e a saudade que eles vão deixar. Então, eles conseguiram desabafar sobre o acontecido. 
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12) O que achou da estrutura (nome, miniperfil, fotografia e homenagem)? Algum deles é 

desnecessário? Faltou alguma informação? 

A.P.L. - Eu acho que eles se completam. Eu acho que ficou muito legal. Tu tem um resumo 

breve, a história. Acho que ficou muito legal. 

I.N.M.R. - Eu acho que ficou bem resumido. Uma que são muitas, né. Não tinha como envolver 

muita coisa, as pessoas não iam envolver muitas coisas. Acho que foi boa a estrutura. 

J.A.V. - Eu achei uma estrutura que te dá uma visão da pessoa, de uma maneira bem sintética, 

que fala um pouco sobre a pessoa e depois da espaço para o familiar. Acho que era isso que a 

gente queria, que quem comprou o jornal queria ouvir. Queria ouvir quem era aquela pessoa. O 

que ela fazia? Como é que ela vivia? Quem ficou, o que sentiu? Acho que ele te passa bem isso. 

E este caderno me traz muito isso. De quem tava ali, cotidianamente do lado de uma pessoa. 

Acho que por isso ele emocionou tanto. Foi tão difícil de ler.   

M.C.P. - Eu acho interessante o perfil, acho interessante a homenagem. A foto choca muito, né? 

A gente vê uma pessoa jovem morrendo é uma coisa muito chocante. Então, eu acho que talvez a 

foto seja, não desnecessária, mas impactante, eu diria. É assustador a gente se ver em alguns 

jovens assim, ou mesmo ver o rosto de alguém conhecido que morreu, é chocante. 

M.I.M.P. – Achei perfeito. Simples e objetivo. Eu entendi tudo, porque às vezes tu incrementa 

tanto, que tu acaba complicando né. Achei ótimo. 

P.R.B. - É como eu falei, eu acho muita exposição. Imagina daqui a 20 anos, ou 10 anos, ou 1 

mês. “Ah, eu esqueci”. Esqueci não, assimilei. Aí vai revirar a pilha de jornal e tá a foto do filho 

dele novamente. Acho que deveria diminuir a exposição. 

R.J.S. - Eu acho que a estrutura está, na minha avaliação, tá bom. Alguns desabafaram mais, 

outros menos, algum foi mais objetivo... Mas sobre a montagem, a disposição, eu achei muito 

legal. Não tem mais o que falar, está muito bem explicado no desabafo, na dedicatória de cada 

família, sobre cada dívida. 

 

 

13) O que mais chamou atenção no caderno? 

A.P.L. - Eu acho que a história mesmo, descrita por um familiar, seja quem for. Porque ela é 

contada de uma forma muito simples. Tinha um pai, aqui, que pedia desculpa pela ignorância 

dele. Pessoas muito humildes, mesmo.  
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I.N.M.R. - Acho que a fotinho deles, chama mais atenção. Não sei se tu prestou atenção, mas é 

difícil achar um que não estivesse sorrindo. A família colocou a alegria deles, né. Todos eles 

estavam sorrindo. Transmitir a alegria deles, eles eram alegres. Inclusive o Ruan, que eu conheci. 

O Ruan era um menino sério, e olha a fotinho dele, sorrindo! Isso me chamou atenção. 

J.A.V. - Com certeza foram os textos. Apesar de a estrutura estar muito bem bolada. Por 

exemplo, de trazer as fotos de dois familiares, que estavam juntos lá. Eu não sei como o jornal 

conseguiu isso tão rápida. De conseguir uma foto em que elas estavam juntas, né, e te faz buscar 

o nome dos dois, atrela. Eu achei muito legal esse detalhe que o jornal buscou. 

M.C.P. - O mais interessante, o que mais chama a atenção é o teor das homenagens. As fotos 

foram chocantes, mas o mais interessante foi as homenagens. 

M.I.M.P. – Primeira coisa quando comecei a ler, aí eu não li na ordem, foi a idade. Eu olhava as 

páginas, via o número, voltava. Eu ia, voltava, virava as páginas e voltava. 

P.R.B. - Depois de morto, a gente sempre fala bem né? 

R.J.S. - Chamou atenção como um todo. Não só a foto, não só o perfil e não só os escritos. Eu, 

particularmente, está de certa forma completo. Tu consegue ver a fisionomia da pessoa, saber de 

onde ele e, a descrição do que a família sentiu e vai sentir, futuramente. 

 

 

14) Como se deu o acesso a leitura das homenagens? Que caminhos você percorreu? 

A.P.L. - Eu li na ordem.  

I.N.M.R. - A primeira coisa que eu olhei, foi o filho da minha colega. Aí depois eu comecei a ver 

desde o início, desde o editorial, que eu gosto de ler, e lendo todos, gradativamente. Todos eles. 

Não deixei um. Até porque eu queria ver se não tinha aluno né. E depois fui ver que tinha. 

J.A.V. - Eu comecei lendo como eu faria normalmente em casa, em ordem alfabética. Mas na 

primeira foto, quando apareceram duas irmãs abraçadas, eu fui para o „F‟, procurar a outra 

história. Dali eu já me perdi um pouco. As fotos foram chamando. Depois encontrei algumas 

colegas, e aí foi indo. 

M.C.P. – A maior parte que eu li, foram aleatórios, outros eram pelo nome que me chamava 

atenção ou de onde era a pessoa. O tamanho da homenagem, alguns eram curtinhos e parecia que 

era só um adeus, outros falavam um pouco mais da pessoa, isso aí foi determinante. Foi um 
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pouco aleatório, um pouco a foto, que atrai a atenção, outras fotos fazem com que eu não sinta 

vontade de ler, pra não me afetar. 

M.I.M.P. - Eu tenho conhecidos, então fui indo e indo, passei por eles, mas sempre naquela 

expectativa que eu ia encontrar alguma pessoa que eu conhecia. 

P.R.B. - Eu não costumo procurar por nome de pessoas, saber das pessoas... Mas algumas 

pessoas que falaram sobre algumas vítimas. Na segunda ou terça feira depois de acontecido, veio 

na loja um pai e a filha dele, parecia que tinham tomado caixas e caixas de medicamentos, 

pareciam um robô. Aí ele traumatizado pela filha e a filha que tinha perdido um monte de gente 

lá. Então me interessei por ela, em ver a foto dela, dos sobreviventes, né? Mas me informar a 

fundo, do nome das pessoas, não. 

R.J.S. - Nada me chamou atenção de: tem que ler esse, tem que ler aquele. O conteúdo é um só, o 

título é um só. Então, aleatoriamente eu escolhi uns, de traz pra frente, de frente pra trás. Aqui 

foram dois rapazes, aqui duas moças. Às vezes a foto chamava um pouco, como aqui, um era 

gaúcho e o outro era esporte. Aqui a moça estava em uma foto mais produzida. [...] 

 

 

15) Destaque algum depoimento que lhe tenha chamado atenção. Por que este? 

A.P.L. - Da Allana, pela questão de que ela foi colega da minha filha. Ela foi com a Fulana [filha 

mais velha] na Kiss, na sexta-feira, e Allana eu não cheguei a conhecer. E a Allana queria 

conhecer a Beltrana [filha, na época, recém-nascida]. [Choro] E não conheceu! Hoje, quando eu 

li isso novamente, eu pensei: “uma guria, de 18 anos”. Eu entrei em contato com o pai dela, uma 

pessoa muito querida. [...] Como a Fulana [filha mais velha] tirava muita foto da Beatriz e 

postava, ela me disse que a Allana falou na sexta-feira: “A Beltrana [a bebê] é coisa mais linda, 

estou louca para conhecer”. E a Allana ia vir na outra semana aqui em casa. E não veio! Então, a 

Allana, é uma coisa que me incomoda, ver ela no jornal. A última foto dela foi com minha filha, 

na noite anterior [ela se refere a uma foto que um grupo de amigas tirou na sexta-feira, dentro da 

boate Kiss]. A história dela é uma coisa que mexe comigo. [...] 

I.N.M.R. - Eu acho que de vários. Porque eles são parecidos. O que me chamou atenção também 

foi o Augusto, pensar que o sonho dele era se formar e ajudar os avós, morar para fora. Tem 

vários. A maioria são parecidos. [...] 
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J.A.V. – [...] dessa mãe [ela se refera a mãe de Marina Kettermam], que foi bem comovente. Até 

me coloquei no lugar dela [da mãe que escreveu o texto], de como deve ser horrível. Isso aqui 

acabou comigo: “seu pai foi gravemente ferido no coração quando te viu chegando sem vida nos 

braços de quatro voluntários anônimos”. Aqui, nossa! Eu me coloquei muito no lugar desse pai. 

Imagina, tu vai ao lugar, na esperança de encontrar aquela filha, e tu vê essa mistura de 

sentimentos. A gratidão por aquelas pessoas que arriscaram suas vidas para tentar salvar ela e, ao 

mesmo tempo, a dor por ela estar sem vida. Deve ser horrível. Deve ser um impacto muito 

grande. 

M.C.P. - Sim. O do Fábio José Servin. Porque a história dele parece ser bem complicada. Ele 

ficou seis anos em tratamento contra a leucemia e, quando estava em tratamento, disse que queria 

ser enterrado junto com o avô, na cidade natal. Ou seja, já tinha superado a leucemia, conseguiu 

entrar na universidade e depois de curado acabou morrendo na boate. O „normal‟ [ele usa a 

palavra normal, no sentido de, mais provável destino] seria ele ter morrido da doença. Mas não, 

ele conseguiu superar isso, e morreu da forma banal que foi. 

M.I.M.P. – [...] Todas elas são comoventes, né? Aquela da procuradora... Eu vi que ela vive em 

Encantado, pertinho de onde mora a minha cunhada. A cidade é pequena, né. Então me chamou 

bastante a atenção, pela vida dela, pela vontade que ela tinha de viver, pela alegria dela. [...] 

P.R.B. - O que ficou simbólico foi o guri da gaita, daí fui ver a foto dele. O do chapéu. Dizem 

que ele não entregava o chapéu para ninguém. Me chamou atenção, porque no caixão eu só vi o 

chapéu, não vi o corpo. Então fui buscar a foto dele. 

R.J.S. - Não. Todos são muito particulares. Nenhuma me chamou atenção em especial, pois cada 

um teve o seu momento, o seu espaço particular. 

 

 

16) Se você tivesse perdido alguém na tragédia e fosse convidado pelo jornal a escrever 

para o caderno, você participaria? Se sim, que sentimentos manifestaria, é capaz de descrever? 

A.P.L. - Com certeza. Tu sabes que quando eu tava grávida e eu concluía minha especialização, 

eu estava escrevendo sobre uma mãe que perdeu três filhos, em Santa Maria. Em oito meses, ela 

perdeu uma filha em um acidente, depois ela perdeu uma filha com HIV e o outro filho cometeu 

suicídio. E escrevendo sobre isso, estava grávida e tive muita complicação no início da gravidez 

da Beatriz. E eu tinha muita crise de choro. [...] E um dia a Natália me olhou e disse: “se eu 
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morrer, o que tu ia fazer?”. Tu imagina, eu grávida, escrevendo sobre outra que perdeu três filhos. 

Aquilo pra mim foi muito cruel. Eu lembro que eu comecei a chorar. Então, eu fico pensando: se 

tivesse acontecido comigo? Quando eu encontro uma mãe, quando eu encontro alguém... Se fosse 

comigo? É difícil de imaginar! Tu tenta te colocar no lugar do outro, mas não é fácil. Não é fácil. 

Mas com certeza, eu participaria. 

I.N.M.R. - [Pausa] Pois é, né. É complicado, né. [Pausa] Talvez lá, na época... [Pausa] É difícil 

responder essa pergunta. Eu não sei, realmente, se eu tivesse perdido o “Fulano” [filho], né. 

[Pausa] Deus me livre pensar isso! Não sei se eu iria escrever ou ficaria apenas naquela ânsia de 

escrever e mostrar pra todo mundo quem ele é, o quanto ele é bom, um ser humano bom. [Pausa] 

É, talvez eu gostaria de mostrar para as pessoas quem foi o meu filho. E, certamente, a foto seria 

dele junto com os padres, essa é a vida dele. 

J.A.V. - Sim, claro que participaria. Acho que é uma última homenagem que o caderno te propõe 

a fazer para teu familiar... Eu não sei te dizer o que eu escreveria, mas eu não deixaria essa 

oportunidade passar. Mas eu escreveria. 

M.C.P. - Eu faria uma homenagem. Ma o que eu faria não sei. Não é algo que eu ache fácil de 

dizer como vai ser. A gente não sabe como vai ser o nosso sentimento numa situação dessas. 

M.I.M.P. - Claro. Não sei que tipo de homenagem escreveria... Não sei. 

P.R.B. - Não. De maneira nenhuma. Isso é meu, essa é minha dor. 

R.J.S. - Sim, com certeza. Eu falaria que foi a vontade do „pai‟, do „senhor‟, levar ele daqui para 

uma vida melhor, e que nos deixaria muita saudade. 

 

 

17) Você daria as mesmas respostas para esta entrevista se tivesse perdido alguém 

próximo na tragédia? 

A.P.L. - Talvez elas tivessem um peso maior, uma dor muito maior. Talvez infinitamente maior, 

mas com certeza eu te responderia todas. Acho que todas são muito adequadas. [...] Esse papel 

que o Diário desempenhou e vai desempenha por muitos anos, acho que é muito importante no 

luto dessas pessoas como forma de não esquecimento da tragédia. Não tem um pai que te diga: 

“não quero que caia no esquecimento”. Porque daí já cai na questão da injustiça, né. Então o 

papel da imprensa, acho que vai se importante nisso. [...] Isso vai ser muito importante. Quando 



130 

 

tiver completando um ano é obvio, vai ser muito difícil o primeiro aniversário. Então acho que 

esse papel tem que ser valorizado e quem tem o hábito de ler o jornal, vai se sentir gratificado.     

I.N.M.R. - Eu acho que sim. Eu já me coloquei no lugar de todas essas mães, imagina se eu 

tivesse perdido. É difícil, talvez não com essa profundidade. 

J.A.V. - Não. Eu acho que as minhas respostas, se eu tivesse perdido alguém, teriam muito mais 

dor. Eu acho que eu teria, de certa forma... Eu acho que minhas respostas seriam mais 

amadurecidas agora, do que se fosse no momento da perda. O momento que eu sentaria para 

escrever seria com muito mais dor. Seria um texto diferente. Muito de dentro de mim, num 

sentimento de dor. Mas as minhas respostas hoje, seriam mais amadurecidas diferentes das de 

agora. Porque eu não perdi nenhum familiar, perdi pessoa queridas, mas se eu tivesse perdido um 

filho, uma irmã... A minha resposta seria de mais revolta.   

M.C.P. - Não. Com certeza não. Seria bem diferente. Minha vivência foi única. Se tivesse 

perdido alguma pessoa, com certeza as minhas respostas seriam bem diferentes, bem mais 

intensas. 

M.I.M.P. - Mudariam. [...] De fora, assim, tu até fala alguma coisa. Se tu só te colocares no 

lugar, tu já ficas abalado. Agora, imagina para uma mãe, um familiar, né. 

P.R.B. - As mesmas respostas hoje... É como eu falei, se eu fosse pai de uma vítima, eu acho que 

eu estaria mais triste, mais abalado. Todos esses dias eu ficaria mais perturbado. [...]   

R.J.S. – Não, mas respostas ficariam nessa mesma linha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


