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RESUMO

Este trabalho propõe discutir de que forma a imaginação melodramática se manifesta na
cobertura jornalística do que se convencionou chamar de “tragédia na Boate Kiss”. Busca-se
levantar, nas reportagens do Jornal Nacional, o uso, por parte do telejornalismo, de recursos do
melodrama, para entender a princípio o motivo dessa união e sob quais aspectos ela se dá. Em
seguida, pretende-se problematizar como é construída a informação no Jornal Nacional e como
o jornalista conta suas histórias. O objetivo é refletir sobre as consequências dessa união, que
dá um destaque maior ao conteúdo ao invés da forma (linguagem), já que qualquer fato pode
se tornar importante e interessante quando recursos melodramáticos são incorporados às
reportagens. Para realizar este estudo será levantada a cobertura realizada pelo Jornal Nacional
sobre o incêndio na Boate Kiss que levou à morte 242 pessoas, a maioria jovens universitários,
e feriu outras 116 na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Tendo este material, realizase uma seleção das reportagens que melhor representam o tipo de cobertura feita. As matérias
serão analisadas à luz da teoria do cinema de estrutura clássica, com o propósito de identificar
elementos melodramáticos na construção da narrativa jornalística, constituída para conquistar
o espectador pela identificação, pelas sensações, pelo conteúdo raso e pela pedagogia
moralizante. Com isso, pretende-se problematizar o jornalismo e responder se hoje o que se tem
na televisão ainda é jornalismo, considerando os critérios de pertencimento ao gênero, ou se
este se perdeu no sensacionalismo, baseado no suspense e na repetição.
Palavras-chave: Telejornalismo; Melodrama; Jornal Nacional; Boate Kiss.
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ABSTRACT

This work aims to discuss the manifestation of melodramatic imagination in the “Kiss nightclub
tragedy” press coverage. By analyzing Jornal Nacional television reports, the use of
melodramatic resources is investigated to initially understand the reasons of this union and
based in which aspects it happened. After that, the intention is to problematize how Jornal
Nacional information is built and how journalists tell their stories. The aim is to reflect on the
consequences of this union, that highlights content over form (language), once any fact can
become important and interesting when melodramatic resources are incorporated to the reports.
In order to accomplish this study, Jornal Nacional press coverage of Kiss nightclub fire, that
killed 242 people, mostly young university students, and hurt another 116 in Santa Maria, Rio
Grande do Sul will be analyzed. After gathering this material a selection of reports that best
represent this kind of coverage will be carried out. Reports will be analyzed based on classical
film structure theory to identify melodramatic elements in journalistic narrative construction,
built to seek audience through identification, sensations, shallow content and moralizing
pedagogy. By that, the intention is to problematize journalism and to answer if what we have
in television nowadays still is journalism, considering genre criteria, or if it got lost in suspense
and repetition sensationalism.

Keywords: Telejournalism; Melodrama; Jornal Nacional; Kiss nightclub.
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INTRODUÇÃO

Tradicionalmente, o melodrama é responsável por mostrar ao espectador representações
da vida cotidiana, tais como as dores e as alegrias humanas, utilizando-se da superficialidade,
do maniqueísmo, da agilidade no modo de narrar e da estrutura linear com começo, meio e fim,
proporcionando a qualquer indivíduo o entendimento do que se passa, independentemente do
momento em que ele começa a acompanhar a história. Sua capacidade de adaptação e
permeabilidade às novas necessidades e padrões da sociedade é só um dos fatores que explicam
sua longevidade.
Apesar de ser um gênero antigo, o melodrama mantém sua eficácia, pois é permeável,
assim como o jornalismo precisa ser. Diante do homem das grandes cidades e de suas mazelas,
Singer (2001, p. 134) observa que o “melodrama urbano tornou-se sinônimo de ação violenta,
acrobacias e espetáculos de catástrofe e risco físico. [...] enquanto os primeiros melodramas
talvez tivessem um clímax espetacular, o melodrama da virada do século passou a acumular
emoção em cima de emoção”. Mas não é só isso que o mantém.
O melodrama, com as características que conhecemos hoje, nasceu nos palcos dos
teatros, com Coelina, em 1800, de Guilbert de Pixerécourt (THOMASSEAU, 2005), contudo,
ganhou espaço e notoriedade no cinema, onde se popularizou e conquistou a preferência quase
universal do público.
No entanto, uma das grandes contribuições aos estudos do gênero não viria nem do
teatro, nem do cinema, mas sim da literatura, onde Peter Brooks inaugura, a partir da análise de
Balzac e James, o conceito de “imaginação melodramática”, que implica uma ampliação
drástica da atuação do melodrama, realizando uma série de mudanças no conhecido melodrama
canônico, flexibilizando a estética e colocando-a como uma forma de ver o mundo
inescapavelmente arraigada à consciência moderna.
Além disso, tenta substituir, a partir de uma hiperdramatização e da polarização, o vazio
que ficou na sociedade do chamado mundo pós-sagrado, colocando uma ordem, por meio dos
aspectos valorativos, o que consola e apazigua o espectador. Tanto que essa forma narrativa já
é vista muito mais como adjetivo (melodramático) do que como substantivo (melodrama), a
ponto de ser considerada por Brooks (1995) como uma “imaginação”. Ou seja, o melodramático
são conceitos, valores e ideias que permeiam o modo como as pessoas veem o mundo.
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Brooks (1995) reavalia, ainda, a característica mais conhecida do melodrama – a luta do
bem contra o mal – e a amplia para uma oposição valorativa na forma de enxergar as coisas. É
por isso que essa forma narrativa e estética transcende a estrutura fechada e simplista dos
gêneros.
O melodrama caracteriza-se como aquele que desperta o sentimento de identificação em
quem assiste, com o objetivo de aliviar as tensões e reforçar a estrutura vigente por meio de
uma pedagogia moral. Segundo Huppes (2000, p. 23), “o melodrama busca deliberadamente a
sintonia com o grande público, identificando nessa adesão o caminho para o sucesso”. É
justamente essa aceitação do público, recebida pelo melodrama, que o jornalismo também tenta
incessantemente alcançar.
Ao mesmo tempo, apesar de não ter conhecimento do que seja o melodrama e de suas
teorias, todas as noites milhões de brasileiros, com suas televisões conectadas à TV Globo, têm
acesso às novelas, aos conteúdos de entretenimento e aos jornais, programas que apresentam a
barreira que separa ficção e realidade de forma cada vez mais diluída e fluida. Ou seja, o poder
de envolvimento e sedução localiza-se em um mesmo patamar, tornando difícil ao telespectador
separar um do outro. Hoje, com o aparato técnico e o know how acumulado, é possível passar
inúmeros estímulos e emoção sobre emoção, de forma a manter certa dependência do público.
Neste público encontramos os espectadores do Jornal Nacional, que há 45 anos mantém
sua audiência, eficácia e continua firme em sua meta de unir o Brasil a partir das principais
notícias do país e do mundo, independentemente de classe social ou condição econômica.
Diante de tamanha heterogeneidade, a seleção de conteúdo, do que vai ser ou não notícia, recai
sobre aquilo que os produtores e editores acreditam ter um apelo mais forte e dramático, que
possa envolver e despertar interesse na maior quantidade possível de pessoas. O apelo ao
melodramático já começa na seleção do que pode ser considerado ou não notícia.
Porém, para assegurar a sedução do público não basta apenas o conteúdo da notícia. O
JN, que está na guerra pela audiência com cada vez mais veículos (TV aberta, fechadas,
internet), reconhece e comprova, na prática cotidiana, a extrema importância que tem a forma
como o fato é levado a esses milhões de brasileiros para que haja garantia de um público que,
em sua maioria, encontra-se em condições bem parecidas. São pessoas que tiveram um dia
exaustivo de trabalho e enxergam o jornal não só como fonte de informação, mas como forma
de descontração e esvaziamento da pressão do dia-a-dia, além de anteceder a novela das vinte
horas – carro-chefe da Rede Globo de Televisão –, aguardada ansiosamente por esse público.
Debord (1967, tese 30) coloca que o motivo para a contemplação e o consumo “passivo” das
imagens se dá justamente porque a televisão possibilita ver o que falta na existência real do
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indivíduo pertencente à chamada sociedade do espetáculo. Logo, as relações entre os homens
já não são mais mediadas pelas mercadorias, mas sim pelas imagens.
É com base nestes dados que se pretende analisar o tipo de cobertura feita à “tragédia
na Boate Kiss”, mais um caso que o jornal elege como principal, torna-o conteúdo de
repercussão nacional e, por meses, o inclui em sua pauta. O objeto de estudo é o conjunto de
reportagens que representa o padrão de informação do Jornal Nacional sobre crimes e acidentes
que possam levar à comoção popular. Pretende-se levantar os fatores que, incorporados ao foco
narrativo e à forma específica de reportar, consumam o “casamento” entre telejornal e
telespectador.
O que se convencionou designar “tragédia na Boate Kiss” – que, na realidade, diverge
do conceito clássico de tragédia grega trazido por Williams (2002) – diz respeito ao
acontecimento da madrugada do dia 27 de janeiro de 2013 na Boate Kiss, em Santa Maria, no
Rio Grande do Sul, quando centenas de jovens participavam de uma festa universitária. O
vocalista da banda que tocava no evento disparou um sinalizador, que atingiu o teto da casa
noturna e deu início ao incêndio. Cerca de três minutos depois o local já estava tomado por uma
fumaça tóxica, tendo como resultado 242 mortes e 116 feridos.
Na segunda feira, dia 28 de janeiro de 2013, a edição do Jornal Nacional foi apresentada
por William Bonner direto da cidade de Santa Maria, sendo o acidente o único assunto do
noticiário. Já na escalada, que traz os destaques do dia, pode ser observada a primeira
polaridade: nos primeiros minutos do Jornal, os mortos e as famílias são caracterizados como
“vítimas”, tal qual ocorre no modelo melodramático.
Em seguida, existe toda uma ânsia em responder de quem é a responsabilidade pelo
acidente. Os músicos e os donos da boate são os primeiros a serem identificados como culpados
– apesar de todas as informações apuradas ainda serem preliminares –, sem que houvesse
nenhuma comprovação a não ser a resultante de especulação, ancorada no discurso autorizado
da polícia. Essa resolução do conflito é trazida por Xavier (2003, p. 95) como uma das
características próprias do melodrama, mas que não deixa de se aplicar ao jornalismo: “o
principal é garantir a pedagogia que requer a resolução das ambiguidades mesmo que tudo se
apoie no terreno por excelência das incertezas: o mundo das imagens”.
Por semanas seguidas o assunto foi manchete do Jornal Nacional, arrastando-se em
matérias menores até os dias atuais. No relato dos fatos que compõem a história estão presentes
não apenas informações objetivas, baseadas no inquérito policial, mas matérias de cunho
sentimental, dramático, comentários da população, informações buscadas pelo Jornal Nacional
com pessoas que se diziam envolvidas, vizinhos, por exemplo, justamente para estar à frente
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dos jornais concorrentes, com o intuito de comover pais e mães que acompanharam com
indignação o desenrolar dos fatos.
A escolha do Jornal Nacional para este estudo teve por base tratar-se ele de um jornal
considerado como um sintetizador das principais características do telejornalismo sério e de
credibilidade, dentre elas a isenção e a imparcialidade. Apesar de ser respaldado pela parte
técnica, que permite construir reportagens com recursos novos de edição, ainda assim os
conteúdos veiculados rememoram, todas as noites, uma forma estética bastante conhecida do
cinema de estrutura clássica: o melodrama. A hipótese é de que este tenha sido incorporado
pelo jornalismo a partir do momento em que, sobretudo, a televisão descobriu sua eficácia para
atrair e prender o público.
A “tragédia na Boate Kiss” é um caso emblemático pelo tempo em que se manteve no
ar e pela importância que adquiriu no Jornal Nacional, bem como pelo tipo de cobertura
realizada, utilizando-se, para tanto, de uma intensa carga emocional diária para comover,
sobrepondo-se até mesmo aos fatos. As duas vertentes fortes estavam ligadas diretamente ao
imaginário popular, vindas do melodrama: cheio de denuncismo, o jornal se outorga o direito
de incriminar e vitimizar, explorando a dor e incitando a indignação de populares. Ainda assim,
poucos se propuseram a analisar a fundo os perigos que este tipo de cobertura representa para
os envolvidos diretamente e à informação de qualidade.
Neste trabalho, que tem por objeto de estudo a discussão do jornalismo, o melodrama
serve como ferramenta fundamental para entender o que tem sido feito na televisão hoje, e não
simplesmente igualar um ao outro, mas ressaltar aspectos dessa intersecção. Para tanto, será
feito um levantamento teórico das duas áreas.
Como marco teórico específico do jornalismo, será utilizado Traquina (2012), que trava
uma árdua batalha e se propõe o desafio de entender o que é o jornalismo, mas não
necessariamente responde a essa pergunta. Nesse caminho, o autor perpassa pelos paradigmas
do campo, que ainda são tidos muitas vezes como identidade e defesa, tais como objetividade,
imparcialidade, isenção. Mas não deixa de lado aspectos manipuladores, fazendo uma crítica
às teorias do jornalismo.
Paralelo a este levantamento, pretende-se absorver o que estudiosos do melodrama tem
discorrido acerca do tema, começando com Thomasseau (2005) e seus estudos do melodrama
canônico, desde sua historiografia, até a definição de seu formato. Nesse trajeto, pretende-se
incluir os brasileiros que se dispuseram a contextualizar o melodrama a uma realidade local,
como Huppes (2000), que levanta aspectos importantes do que leva à permanência do
melodrama.
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Com essa base teórica de entendimento do melodrama, chega-se ao Brooks (1995) e ao
que ele propõe com seu conceito novo de imaginação melodramática, inclusive desconstruindo
fortes pilares que o caracterizavam como gênero, dentro de um formato. Xavier (2003), com
seus textos, contribui com este trabalho, como um estudioso do cinema, bem como da obra de
Brooks, falando em sedução do público em um jogo aceito pelas partes, onde se evidencia uma
pedagogia essencialmente moralizante.
O estudo da imaginação melodramática, tal como dos critérios que legitimam o
jornalismo, são importantes para responder às seguintes perguntas: qual o motivo do jornalismo
apelar tanto à emoção? Como o jornalismo aborda a questão do sofrimento de centenas de
famílias? Por que a preferência por este tipo de notícia, que envolve dor, morte e lágrimas?
Qual o interesse do público neste tipo de matéria? Como este tipo de cobertura pode influenciar
a sociedade? Será que este tipo de cobertura ainda está no campo do jornalismo ou já se perdeu
no espetáculo? A partir daí resgata-se a hipótese de o melodrama ter sido emprestado ao
jornalismo e se pergunta sob que condições este empréstimo se realiza.
A fim de responder ou, pelo menos, discutir esses questionamentos expostos
anteriormente, será feito, neste trabalho, um levantamento das reportagens exibidas no Jornal
Nacional, do primeiro dia de cobertura até um ano após o incêndio. Um dos desafios, a partir
desse momento, será desenvolver um método de análise destas reportagens jornalísticas, já que
não foi encontrada uma literatura específica sobre esse tipo de análise, a partir do método
próprio do cinema.
A proximidade entre cinema e jornalismo legitima a análise própria do filme adaptada
às reportagens jornalísticas, que também seguem aspectos do cinema de estrutura clássica – ou
melodrama – como narrador, angulação, trilha sonora, edição, oposição valorativa, que pode
ser o bem contra o mal, mas não necessariamente. É por isso que se propõe a análise fílmica
nas reportagens, porque o modo de fazer é semelhante, segue uma mesma linguagem e o próprio
conceito de melodrama, que está em todo o trabalho, é uma aproximação com o cinema.
A análise fílmica é um dos poucos métodos maleáveis, que dá a possibilidade de
reformular até mesmo suas características mais fundamentais, de acordo com as
particularidades de cada filme. Aumont e Marie (2004) e Xavier (2003) consideram inclusive
que o método deve ser construído pelo analista, de acordo com sua percepção. Mas isso
tampouco é aleatório. No entanto, uma coisa é bem definida: em todos os momentos, a obra (o
filme) tem que ser a base de tudo. Ela é o alicerce, é onde começa e termina a análise. Dessa
forma, no próprio ato de escrita da dissertação não cabe um capítulo específico, à parte, só para
análise. Ela está em tudo, desde a revisão teórica e, por isso, é preciso ter equilíbrio entre
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critérios objetivos e subjetivos. Claro que há elementos que contribuem para a análise, como o
componente extrafílmico, que tem seu espaço na análise e pode ajudar.
Aumont e Marie (2004) propõem dividir a análise sob dois aspectos: interno e externo.
Na análise interna, centra-se no filme em si enquanto obra individual e possuidora de
singularidades que são apenas dela. Se a análise é feita com um único filme, é sempre possível
analisá-lo levando em conta a filmografia do seu realizador, de modo a identificar
procedimentos presentes que contam o estilo desse realizador. No caso específico deste
trabalho, analisar as reportagens que dizem respeito à “tragédia na Boate Kiss” significa
também considerar o todo do Jornal Nacional e a forma como este noticiário elege e retrata
casos que terminam em grande comoção popular, que geralmente seguem um mesmo padrão
de cobertura.
Já na análise externa, o analista considera o filme como resultado de um conjunto de
relações e constrangimentos dos quais decorreu sua produção e realização, como contexto
social, cultural, político, econômico, estético e tecnológico. É o que pode ser chamado de
componente extrafílmico, que não é o principal, mas ajuda a entender o motivo deste tipo de
cobertura recorrente no Jornal Nacional. Jamais uma análise pode ser feita sem levar em
consideração essas condições, que são formadoras.
A proposta de método para este trabalho caracteriza-se pela decupagem quadro a
quadro, chegando, assim, a seus elementos constitutivos. Só assim será possível realizar a
descrição cena a cena, separando o que se vê do que se ouve. Em seguida, realiza-se a
reconstrução, estabelecendo como esses elementos isolados se associam e formam um todo
significante. É a parte da interpretação. Deste método também será importante buscar e seguir
os elementos que permitem ao analista olhar com técnica, e não com o prazer de um espectador
normal, o que confere mais credibilidade à análise, tal como propõe o princípio de
desconstrução e reconstrução de Vanoye e Goliot-lété (1994).
Estabelecidas estas definições, pretende-se analisar as marcas da aproximação entre o
jornalismo televisivo e o melodrama. Embora, inicialmente, possa parecer incoerente e até
estranha, esta é uma prática corriqueira nas redações, bem como apontar entraves nessa ligação
à informação, que de fato possa educar e levar o telespectador a conhecer as diversas realidades
para além das aparências. O objetivo é responder de que forma a imaginação melodramática
está presente na representação do incêndio na Boate Kiss pelo Jornal Nacional.
O estudo trará contribuições ao jornalismo ao propor encontrar sob quais condições são
feitos esses empréstimos do melodrama e o prejuízo que isso pode representar à informação de
qualidade, propondo, assim, uma discussão sobre o fazer jornalístico e sua responsabilidade.
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As contribuições ao melodrama também serão inevitáveis, tendo em vista que, ao ser
encontrado em outro produto que não o cinema e o teatro, a imaginação melodramática estará
mostrando sua maleabilidade às novas necessidades e formatos e, consequentemente,
comprovando sua força e longevidade.
Não se pretende, neste trabalho, exercer julgamento de valor ou de qualidade, mas
desmistificar o jornalismo como realidade absoluta que tem na figura do jornalista a alma e os
princípios de um herói. Daí levantar a hipótese de um jornalismo repleto de criatividade, que
figura entre o relato descritivo e uma narração altamente ficcional, composta por elementos
subjetivos.

CAPÍTULO 1

“DE QUEM ESTAMOS FALANDO”

1.1 DO MELODRAMA AO MELODRAMÁTICO

O melodrama nasceu enquanto gênero do teatro. Na Itália do século XVIII, era sinônimo
de ópera popular, casava-se texto e canção no mesmo espetáculo, junção que deu origem à sua
nomenclatura, que em grego significa “drama cantado”. No entanto, foi somente na França, no
século seguinte, que conseguiu de fato prestígio e um lugar na aceitação do público. Charles
Guilbert Pixérécourt, escritor francês que formulou as bases do melodrama, utilizou-se de suas
próprias composições dramatúrgicas. Ele pôde perceber, por volta de 1835, como a mise-enscène, ou teatralidade, a interpretação e a encenação dos atores são importantes para o sucesso
da peça, mais até do que o próprio texto. Em sua vida, foram mais de cem obras. Contudo, os
temas propostos por Pixérécourt logo foram substituídos, uma vez que a sociedade ganhava
novos ambientes e novos habitantes: absorver novas tendências do contexto histórico e social é
uma das características do melodrama.
As inovações que o melodrama ia incorporando agradavam muito a uma classe surgida
na pós-revolução industrial, a burguesia, que não tinha uma formação estética tal qual as classes
altas, cujo gosto era voltado para obras mais sofisticadas. Formatos muito familiares aos mais
abastados eram tragédias neoclássicas e o drama histórico, que não faziam o menor sentido às
classes baixas. É exatamente sobre esta premissa que o melodrama se mantém estruturado até
hoje, mesmo após tantas atualizações do gênero: cativar e buscar sintonia com o grande público,
por meio de uma linguagem simples que indique a interpretação pretendida pelo autor, sem que
o espectador tenha que esforçar-se muito para entender ou sequer necessite de um conhecimento
prévio.
Os primeiros a atentar para o sucesso da estrutura do melodrama foram os cineastas.
Essa união não foi difícil, uma vez que o cinema conta com inúmeros recursos técnicos que
auxiliam nesse processo de envolvimento e comoção do público. Com os recursos de imagem
que utiliza e que propiciam uma angulação múltipla, consegue perfeitamente sanar todo e
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qualquer tipo de curiosidade. Com os cortes e a montagem é possível passar a ideia de ação na
tela, com a edição pode-se ressaltar os aspectos melodramáticos e deixá-los ainda mais
atrativos, com mais velocidade e mais sonorização.
Pode-se dizer, ainda, que essa união não se deu por acaso. Em 1909, quando o cinema
consolida-se como produção industrial, a necessidade de alavancar a bilheteria para que ele se
transformasse em uma atividade econômica sólida fez com que o melodrama passasse a ser o
gênero predominante. O espaço estava livre, já que desde o surgimento do cinema, em 1895,
este não desenvolvera uma linguagem própria, o que deixava brechas para experimentações.
Em seus primeiros quinze anos, ao contrário do que se presencia na atualidade, o cinema não
era ficcional. Uma câmera parada, sem auxílio de edição ou som, captava cenas do cotidiano,
de pessoas comuns nas ruas das grandes cidades. Nesse tipo de cinema, chamado de “cinema
de atrações”, contar uma história não era o primordial, mas não deixava de espantar os
espectadores por serem novos recursos, jamais vistos antes. São exemplos a saída de
funcionários de uma fábrica, captada em 1895 pelos irmãos Lumière – considerados os pais do
cinema com a invenção do cinematógrafo. O aparelho funcionava tanto como câmera quanto
como projetor e era de simples manuseio, o que possibilitava as exposições ao público. Outros
exemplos são os truques de mágica e a dança de uma bailarina, que William Dickson exibiu,
no mesmo ano, por meio do mutoscópio criado por ele, equipamento capaz de folhear
fotografias, dando a impressão de movimento. Ainda assim, o cinema não assumiria
imediatamente essa união com o melodrama, passando por um período de transição, com filmes
chamados de nickelodeons, que já engatinhavam na utilização de recursos próprios do cinema,
como panorâmicas, travellings e close-ups, mas ainda continuava sem montagem o quebracabeça narrativo ao qual é comparado.
A partir de 1907, a maioria dos filmes já procurava contar histórias, com moldes
melodramáticos. D. W. Griffith, considerado o pai do cinema clássico, desenvolve uma das
técnicas mais significativas de montagem, a paralela, que juntava ambientes fisicamente
opostos, mas sem abrir mão da linearidade, passando a sensação de simultaneidade – recurso
de montagem que veremos ser largamente utilizado na edição jornalística. Um século mais
tarde, segundo estudos de Ismail Xavier sobre “o olhar sem corpo”, próprio do cinema, a
montagem será uma das responsáveis por passar essa sensação de onipresença. Pode-se
acrescentar o jornalismo a este olhar flutuante, que está em todos os lugares.
Logo depois vem a televisão, que também almeja colher os louros com a identificação
tão próxima entre público e melodrama. As telenovelas dialogam abertamente com o formato
dos folhetins dos jornais do século XIX desde sua criação. Segundo Renata Pallottini (1998),
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resumidamente, a telenovela é uma história contada por meio de imagens, diálogos e muita
ação, com uma trama principal à qual são ligadas subtramas que se desenvolvem, sempre de
acordo com o feedback apresentado, que cria expectativas com tramas de cunho sentimental,
em tom popular, com personagens estereotipados, para promover a rápida decodificação e
identificação do espectador.
Se a utilização do melodrama em telenovelas pode soar bem, comum e corriqueira,
quando se trata do telejornalismo existem ressalvas por parte dos que reforçam os princípios do
jornalismo, como a objetividade. Por outro lado, há também aqueles que podem ver sem
nenhuma objeção essa união entre o melodrama, que provém da ficção, e o jornalismo, que
trabalha com o “real”. Contudo, alguns aspectos levantados embasam essa tese de aproximação.
No final do século XX, segundo Ivete Huppes (2000), o melodrama retorna em produtos
culturais dos meios de comunicação por estar sintonizado à lógica da sociedade de consumo.
O melodrama não tem o objetivo de se problematizar, enquanto estrutura, em uma
espécie de metalinguagem, e, assim, esconde sua própria superficialidade, criticada por tantos.
Essa crítica não é apenas uma ressalva de gosto estético, mas sim uma crítica pesada e
pejorativa, sendo o melodrama visto, não poucas vezes, como algo meloso, sentimental, sofrido.
Está arraigado ao imaginário como gênero menor.
A crítica é válida. No entanto, é preciso ir além e enxergá-lo como algo sério e de
vitalidade. A importância de se estudar o melodrama está no que vai além da estrutura simples,
porque é desse jeito que revela sua cultura e sua humanidade. A essa ligação com a cultura de
massa se deve o fato de muitos críticos e intelectuais manterem barreiras à apreciação do
melodrama. Amado por alguns e detestado por outros, é inegável sua força, vitalidade e eficácia.
Eis nossa tarefa: estabelecer os elementos que lhe conferem força e a forma como está
diretamente ligado ao imaginário e à cultura moderna.
Melodrama e telejornalismo começam a encontrar-se logo aí: na simplicidade estética e
na superficialidade de conteúdos. Para isso, ambos lançam mão de histórias e conteúdos que
sejam de fácil entendimento, acessíveis a todos. São terrenos férteis para revelação de tensões,
bem como para a resolução delas, por meio da polaridade, que pode ser o bem contra o mal, do
exagero e da hiperdramatização.
Huppes (2000) explica os fatores que levaram à permanência do melodrama e sua
maleabilidade, que o permite se encaixar até mesmo em outras áreas, como o jornalismo. Daí
extrai-se a razão por que o melodrama cai no gosto popular: a fórmula baseia-se no predomínio
do conteúdo preferencialmente sentimental em uma forma simples.
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Essa maleabilidade chega ao extremo de Camargo (2009) considerar a existência de
vários melodramas dentro de um melodrama. Não existe molde.

Dentro do melodrama, existem certamente muitos melodramas, pois este não foi
somente um modelo, porque em toda a sua existência, houve várias tendências
internas que lhe deram constante reformulação ou modificação. É falsa a ideia de que
o melodrama é uma prática única constante ou uma simples fórmula que se impõe e
se repete. Confunde-se matriz com molde. O melodrama não apenas interage com as
outras formas dramáticas de seu tempo, modifica e é modificado, mas também se
processa em um diálogo constante com as formas que se originam de seu próprio
desenvolvimento, formas estas estabelecidas pelos seus mais diversos
melodramaturgos. (CAMARGO, 2009, p. 333)

A preferência por uma linguagem simples permite rápida comunicação com o público,
sem aprofundar-se no universo dos personagens, que são caracterizados por seus vícios ou por
suas virtudes, e têm suas ações voltadas para a política das causas e efeitos. Segundo Ismail
Xavier (2003, p. 89), “sentimentalismo e prazer visual” é a combinação da qual resulta o
melodrama.
Sonia Lanza (2005) afirma que essa ligação entre jornalismo e melodrama tem origem
na “espetacularização” ou “folhetinização” da vida. O intuito não é só informar, por isso o uso
de tantas encenações. O estudo sobre essa sociedade do espetáculo por meio das teses de Debord
(1997) deve ser trazido, neste momento, a fim de entender qual o papel das imagens na
mediação do homem com a realidade e como acontece a alienação do espectador.
No melodrama, enquanto gênero, o universo dos personagens se reduz ao bem e ao mal.
Os maus seguem de acordo com projetos próprios, deixam-se levar por sentimentos e sensações
mundanas, pecaminosas e sempre acabam mal. Para aqueles que observam a história, é preciso
mostrar que os vilões são submetidos a castigos e pagam por suas ações, sendo castigados pelo
tempo, por Deus, pela polícia. Enquanto isso, os bons têm consciência, valores e superam os
dilemas. O destino conspira para que a ordem seja restaurada. Comparando jornalismo e
melodrama, o quadro de personagens “tipos” não é a única semelhança existente entre eles.
Sônia Lanza (2005, p. 5) aponta como características marcantes da estrutura própria de ambos

[o] corte sistemático que deveria criar suspense; textos e diálogos simples que
prendiam o leitor; simplificação na caracterização dos personagens, geralmente
maniqueístas (herói e vilão); o herói vingador ou purificador; a jovem deflorada e
pura; os homens do mal.

Um novo estudo, proposto por Brooks (1995), amplia consideravelmente a noção que
temos do melodrama, inclusive derrubando algumas premissas, antes vistas como inegáveis. O

19

melodrama, por exemplo, não pode mais ser percebido simplesmente a partir da dicotomia
“bem versus mal”. É uma nova maneira de ver o mundo pela narração. O melodrama traz
representações que falam, a um sujeito novo, do mundo pós-sagrado, e funciona com um
dispositivo de resolução de problemas, recuperando uma aparente ordem, confortante e
consoladora, que o mundo não tem, mas que ele passa a mostrar.
O autor parte do princípio de que o melodrama não pode ser visto mais enquanto gênero,
mas sim como uma forma estética, por meio da qual se articula uma nova interpretação do
mundo. Logo, o molde é o das relações sociais justamente para entender a arte. Por exemplo,
ao mudar o padrão de família, inevitavelmente o melodrama também se modifica. Ele está
diretamente atrelado às novas necessidades.
Ao extrapolar a barreira proposta pelo gênero, o entendimento de Brooks (1995) é o de
um melodrama enquanto imaginação. Ele já transcendeu essa forma simplista e está
impregnado em todos os gêneros, inclusive no jornalismo, que se intitula talvez como o mais
sério, imparcial e verdadeiro deles. Ao trazer conceitos, ideias e valores, o melodrama passa a
ser uma visão do mundo, por meio de uma oposição valorativa, o conceito de oculto moral de
Brooks (1995). Não mais o bem contra o mal. Essa nova maneira de ver o mundo, pelo tipo de
narração, fala a um sujeito novo que surge com a modernidade, na qual tudo é provisório, com
muita inovação e velocidade. Nesse dinamismo do mundo moderno, o sujeito precisa de algo
que ponha ordem em uma realidade tão caótica, papel que antes era ocupado pela religião.
Estamos inseridos em uma sociedade cuja relação do homem com o sofrimento e com
a angústia é frequente. No mundo pós-sagrado, segundo Freud (1974), existe um mal-estar que
torna impossível enfrentar a realidade sem uma ilusão (papel ocupado pela ficção, que age como
uma espécie de amortecedor das emoções). Logo, a identificação do público com o melodrama
se dá também pelos conceitos de uma pedagogia moral que oferece suporte para as criações,
dando base a seus temas, diálogos e cenas. Tais características, trazidas tanto por Huppes (2000)
quanto por Oroz (1992), são encontradas na cobertura da “tragédia na Boate Kiss”.
A fim de entender esse novo jornalismo e o motivo de ele se apropriar de recursos
próprios do cinema e de seu antecedente, o teatro, é preciso identificar o telespectador a quem
se destina. A ansiedade em relação aos perigos que a vida moderna pode oferecer na chamada
sociedade do hiperestímulo, trazida por Singer (2001), vai ser amplamente utilizada pelos meios
de comunicação, que exploram essa vulnerabilidade física com abuso de imagens instantâneas,
da cobertura de acidentes e dos problemas das metrópoles. O crescimento do sensacionalismo
enquanto divertimento é outra marca dos novos tempos e pode explicar o gosto popular por esse
tipo de reportagem, feita de acordo com a cobertura da “tragédia na Boate Kiss”:
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Essa ampla escala do divertimento sensacionalista foi claramente um sinal dos
tempos: o sensacionalismo era a contrapartida estética das transformações radicais do
espaço, tempo e da indústria. Ao evitar uma explicação mais estritamente
socioeconômica, eles conceberam a comercialização do “suspense” como reflexo e
um sintoma da modernidade neurológica. A intensidade crescente dos
entretenimentos populares, argumentaram correspondeu à nova estrutura da vida
diária”. (SINGER, 2001, p. 137)

O sensacionalismo aparece, a partir de então, como conceito chave para entender essas
novas exigências ao jornalismo, baseado no suspense, na repetição das imagens de grande
impacto, primando pelo entretenimento, e não pela informação como algo que tivesse sentido
e relevância. É basicamente o “dar a ver” tragédias e acidentes.
É uma faca de dois gumes. O sensacionalismo atende às necessidades populares, mas,
ao mesmo tempo, Xavier (2003, p. 91) mostra que se está formando uma sociedade de
indivíduos vitimizados justamente pela proposta trazida pelo melodrama: “sua vocação é
oferecer matrizes aparentemente sólidas de avaliação da experiência num mundo
tremendamente instável”.

1.2 MELODRAMA, MODERNIDADE E ESPETÁCULO

Uma mãe resolve levar seu filho de dezoito anos ao psiquiatra. A barreira do preconceito
com este tipo de especialidade médica só foi transposta porque a situação já era insustentável.
Por mais que ela rezasse, o rapaz não conseguia se concentrar em nada, os estudos iam mal,
assim como os relacionamentos. Precisava de movimento e adrenalina intensos e a irritação era
iminente, como se fosse explodir a qualquer momento. O diagnóstico? Distúrbio de Déficit de
Atenção e Hiperatividade. Como observa Lacroix (2006), a exposição às imagens por meio da
televisão acontece desde muito cedo, reflexo dos acontecimentos da sociedade moderna, mas
sem que essa criança esteja preparada e tenha condições psíquicas para assistir a tanta violência:

Estatísticas indicam que um adolescente que tenha assistido à televisão desde a mais
tenra idade, à razão de três horas por dia (o que corresponde a uma duração “normal”),
terá assistido a quarenta mil assassinatos e três mil agressões sexuais. O regime da
emoção choque imola-nos às imagens do mal. (LACROIX, 2006, p. 142)

A situação não é rara e não se resume às crianças e aos adolescentes. A falta de atenção
tem se tornado patológica e não é ao acaso. A vida em sociedade é cada vez mais conturbada,
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acelerada, perigosa e o bombardeio de estímulos é intenso. Lacroix (2006, p. 112) afirma que
agora tudo é flash, tudo é convulsão. O homem que emerge desta realidade tem a desatenção e
a distração como marcas registradas. Além disso, corre o tempo todo, mas sem saber muito bem
para onde e por que. O sentimento do homem na multidão é comparado por Lacroix (2006) a
uma embriaguez, cujo estado faz com que a pessoa não se impressione com nada, mas se sinta
perturbada, a ponto de perder-se a si mesmo:

Começo a sentir a embriaguez em que essa vida afitada e tumultuada mergulha
aqueles que a levam, e caio num aturdimento parecido com o do homem diante de
cujos olhos faz-se desfilar rapidamente uma multidão de objetos. Nenhum dos que me
impressionam prendeu meu coração, mas, todos juntos, eles perturbam e suspendem
as afeições, a ponto de, por alguns instantes, eu esquecer quem sou. (PREUX apud
LACROIX, 2006, p. 204)

O homem contemporâneo vive na era da emoção, ou melhor, da hiperemotividade, como
caracteriza Lacroix (2006). Precisa da catarse que ela traz, necessita experimentar emoções
cada vez mais intensas para se sentir aliviado. Mas será que isso o torna um ser mais sensível
ou um histérico em busca da emoção promovida pelos sentidos?
Deixar de lado aquele racionalismo cartesiano a que a sociedade se submeteu tem seu
lado positivo. Diante do imperativo do tecnicismo e da ciência, o homem encontra situações
em que permite se envolver, mesmo que superficialmente e somente por alguns instantes. No
entanto, isso não quer dizer que possua algum sentimento a respeito dela. Parece se tratar da
mesma coisa, mas há uma diferença substancial. A emoção é fugidia, passageira, sensorial, uma
inquietação. Ela é obtida pela explosão, pela excitação, pelo barulho, sensações fortes que
encontramos no dia-a-dia na sociedade e nos meios de comunicação. É baseada no ver,
enquanto o sentir, que realmente poderia enriquecer a alma, depende de um olhar mais
profundo, de serenar o coração, de encontrar tempo para contemplar o objeto. Só que tempo é
algo que o homem moderno já não tem.

Na emoção-choque, o estado afetivo não tem tempo suficiente para se diversificar e
amadurecer. Tudo se dá como de um só golpe. A capacidade emocional é saciada
antes de se metabolizar em sentimento. Ao contrário, a emoção-sentimento é
longamente saboreada. Seu gozo estende-se pela duração. (LACROIX, 2006, p. 133)

Essa forma superficial de sentir vai ao encontro do tipo de sociedade em que vivemos,
na qual o valor supremo é o da diversão. A felicidade é buscada a qualquer custo, então é preciso
fugir daquilo que aborrece e angustia e ir ao encontro do abraço consolador do entretenimento.
Ora, se a vida é tão dura, o melhor a se fazer é fugir dos aborrecimentos, ligando a TV, por
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exemplo, pensa o homem moderno. Lá o simulacro criado do universo é bem mais light, leve,
ligeiro e fácil. Mcluhan (apud LACROIX, 2006) chama esse momento de “o banho das
imagens”, que consiste em um bombardeio sem fim de imagens recortadas, editadas, brilhantes,
coloridas, que causam sensações, apelam aos sentidos e garantem a submissão quase completa
do espectador, que quer abandonar-se a este momento tão prazeroso, esquecendo-se do mundo.
A forma se sobressai ao conteúdo.
Como previa a lógica capitalista, a sociedade contemporânea se tornou um grande
espetáculo cuja finalidade é o consumo; as representações criadas pelo telejornal para seduzir
e, consequentemente, arrebanhar audiência, impedem o acesso ao real, ou, como classifica
Llosa (2012), uma “humanidade domesticada pela fantasia mediática”. Debord (1997, tese 4),
pai do conceito de sociedade do espetáculo, explica que “[o] espetáculo não é um conjunto de
imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediada por imagens”. O espetáculo cria uma
realidade à parte, ou, ainda, um simulacro:

Os acontecimentos do mundo real já não podem ser objetivos: nascem minados na sua
verdade e consistência ontológica pelo vírus dissolvente que é a sua projeção nas
imagens manipuladas e falsificadas da realidade virtual, as únicas admissíveis e
compreensíveis para uma Humanidade domesticada pela fantasia mediática dentro da
qual nascemos, vivemos e morremos. (LLOSA, 2012, p. 74 )

O jornalismo enquanto relato sempre apresentará uma versão construída de um
determinado fato. É uma limitação inerente à profissão. No entanto, ninguém duvida daquilo
que aparece às oito horas da noite na telinha da Rede Globo. Esse processo de fabricação de
uma notícia não é divulgado, sob pena de comprometer a credibilidade do jornal. Durante a
cobertura do incêndio na boate Kiss é possível observar que há uma tendência a privilegiar o
lado do sofrimento, do sentimentalismo, e isso se torna verdade absoluta na cabeça do
telespectador.
Outra consequência importante e nociva da vida neste tipo de sociedade é que o poder
de contestação da arte, da literatura, do cinema e do jornalismo é diluído, de forma que você
dorme e já não se lembra de mais nada do que outrora foi uma fagulha de resistência e revolta.
Diante de um mundo que gira a uma velocidade vertiginosa, em que milhares de informações
chegam aos indivíduos a todo segundo, a memória do telespectador passa por um fenômeno
interessante: simplesmente acaba. O homem se torna escravo da novidade e da instantaneidade.
Llosa (2012, p. 48) afirma que por isso “não tem remorsos nem verdadeira consciência. Vivem
presos à novidade, não importa qual seja, desde que seja nova”.
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A informação é usada, descartada e só sobrevive ao instante. Hoje se tem acesso a uma
quantidade sem fim de informações, mas que não fazem sentido algum e não transformam a
vida e o cotidiano das pessoas. Na cobertura da TV Globo sobre o incêndio na Boate Kiss, no
interior do Rio Grande Sul, é possível observar este imediatismo. O acidente aconteceu na
madrugada do dia 27 de janeiro de 2013 e horas depois todo o país, ao ligar a televisão, tinha
conhecimento dos fatos e acompanhava cada nova informação, como se vivesse dentro daquela
realidade por alguns instantes. Apelando para o sentimentalismo desde o princípio, o Jornal
Nacional conseguiu atingir os corações de pais, mães e jovens. A comoção dos telespectadores
foi imediata e este virou o assunto mais comentado por dias.
No mesmo dia do acidente, William Bonner, apresentador e editor-chefe do Jornal
Nacional, embarcava com uma equipe da emissora para transmitir cada detalhe ao vivo e in
loco. O Jornal Nacional da segunda-feira, 28 de janeiro de 2013, foi apresentado, ao mesmo
tempo, da cidade de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul, e do Rio de Janeiro, o que
mostra a importância que o fato trágico tem para a emissora e a cobertura privilegiada que ganha
em relação a outros acontecimentos. A justificativa é que o jornal precisa mostrar o que o
público quer ver. Mas será que o público já não está saturado de tanto sangue e sofrimento?
O incêndio foi o único assunto abordado neste dia e o principal por semanas. Essa
quantidade de informação – como atualização do número de mortos, histórias das famílias que
perderam seus filhos, reconhecimento dos corpos, falas de moradores e estudantes da
Universidade Federal de Santa Maria –, que a princípio chocava, acabou por tornar o assunto
enfadonho e cansativo. Assim, outros casos chocantes, trágicos e novos foram tomando o
espaço no jornal e na memória do telespectador. Do dia para a noite um fato que outrora foi tão
relevante é simplesmente esquecido.
Se considerarmos a comunicação como sendo algo que transforma, pode-se dizer que
ela é uma moribunda morrendo pelo excesso (BAUDRILLARD apud LEMOS, 2002) porque,
mesmo com o fluxo intenso de informação, não há comunicação, só a industrialização do
esquecimento. Debord (1997, tese 24) acrescenta ainda o motivo de a comunicação de massa
não ser neutra, mas essencialmente unilateral.
[...] Se o espetáculo, considerado sob o aspecto restrito dos “meios de comunicação
de massa”, que são a sua manifestação superficial mais esmagadora, pode parecer
invadir a sociedade como uma simples instrumentação, esta não é de fato nada de
neutro, mas a instrumentação mesmo que convém ao seu automovimento total. Se as
necessidades sociais da época em que se desenvolvem tais técnicas não podem
encontrar satisfação senão pela sua mediação, se a administração dessa sociedade e
todo o contato entre os homens já não se podem exercer senão por intermédio deste
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poder de comunicação instantâneo, é porque esta comunicação é essencialmente
unilateral [...].

A emoção é voltada para o consumo como principal objetivo, assim como a cultura se
instrumentalizou para esse fim, sem nenhum espírito crítico, orientada para a facilidade. Na
sociedade do espetáculo, da mesma forma que o sentir deu lugar à emoção, a cultura do valor
foi sendo substituída pela cultura do preço. A imaginação e a espontaneidade do indivíduo,
transformado em consumidor e espectador, se atrofia por causa dos próprios produtos que
impedem a atividade mental justamente pela maneira veloz com que desfilam diante dos olhos
(ADORNO e HORKHEIMER apud HAROCHE, 2008). É possível observar que a cobertura
do Jornal Nacional para fatos trágicos segue sempre o mesmo formato: exploração da dor, das
lágrimas, do sofrimento, do denuncismo e do maniqueísmo. Muda-se o conteúdo, mas a forma
continua sempre a mesma. Isso é o que Chauí (2006, p. 22) caracteriza como um mercado
cultual, lógica a qual o jornalismo também se submeteu:

A chamada cultura de massa se apropria das obras culturais para consumi-las, devorálas, destruí-las, nulificá-las em simulacros. Justamente porque o espetáculo se torna
simulacro e o simulacro se põe como entretenimento, os meios de comunicação de
massa transformam tudo em entretenimento (guerras, genocídios, greves, festas,
cerimônias religiosas, tragédias, políticas, catástrofes naturais e das cidades, obras de
arte, obras de pensamento). Visto que a destruição dos fatos, acontecimentos e obras
segue a lógica do consumo, da futilidade, da banalização e do simulacro, não espanta
que tudo se reduza, ao fim e ao cabo, a uma questão pessoal de preferência, gosto,
predileção, aversão, sentimentos. É isto o mercado cultural.

Como nenhum meio de comunicação sobrevive destoando dos valores vigentes no
contexto da sociedade do espetáculo, Llosa (2012, p. 32) explica que prolifera o “jornalismo
irresponsável da bisbilhotice e do escândalo”. O apelo dramático de uma mãe de classe média
chorando em cima do caixão de seu filho adolescente, universitário, que tinha toda uma vida
pela frente, mas cujo incêndio tirou essa possibilidade... Assim o jornalismo prova estar em
todos os lugares, mesmo que para isso invada, sem licença, a intimidade do cidadão. É o que
aconteceu em Santa Maria com dezenas de famílias que só queriam velar os corpos de seus
filhos em paz, mas que eram interpelados, a todo o momento, por repórteres, para responderem
ao microfone “qual era o seu sentimento”. A dor do outro se torna entretenimento para quem
está em casa, pois

[a] fronteira que separava o jornalismo sério do escandaloso e sensacionalista foi
perdendo a nitidez, enchendo-se de buracos até em muitos casos se evaporar, ao ponto
de ser difícil nos nossos dias estabelecer a diferença nos vários meios de comunicação.
Porque uma das consequências de converter o entretenimento e a diversão no valor
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supremo de uma época é que, no campo da informação, insensivelmente isso vai
produzindo também uma inversão escondida das prioridades: as notícias passam a ser
importantes ou secundárias sobretudo, e às vezes exclusivamente, não tanto pelo seu
significado econômico, político, cultural e social e mais pelo seu caráter original,
surpreendente, insólito, escandaloso e espetacular. (LLOSA, 2012, p. 50)

Considerando esses aspectos, a escolha pela cobertura do incêndio na Boate Kiss não se
deu ao acaso. O apelo espetacular do fato em si é muito grande. As imagens transmitidas
mostram jovens que tinham uma vida toda pela frente morrendo carbonizados enquanto se
divertiam. A questão é uma inversão de prioridades: o “surpreendente” ganha espaço não pela
força do conteúdo, mas porque dá audiência. A dor dos outros prende o olhar porque esta é uma
forma de alívio ao pensar que o trágico aconteceu lá, e não aqui.
Observa-se, portanto, a gradual diluição da barreira de diferenciação entre a realidade e
o espetáculo. A intenção da comunicação é dar visibilidade a algo que esteja na sociedade, mas
que ao mesmo tempo chame a atenção por ser exótico, sensacional (SODRÉ, 1985). O incêndio
na boate Kiss ganhou tanto espaço justamente porque chama a atenção pelo aspecto
sensacionalista. Com a TV é possível ver aquilo que não se saberia a não ser pela existência
dela.
Além disso, a notícia enquanto representação, formatação de determinado fato, é pouco
divulgada, o que diminui ainda mais o limite entre o real e o ficcional para quem está em casa
assistindo. Temer (2003) aponta isso como uma contradição: o telejornalismo é real porque se
refere a algo que realmente aconteceu ou está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, imaginário,
porque esse “real” é romanceado, dramatizado, colorido com suspense e, portanto, torna-se
irreal.

CAPÍTULO 2

“A COBERTURA DO JORNAL NACIONAL AO INCÊNDIO NA BOATE
KISS”

2.1 O JORNALISMO ENTRE MANTER-SE ISENTO OU CEDER À DOCE TENTAÇÃO
DE SE ENVOLVER

O cinema tem uma lógica própria. Ele nasce da necessidade do homem moderno de
capturar o instante, sendo aquele que, diante da ansiedade, da velocidade e dos perigos da vida
moderna, se ocupa de um consolo ao homem, propõe uma ordem e, é claro, oferece
entretenimento para quem possui uma vida conturbada. O jornalismo, assim como o cinema,
surge junto com a agitação das grandes metrópoles e busca, como ele, a sintonia com esse
público, que deseja gratificação por meio das sensações cada vez mais fortes e intensas. No
jornalismo isso se dá pelo sensacionalismo, que se mostra por meio de muito suspense e
repetições de imagens de acidentes nas fábricas, pessoas caindo de prédios, atropelamentos.
A similaridade entre a linguagem utilizada pelo cinema e pelo jornalismo foi constatada
por Singer (2001, p. 133), ao afirmar que “a imprensa ilustrada empregava linguagem
bombástica. Isso não surpreende, uma vez que a imprensa tinha óbvio interesse comercial em
retratar o mundo com tom drástico”. Para o autor (idem, p. 115-116), “o ritmo rápido do cinema
e sua fragmentação audiovisual de alto impacto constituíram um paralelo aos choques e
intensidades sensoriais da vida moderna”.
Tendo em vista que o cinema e o jornalismo são frutos das grandes cidades e que ambos
acompanham, em sua forma e conteúdo, o ritmo frenético e a vulnerabilidade do ser humano,
a sugestão é que neste trabalho se faça uma análise das reportagens de televisão tal como se faz
nos filmes, já que o contrário, ou seja, a apropriação do fazer jornalístico, acontece no cinema
há tempos. Senra (1997, p. 106) afirma que “é como veículo essencialmente urbano que o
cinema vem testemunhando a atuação da imprensa, quando não se vale do registro da atividade
jornalística para forjar a própria representação cinematográfica da cidade”.
A partir deste capítulo, todos os aspectos serão analisados, tais como os textos de
chamada dos apresentadores no estúdio, as expressões faciais empregadas, o timbre e a
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impostação da voz, as cenas, os enquadramentos e os cortes selecionados para ilustrar as
matérias, as artes gráficas, as animações, o tipo de edição, a voz em off e as passagens dos
repórteres, entrevistas e o recurso utilizado no jornalismo para legitimar o discurso chamado de
“o povo fala”. Ademais, todos esses aspectos presentes na reportagem serão relacionados ao
contexto social em que estamos inseridos.
Analisando o primeiro Jornal Nacional, da segunda feira (28/01), imediatamente após o
incêndio, é possível observar uma cisão do espaço e do discurso adotado pelos dois
apresentadores. O primeiro tom adotado, de quem olha de longe o ambiente da tragédia, é o da
Renata Vasconcellos, que respeita o lugar de onde a apresentadora fala, de dentro de um estúdio
e que representa nesse momento “o jornalismo em si”, com todos seus conceitos de isenção,
objetividade e imparcialidade, que conferirão credibilidade ao que está sendo mostrado.
Então, a primeira participação da apresentadora é esta:

Renata: O Brasil acordou ainda sob o impacto da terrível tragédia que matou 231
pessoas numa boate em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. Na imensa
maioria, jovens. O “JN no ar”, com William Bonner, está em Santa Maria e é de lá
que ele vai apresentar essa edição do Jornal Nacional.

É possível perceber a clara intenção do texto em dar uma macrodimensão ao
acontecimento, usando para isso números (morte de 231 pessoas), lançando mão da adjetivação
(terrível tragédia) e até mesmo de pausas e suspiros na leitura, capazes que conferir não o
envolvimento da apresentadora com a situação, mas o lamento por tudo que aconteceu. À
chamada claramente segue um entendimento de que o Brasil está sob o impacto de uma
tragédia, chocado com toda a situação, como se a sociedade pautasse o Jornal Nacional, quando,
na verdade, a ordem é inversa. O que o jornal mostra e dá visibilidade, diante de milhões de
fatos e tragédias que acontecem todos os dias em todo o mundo, é aquilo que tem interesse
pautar para as conversas informais do dia a dia e gerar reação na sociedade, na maioria das
vezes objetivando fazer justiça com as próprias mãos e levar a um consenso de que não existe
punição aqui, mas em um plano espiritual. Ao mesmo tempo, mostra que a empresa, a Rede
Globo, tem aparato suficiente para estar no local onde a notícia está, com um avião utilizado
para as reportagens e que virou um quadro do jornal, o JN no ar.
A apresentadora então aciona William Bonner, que não está na bancada, como de
costume, mas em frente “ao que restou da Boate Kiss, a fonte dessa tragédia...”. É o
apresentador que neste jornal representa a subjetividade e o apelo à emoção do público. É como
se ele estivesse vivendo na pele cada momento da tragédia, o que confere a ele bagagem para
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falar inclusive em primeira pessoa, o que vai contra o padrão de jornalismo adotado pela
empresa de imparcialidade. Nesse caso, abre-se uma concessão pela dimensão do fato.

Nessa imagem, tem-se Bonner em plano médio, que valoriza a feição do apresentador,
um lamento, quase um choro contido. A fala do apresentador é visivelmente mais arrastada,
lenta, grave e tem dramaticidade e interpretação do que cada palavra representa. O tom é
fúnebre e a expressão facial remete a dor e sofrimento. O plano vai abrindo, chegando ao plano
americano, que mostra até os joelhos, à medida em que o jornal vai chegando ao fim e o que
era mais “quente” já foi mostrado ao público.
Bonner: Ainda tem muita gente querendo se aproximar, é uma área que ainda está
isolada. Temos também flores depositadas, muitas flores depositadas na calçada em
frente aos escombros da Boate Kiss.

No primeiro momento, a ênfase é em “muita gente”, dando noção de que o desespero
toma conta de Santa Maria, e “flores depositadas, muitas flores”, que simbolizam a morte. Mas
nenhuma imagem comprova essas referências do apresentador, que fala de todas estas
impressões estando no vídeo, tendo ao fundo a Boate Kiss praticamente intacta por fora,
diferente da referência de Bonner de que seriam escombros. Essas palavras carregadas de
significado estarão presentes em toda a cobertura, tais como: tragédia, flores, escombros.
As primeiras impressões do apresentador em frente à boate vêm seguidas do reforço, na
propaganda institucional da Rede Globo, iniciada por Renata Vasconcellos no estúdio. Mostrar
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os bastidores faz parte da cobertura jornalística e tem um motivo. Bonner narra, em off, um clip
de imagens, mostrando que todos os jornais da casa enviaram representantes para acompanhar
o “trabalho dos funerais das vítimas”.

De uma forma evidente, a Rede Globo tira seu proveito da situação para evidenciar sua
estrutura e mostrar que pode estar em todos os lugares no momento em que tudo acontece,
mesmo que para esse “dar a ver” esteja invadindo a intimidade de dezenas de famílias que
vivem o momento do luto.
Essa receita adotada pela TV, que pressupõe um equilíbrio entre o racional e os
sentimentos, é o que Temer (2002, p. 235) afirma: “um bom telejornal exige emoção, mas a
racionalização acrescenta serenidade, credibilidade e uma ideia – nem sempre real – de
imparcialidade”. A defesa do telejornalismo da TV Globo se embasa na objetividade, que, assim
como isenção, imparcialidade, ética e credibilidade, se colocam como pilares da profissão. O
problema de se trazer uma versão construída, criada sem limites e de acordo com os interesses
da corporação, é que o telespectador, sem a mínima noção do processo de produção, vai
considerar aquilo que vê por meio dos raios mágicos e sedutores da TV como a verdade absoluta
e incontestável, sendo ela, ainda, a principal fonte de informação do brasileiro. O simulacro se
mantém porque serve para garantir o poder que a mídia exerce sobre as pessoas e, claro, uma
boa audiência, que vende muito. A objetividade e a independência estão acima de qualquer
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suspeita em um jornal. E por quê? Porque faz com que as pessoas confiem no jornal, e
credibilidade vende muita propaganda.
Por sua vez o modelo “polifônico” de telejornalismo pode ser acusado, não sem razão,
de tentar mascarar o fato de que toda produção de linguagem emana de alguém, ou de
um grupo, ou de uma empresa, portanto nunca é o resultado de um consenso coletivo,
mas de uma postura interpretativa “interessada” diante dos fatos noticiados.
(MACHADO, 2003, p. 109)

Isso quer dizer que o Jornal Nacional, ao se posicionar como aquele que traz o real, sem
colocar o espectador a par do processo ao qual o jornalismo se submete, engana os
telespectadores. A postura nem sempre retrata a vontade de repórteres, apresentadores,
cinegrafistas e produtores, muito menos da chamada “opinião pública”, pois não é fruto de um
consenso, mas da política vertical pré-estabelecida pelos donos da empresa. Chauí (2006, p. 10)
considera que, ao invés de opinião pública, tem-se a manifestação pública de sentimentos:

Isso explica o porquê da pergunta que os repórteres incansavelmente dirigem aos
entrevistados, perguntando-lhes o que sentem ou o que sentiram diante dos
acontecimentos, ficando por conta do emissor da notícia oferecer informações,
interpretações e explicações, usando para essas últimas o jargão de uma linguagem
pseudotécnica ou científica incompreensível, de sorte a oferecer aos demais a ilusão
de que conhecem os fatos porque têm sentimentos e preferências sobre eles, porquê
confiam nos sentimentos do entrevistado e porque algum especialista apresentou uma
explicação crível.

Diante da análise realizada em torno das características da sociedade contemporânea,
pode-se perceber que a cobertura do incêndio na boate Kiss feita pelo Jornal Nacional que
emerge deste contexto segue o mesmo caminho, justamente em busca da aproximação com o
público. A nova configuração trazida pela vida moderna determinou novas proposições ao
telejornalismo praticado pela TV Globo com relação não só à forma, mas também ao conteúdo.
Depois de um dia atribulado e tenso, o espectador médio almeja conteúdos que não o estressem,
que não necessitem de pensamento crítico para interpretar e decodificar.
Neste primeiro dia de cobertura, temos a participação do repórter ao vivo, que em sua
fala passeia entre a objetividade e a subjetividade. Primeiro, ele lança mão de muitos números
e atualiza os dados de mortos e feridos.

José Roberto Burnier: Boa noite. Eu estou aqui em frente ao Hospital de Caridade,
que é o hospital municipal principal da cidade de Santa Maria. De acordo com a
Secretaria Estadual da Saúde, 127 feridos estão internados em hospitais do estado, 84
estão aqui em Santa Maria. A maior parte desses 83 neste hospital que nós estamos
posicionados em frente. Os outros 44 feridos foram levados para Porto Alegre porque
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todos estão em estado grave. Eles estão internados em UTI´s e respirando com a ajuda
de aparelhos.

Os dados vêm para confirmar o tamanho do incêndio e o estrago que ele provocou,
colocando o jornalismo como ciência, capaz de trabalhar com a exatidão da matemática. Mas
tais números são distantes da realidade do público a que se destina e são muito frios. Estamos
falando em televisão, onde o público tem a chance de assistir uma única vez cada cena. Então
como fazer para que estes números façam sentido e comovam? A resposta, no caso deste
repórter, é mostrar a morte de perto para que o público veja com seus próprios olhos cada
funeral, cada lágrima da família, cada lamento dos amigos para comover. E assim, como se
contasse uma história, o repórter acompanha cada enterro, mostrando choro, sofrimento e
perguntando aos pais, familiares e amigos qual o sentimento e demonstrando como a pessoa
morta era especial e importante.
A primeira reportagem faz um apelo à visão, à audição e, principalmente, ao coração. O
som de lamento da sanfona, instrumento típico do Rio Grande do Sul, ecoa como o choro. Nada
é dado a ver de uma só vez. Tudo vai sendo contado aos poucos em offs curtos, como “sons de
uma dor profunda”. Para conferir ainda mais impacto, a edição faz flashes de imagens
intercalados com fade, compondo a linguagem do texto, como se dissesse que onde tinha vida,
agora existe choro e breu. O futuro é incerto, está tudo escuro.
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Todo o conjunto da reportagem pode ser visto como uma grande narrativa de estrutura
clássica. Os filmes hollywoodianos com tal formato, que caíram no gosto popular pela estrutura
leve e cheia de edições, também agem assim: fazer uma dessensibilização, envolvem o
espectador logo no primeiro momento, quando ele ainda está disperso. A partir de um
determinado momento, se está totalmente desarmado, entregue, e o público, assim, é muito mais
capaz de absorver toda a mensagem que se objetiva passar. Em Forest Gump, o contador de
histórias o formato é o mesmo. Antes de apresentar qualquer situação, uma pena que levemente
passeia pelos lugares vai caindo, ao som de uma música leve, o que cria expectativa do que virá
em seguida, já que nenhum recurso, nenhuma cena é usada ao acaso nesse tipo de cinema. Cada
quadro e cada ângulo tem seu motivo. O que estamos tentando fazer, nesta análise, é identificar,
assim como no cinema, o porquê de cada elemento utilizado pelo Jornal Nacional.
Nesse caso é vida real, onde o repórter deveria reportar o fato em si, o que está vendo.
Ao invés disso, ele tenta mostrar ao público que está inteiramente envolvido no contexto, ele
se torna um personagem-narrador da história que conta, como Forest Gump no cinema. Mas
nesse caso, como tudo é tão distante, para o público o efeito é o mesmo de um filme, e ao final
desta narrativa se espera que novas histórias venham.

Da mesma forma que a economia, diferenciando-se de forma autofortificada com base
nos pagamentos em dinheiro, produz incessantemente a necessidade de substituir o
dinheiro gasto pelo novo, de forma semelhante os meios de comunicação produzem a
necessidade de substituir a informação redundante por nova informação: freshmoney
e new information são os motivos centrais da moderna dinâmica social. (LUHMANN,
2005, p. 45)

Isso explica a necessidade neurótica do jornalismo de sempre trazer ao público algo
novo, com uma roupagem cada vez mais violenta e inusitada para prender e comover. Os
chamados “casos” aparecem daí: a necessidade do novo, como se isso fosse positivo e trouxesse
alguma transformação na vida das pessoas. Isabella, Eloá, Boate Kiss e tantos outros – é quase
impossível lembrar-se de todos – são casos que a sociedade “compra” como informação. Com
a lógica da velocidade vertiginosa na qual a sociedade está inserida é praticamente impossível
incluir profundidade aos conteúdos. Assim, como a relação de sentido é extremamente fugaz,
independente do apelo violento, os casos são esquecidos pelas pessoas e substituídos por outros
novos pela mídia. Luhmann (2005) afirma que “acontecimentos devem ser dramatizados como
acontecimentos – e, com o tempo, superados”. Eis a lógica a qual a televisão brasileira está
submetida:
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Não há nenhum tema que, segundo sua natureza, não seja apropriado para o
tratamento nos meios de comunicação [...]. No controle de sua própria seletividade,
os meios de comunicação são autônomos. Quanto maior o peso da seletividade dos
meios de comunicação tanto maior é o valor da atenção que eles conseguirão
concentrar. (idem, p. 50)

É justamente a audiência o fator responsável por manter a condição interna determinante
do sistema, ou seja, a financeira. Ela pode ser obtida com conteúdos de mau gosto ou não,
palavra encontrada por Defleur e Ball-Rokeach (1993) para classificar diversos temas como
“pornografia, violência, conteúdo trivial, noticiário banal, preocupação exagerada com
esportes, bajulação política, publicidade enfadonha, música descuidada e quase todos os demais
tópicos que possam ser caracterizados como pegajosos, triviais ou desprezíveis”. Da mesma
forma que a mídia precisa dos indivíduos para se manter, o contrário também é verdadeiro: os
indivíduos precisam dos meios de comunicação para obter entretenimento e, assim, aliviar as
tensões do dia a dia, além de buscar nos conteúdos jornalísticos formas de entender a sociedade
e relacionar-se com o outro. Se essa relação de interdependência entre o meio de comunicação
e a sociedade for desfeita o sistema chega a seu fim.
[...] O que pode ser inusitado é dispormos agora de um sistema de comunicação de
massa em nossa sociedade que está mais ou menos pronto para durar por bastante
tempo. Ele funcionará bem parecido com o que tem feito neste último meio século,
independente dos avanços da tecnologia que sem dúvida ocorrerão. Nossos veículos
sobreviverão como um sistema porque funções importantes estão sendo
proporcionadas à sociedade como um todo. Isto é, o sistema de mídia tem
consequências para a população que são encaradas como deveras importantes [...].
(DEFLEUR; BALL-ROKEACH, 1993, p. 142)

Quem está deitado do outro lado da telinha, no sofá de casa, não tem como não se
emocionar. Você se comove na medida em que faz referência, nesse momento, a sua própria
vida, ao lembrar-se de uma pessoa que se foi, ou imaginar que qualquer fatalidade poderia ter
acontecido como qualquer um.
O efeito dramático só é possível porque o telejornalismo apropria-se de uma estrutura
narrativa largamente utilizada pelo cinema desde seu início, denominada melodrama, em vista
da necessidade do veículo e das possibilidades que ele apresenta para o sucesso na conquista
do telespectador. Com o melodrama, é possível apresentar emoção sobre emoção, usando cenas
que apelam para os sentidos, condicionando os espectadores a uma necessidade cada vez maior
e mais intensa de estímulos como forma de recompensa para essa vida tão tumultuada, em uma
espécie de catarse.
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Para amenizar esse processo exasperante que caracteriza os fatos, a matéria dos
informativos, os realizadores se viram levados a torná-los mais palatáveis e
terminaram por desembocar no universo antes antagônico: o da ficção. Estratégias,
posturas enunciativas próprias da ficção passaram a fazer parte do dia-a-dia noticioso.
(BALOGH, 2002, p. 107)

O espectador a quem o Jornal Nacional quer “agradar” é alguém que passa por um
bombardeio de estímulos todos os dias. Grande parte vive do trabalho alienado, por isso lhe
falta tempo, não tem acesso a conteúdos mais aprofundados, dependendo da superficialidade
das notícias da TV aberta, o que se reflete diretamente na postura editorial adotada pelo veículo.
A ansiedade em relação aos perigos que a vida moderna pode oferecer na chamada sociedade
do hiperestímulo (SINGER, 2001) vai ser amplamente utilizada pelos meios de comunicação,
que exploram essa vulnerabilidade física com o abuso das imagens instantâneas, da cobertura
dos acidentes e dos problemas das metrópoles, em um ritmo semelhante ao de produção em
uma esteira rolante, que contém ação e velocidade. O incêndio na boate Kiss tem tanta força
justamente por conseguir aliar um acidente a imagens fortes. Para prender o público é utilizada
toda uma estrutura narrativa pensada sobre a ótica da explosão, que apela aos sentidos:

As pessoas abrem um jornal, vão ao cinema, ligam a televisão ou compram um livro
para passar bem o tempo, no sentido mais ligeiro do termo, e não para martirizar o
cérebro com preocupações, problemas, dúvidas. Só para elas se distraírem,
esquecerem-se das coisas sérias, profundas, inquietantes e difíceis, e entregarem-se a
um devaneio leve, agradável, superficial, alegre e saudavelmente estúpido. E há algo
mais divertido do que espiar a intimidade do próximo, surpreender um ministro ou um
deputado em cuecas, averiguar os deslizes sexuais de um juiz, verificar que chapinham
no lodo aqueles que passam por respeitáveis e modelares. (LLOSA, 2012, p. 132)

Tendo em vista este público, caracterizado por Llosa (2012), percebe-se que a
preferência do Jornal Nacional pelo melodrama não se dá ao acaso. O melodrama é o que
melhor se encaixa no contexto atual, justamente por dar suporte psicológico ao cidadão comum,
que, em meio à correria da vida moderna, sente um grande vazio e certo desamparo. É aquele
que, graças à saturação de informações, apenas assiste, torna-se coadjuvante da vida, sem
julgar-se merecedor de tomar as rédeas da sua própria história, de assumir desafios que o tornam
mais forte, tal como os personagens dramáticos. O escape e a apatia por vezes são as saídas
encontradas, não as melhores, mas as que menos doem, enquanto as emoções baratas nada
cobram do telespectador e são um caminho bem mais fácil, mas que não leva à reflexão alguma.
Eis como opera a indústria cultural:
Inventa figuras chamadas “espectador médio”, “ouvinte médio” e “leitor médio”, aos
quais são atribuídas certas capacidades mentais “médias”, certos conhecimentos
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“médios” e certos gostos “médios”, oferecendo-lhes produtos culturais “médios”. Que
significa isso? A indústria cultural vende cultura. Para vendê-la, deve seduzir e
agradar o consumidor. Para seduzi-lo e agradá-lo, não pode chocá-lo, provocá-lo,
fazê-lo pensar, trazer informações novas que o perturbem, mas deve devolver-lhe,
como nova aparência, o que ele já sabe, já viu, já fez. A “média” é o novo senso
comum cristalipozado, que a indústria cultural devolve com cara de coisa nova.
(ADORNO e HORKHEIMER apud CHAUÍ, 2006, p. 29)

Considerando tais aspectos pode-se traçar um breve perfil característico do Jornal
Nacional, que une notícia a recursos melodramáticos, a começar pela narrativa dos fatos. O
jornal é responsável por disseminar fatos como se fosse uma única verdade, com velocidade e
alcance. Quando menos se espera, reportagens tornam-se pauta das conversas informais,
podendo provocar revoltas e indignações populares. O diferente, o curioso, enfim, o que é
espetáculo no palco da vida torna-se notícia e vice-versa: as notícias tendem a ser
espetacularizadas. Ganham uma nova roupagem ao serem contadas, sendo, de forma mais ou
menos aleatória, ressaltados alguns aspectos e descartados outros. A imagem fabricada,
portanto, surge no rascunho do repórter e nas mãos dos editores e se sobrepõe ao que ocorre de
fato pelas ruas da cidade. Essa elaboração, proporcionada pelo aparato técnico-narrativo, por
vezes não tem sequer ligação com os acontecimentos. A descontextualização pede uma solução,
bem simples, maniqueísta, não importa como seja arranjado o desenrolar dos fatos, desde que
estes tenham um desfecho:

Na cobertura da TV, tem-se uma impressão de multidão e de animação que, na
realidade não existem. E que o cameraman seleciona as imagens mais atraentes, o
repórter dramatiza o que se passa frente a seus olhos, e os efeitos de continuidade
operados através dos monitores ajudam a criar o resto da ilusão. São constantes as
ilusões de objetividade fabricadas pela televisão. Isso implica numa armadilha para o
receptor: certo de defrontar-se com o real, este pode deixar-se influenciar ainda mais
pela mensagem, entregando-se sem rédeas aos processos de identificação e projeção.
Nesse ponto a TV converte-se num veículo socialmente perigoso, pois tende a
conformar o indivíduo à sua pseudo-objetividade, [...] que no caso do Brasil é bastante
medíocre e conservadora. (SODRÉ, 1985, p. 62)

Assim, o jornalismo, mesmo se defendendo com a capa da objetividade, se perde em
sua essência de fiscalizar e se propõe a mostrar ao telespectador notícias sobre entretenimento,
escândalos e curiosidades com o objetivo de incitar o consumo. Isso pode ser altamente
consolador a princípio, mas nunca suficiente, pedindo que se compre sempre mais. Com o
pretexto da audiência, a alegação dos meios de comunicação é a de que oferecem aquilo que o
público quer ver, mas nunca lhe propiciaram outra opção de escolha.
O melodrama encontra-se junto às mais diversas estruturas comunicativas, o que
permite afirmar que trabalha com um público educado para esse formato, havendo certa

36

resistência à busca de outros. Associado ao jornalismo, o melodrama serve para emocionar,
comover, domesticar e condicionar o público a emoções cada vez mais intensas, para que
consiga tocá-lo, estratégia que a Globo consegue realizar muito bem. Nesse caso o jornalismo,
em vez de cumprir seu papel social, educador e formador de indivíduos mais conscientes e
críticos, nada mais faz do que sanar a sede de justiça, a curiosidade. Na primeira segunda-feira
pós-incêndio, o telespectador não teve nenhuma outra notícia a não ser a da boate Kiss, o que
passa a falsa impressão de que este foi o acontecimento mais importante e que nada mais de
substancial aconteceu.
O repórter que participa da cobertura do primeiro dia após o incêndio é aquele que se
posiciona na história e cria uma lógica própria que questiona o porquê de pessoas jovens terem
morrido. Ele nomeia cada vítima, numa tentativa de aproximar-se mais do público, numa clara
referência de que aquela pessoa que está sendo sepultada tinha nome, sobrenome, uma história
de vida e um futuro. Eram apenas universitários com sonhos.

#sobe som clarinete
Off Burnier – No cemitério Municipal de Santa Maria as despedidas se sucederam.
Esses eram os dois únicos filhos da família Sala. Marcelo, de 20 anos, e Pedro, de 17,
que tinha acabado de entrar na faculdade de agronomia.
Passagem (imagens de enterro) – E os dramas vão se repetindo. Essa aí era a Mariana
Machado Bona, de 18 anos. Tinha acabado de passar no vestibular para o curso de
publicidade. Era a caçula de 3 filhos da família. Essas são as histórias que vão se
repetindo nesse dia terrível, histórico aqui pra Santa Maria. Infelizmente, muito triste.

Nesse histórico das mortes feito pelo repórter ganha destaque a idade que cada um tinha
e a posição que ocupava em uma família. Assim como no melodrama, a família é o eixo
condutor, o foco da narrativa. Marcelo e Pedro eram filhos, antes de qualquer coisa, assim como
Mariana. É possível observar que é através da família burguesa que se tem o convívio social. É
dessa família, em seu padrão classe média, que provém o primeiro amor, o mais puro dos
sentimentos. Desfazê-la seria, nesse caso, a pior das dores.
Outra relação feita ali mesmo no cemitério, durante os enterros, é a de voluntários que
poderiam ter salvado suas vidas, mas morreram tentando salvar pessoas. A pergunta que fica
depois da reportagem é: por que pessoas boas morrem? E a estrutura melodramática que
encontramos é justamente essa: somos pequenos a mercê de um destino implacável e quem
conforta as dores é Deus.
Neste caso, a família do soldado é representada pela esposa. Pessoas que participaram
dos salvamentos ganham denominação de heróis. O soldado, mesmo estando de folga, deixa
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sua família para ajudar as pessoas e correr o risco. A idade também é um fator importante na
hora de mensurar o sofrimento imbuído nas mortes. Quanto mais jovem, mais se tem a lamentar.
Entrando no drama pessoal de cada família, o jornalismo esquece-se de problematizar a
si mesmo. O jornalismo lida direta e diariamente com milhares de vidas. Tal como é feito, não
há como não pensar na questão ética. O jornalismo precisa ter a responsabilidade social não só
como slogan, mas como agente transformador da sociedade. É preciso retomar esse cuidado,
deslocando para um plano inferior a preocupação com a audiência e, consequentemente, com o
lucro.
Esse jornalismo de bisbilhotices, do “dar a ver” a intimidade de qualquer um fere
direitos fundamentais da pessoa humana. É violência o que sofreram centenas de pais que
perderam seus filhos no incêndio. Jornalistas tomaram conta da cidade, sem pedir licença,
fazendo de todo o sofrimento um grande espetáculo, “vendendo lágrimas” e invadindo a
privacidade de Santa Maria. Pais que tentavam velar o corpo de seus filhos em paz, mas, a todo
o momento, eram incomodados para expressarem, em rede nacional, seu sentimento.
Igual violência sofre quem está em casa, de longe, assistindo tudo em tempo real, sendo
bombardeado por uma quantidade sem fim de informações superficiais e diante de uma
“pseudo” possibilidade de escolha. A preferência por esse tipo de conteúdo de sofrimento, bem
como o abuso das imagens sensacionalistas, põe por terra a possibilidade de o telespectador ter
acesso a outros tipos de conteúdo. Comunicação é aquela capaz de transformar, não apenas de
seduzir. Nesse caso é preciso considerar a questão moral, que passa pela seleção e pela
qualidade do que é mostrado.
Passagem Burnier (imagem de túmulo, enterro – em tom de conversa, contando uma
história) – Enterros de estudantes, enterros de voluntários, que por terem tomado
atitudes heroicas acabaram falecendo. Este era o soldado Leonardo de Lima Machado,
do exército. Ele tinha 24 anos. Ele estava de folga com a mulher, divertindo na boate.
Ele conseguiu levar a mulher pra casa, voltar pra boate para ajudar no resgate e acabou
falecendo.
#sonora – Muita tristeza, muita dor no coração. A gente tá muito triste, toda Santa
Maria, todo povo né?

Essa passagem do repórter serve para questionar a falta de segurança e a vulnerabilidade
do mundo moderno. O texto faz referência ao trabalho do soldado, à família, não teria ele então
direito a se divertir? Outra temática do melodrama: a defesa do padrão de vida burguesa, que
paga seus impostos e merecer ser feliz. A sonora na sequência da passagem mostra que a ordem
foi desfeita e que está todo mundo triste.
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Os indivíduos que formam a sociedade atual e que são telespectadores desse modelo de
jornalismo apresentam-se cada vez mais frágeis psicologicamente, acreditam-se vítimas à
mercê de um destino implacável, definido. Coadjuvantes da própria história, tal qual em uma
novela na qual são personagens, nada mais que bonecos, nas mãos de seus criadores. Isso é
efeito, dentre outros motivos, da forma como a mídia encara e passa essa imagem ao mundo. E
ao se imprimir no texto para tornar a notícia mais palatável, o repórter pode se perder no limite
entre realidade e ficção.

A criatividade na abordagem inicial condiciona os movimentos do jornalismo para
afinal se projetar no texto. A esse percurso, cuja meta não é “a verdade”, mas o
envolvimento, agregam-se recursos narrativos e descritivos que acabam provocando
certo “borbulhamento ficcional” (MODERNELL, 2012, p. 34)

É justamente a esse “borbulhamento ficcional” que se refere o autor que começa a
ligação entre melodrama e televisão. Eles se aproximam na medida em que são colocados no
mesmo nível de formas não inteligentes de entretenimento, que apelam por isso para os
sentimentos, para compensar a rasura do conteúdo. Ambos são vistos sob um prisma bem
pejorativo por algumas razões. Na TV, o jornalismo assume um formato bem definido, com
reportagens breves, vocabulário simples, buscando sempre a aproximação com o público,
principalmente às classes C, D e E. Assim, não é a forma mais inteligente de busca pela
informação, papel ocupado pelo jornal impresso. Já no cinema, apesar de preferido pelo público
sem nem mesmo saber o que é, o melodrama é visto com ressalvas pela crítica. É considerado
um “gênero” inferior justamente por buscar a aproximação com o grande público, além de tratar
de temas comuns, corriqueiros, do cotidiano.
É por isso que, atualmente, é muito difícil encontrar alguém que assumidamente assista
televisão e busque informação por ela. Apesar de ser uma posição um tanto quanto
contraditória, tendo em vista que, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios de 2007, quase a totalidade dos lares brasileiros tem televisão (94,8%), superando
até mesmo a quantidade de casas que tem geladeira (90,5), um eletrodoméstico considerado
indispensável para muitos.
A TV, com sua programação, em especial o telejornal e a novela, é tida como a grande
culpada pelos males da sociedade, pela disseminação da violência e de comportamentos, mas
não se pode esquecer que as pessoas possuem filtros e que, portanto, essa influência não é tão
direta assim. É preciso estar sempre alerta ao que a TV veicula, sob pena de ela causar um
grande impacto na sociedade, seja ele positivo ou negativo.
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Não dá para negar que é muito gratificante para o profissional de TV concluir um
trabalho que leve o público às lágrimas ou que o comova profundamente. A impressão é que se
alcançou o objetivo de atingir o público e, como consequência, a audiência crescerá. A
qualidade técnica permite realizar trabalhos grandiosos, impecáveis do ponto de vista estético,
mas do qual em um curto espaço de tempo ninguém mais se lembra. É aquela emoção rasa e
passageira. Segundo Rezende (2000, p. 40), “na comunicação audiovisual, portanto, registra-se
o predomínio da sensação sobre a consciência, dos valores emocionais sobre os racionais”.
Mas a pergunta que se faz é: pra que serve o jornalismo?
Para o público, o jornalismo é o local da informação. Para que o cidadão consiga se
relacionar com as outras pessoas e ser bem-sucedido em todos os aspectos é preciso estar bem
informado, e essa noção também vale para o jornalista. No entanto, o jornalista se sente como
o herói do próprio jornal. Constrói histórias buscando que o público reconheça que sua
mediação interfere no desenrolar da vida cotidiana, ao mesmo tempo em que tenta produzir o
equilíbrio diante das situações, muitas vezes passando uma falsa impressão aos moldes do
happy end, onde ao final tudo dá certo e de uma forma ou de outra tudo se ajeita.
Mas o jornalista essencial e primordialmente informa? Será que se o jornalista se
propusesse a simplesmente narrar um fato, com a menor interferência possível, o público
conseguiria enfrentar uma realidade tão dura?
A vida moderna é um espaço aberto para a ocorrência de ansiedade, de medo, de muitos
problemas e correria. O que jornalismo repete esse ritmo, fazendo dele sua forma, tentando
colocar uma ordem na sociedade caótica e utilizando-se, para isso, de uma narrativa
melodramática, que faz parte do imaginário social. Isso quer dizer que por meio dela os fatos
ganham uma sequência lógica de começo, meio e fim, polarizada, uma lógica na qual os maus
pagam e o bem prevalece por graça divina, o que garante, ao final da reportagem, uma
pedagogia moralizante. Já estamos, portanto, num cenário essencialmente interpretativo, que
mostra não “a verdade”, mas uma verdade, aquela presente na cabeça do repórter, que conta a
notícia como fábula, como se conta uma história.

Surge diante de nós, nesse momento, um fenômeno inquietante: ampliar o contexto
de uma notícia, agregando elementos reais, pode torná-la mais convincente, saborosa,
se o trabalho for feito com talento, porém não necessariamente mais “verdadeira”.
Diríamos que pelo contrário. A própria inclusão de elementos ampliadores cria um
cenário interpretativo. O redator transforma-se em autor, talvez em cronista, e aquele
buraco de rua, tão banal, pode ganhar status de símbolo. Entramos nos domínios da
arte literária. (MODERNELL, 2012, p.32)
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Para isso, lança mão de dois recursos básicos, essencialmente melodramáticos, que são
a oposição valorativa, ou o conceito de oculto moral de Brooks (1995), e o exagero. A didática
usada para desenvolver o entendimento do público é a do excesso.
É possível notar a diferença e fazer um contraponto entre o tratamento dos jovens
estudantes universitários de classe média e os assalariados.

Off Burnier– Roger Barcelos Faria tinha apenas 22 anos. A poucos meses trabalhava
na boate como segurança. Salvou duas pessoas mas morreu asfixiado.

Os estudantes e os voluntários que ajudaram no salvamento falecem. Já quem trabalhava
na boate, o segurança, por exemplo, também morre, mas recebe um tratamento distanciado do
repórter, sem tantos detalhes sobre o assunto, diferentemente dos jovens já citados. O repórter
faz em off, seco, sem sonora, enquanto os outros são em passagem, vivenciando o drama de
cada família.
A participação de Bonner neste primeiro jornal depois do incêndio é de pelo menos
80%, com base no material analisado, em comparação com a colega Renata Vasconcellos, que
manteve um ar mais sóbrio e distante. Enquanto Bonner se envolveu, adjetivou, representando
o lado sentimental, fica evidente a preferência por esse tipo de cobertura.
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2.2 A INTERAÇÃO ENTRE SANTA MARIA E A IMPRENSA – A NECESSIDADE DOS
DEPOIMENTOS

Tal qual em uma história, acontecimentos envolvendo a Boate Kiss vão sendo narrados,
mas não na ordem de importância, que seria o lead, mas em uma ordem que possibilite a
dramaticidade. A organização visa dispor os fatos a partir de uma perspectiva linear deles, do
começo ao fim, além de dividi-los em bons e ruins. As pessoas já não são elas próprias ao
conceder entrevistas: elas são personagens e essa nomenclatura é comumente utilizada no
jornalismo. Assim, a narrativa dos fatos cotidianos assume a mesma estrutura e lógica das
telenovelas, por exemplo (JÚNIOR, 2001).
A mídia cria diariamente a sua própria narrativa e a apresenta aos telespectadores –
ou aos leitores – como se essa narrativa fosse a própria história do mundo. Os fatos,
transformados em notícias, são descritos como eventos autônomos, completos em si
mesmos. Os telespectadores, embalados pelo “estado hipnótico” diante da tela de
televisão, acreditam que aquilo que veem é o mundo em estado “natural”, é “o”
próprio mundo. (idem, p. 103)

Este é justamente o enfoque da segunda reportagem do Jornal Nacional, feita desta vez
pelo próprio apresentador, que mostra, por meio de uma ordem própria da imprensa de narrar
os acontecimentos, a população tendo conhecimento da tragédia e se envolvendo nela por meio
da mídia e da cobertura feita pelo Jornal Nacional.
Logo na chamada da matéria, Bonner faz uma justificativa.

Bonner: Desde ontem, Santa Maria, a cidade, está cheia de gente de fora. Parentes das
vítimas, voluntários, jornalistas brasileiros e estrangeiros. Os moradores acolheram
essa multidão. Eles entendem que a dimensão da tragédia acabe justificando essa
invasão.

O apresentador trata como invasão a própria cobertura feita pelo Jornal Nacional e
demais veículos de comunicação, não por vontade própria, mas pela necessidade de mostrar à
sociedade o que acontece na própria sociedade. É reforçada a missão utópica do jornalista de
desnudar a realidade e de mostrar fatos tristes. Ele ainda justifica que a população entende essa
“invasão”.
Contudo, ao longo dessa reportagem é possível perceber uma troca entre jornalista e
povo. O repórter, antes tido como uma figura fria e distante de toda a situação de sofrimento,
agora se envolve na história e até toca no entrevistado. Durante todas as entrevistas dessa
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reportagem, Bonner, inclusive, está em quadro, como figura participante, de um jeito como
nunca vimos: no contato com o povo, longe da bancada e da pompa que isso implica.

Ele pretende se mostrar íntimo dessas pessoas e à vontade suficiente como um amigo, a
quem se confidencia e conta histórias. Existe, portanto, uma necessidade de abordar essas
pessoas e dar voz e espaço ao que elas têm a dizer, mas é possível perceber a existência de um
roteiro a seguir, em que as perguntas feitas ao povo já induzem a uma resposta pronta, a um
clichê.
Até mesmo a passagem, quando o apresentador se põe em quadro falando diretamente
para a câmera, se resume a sentimentos.
Passagem Bonner – Foram muitas declarações que nós ouvimos aqui no ginásio, no
centro de Santa Maria, hoje de manhã. É uma mistura de tristeza enorme. Em alguns
casos relatos de desespero, de indignação, tentativas de demonstração de
solidariedade. Mas isso que a gente vê e ouve dentro do ginásio, na verdade, é o eco
do que pode se perceber em toda a cidade. A comoção tomou Santa Maria.

O apresentador, agora também repórter, se coloca como aquele que capta a emoção das
pessoas, quando na verdade as próprias perguntas já induzem a uma resposta dramática, ao
choro e até mesmo à revolta:
Pergunta – A senhora teria uma palavra que a senhora como mãe pudesse encontrar
para confortar essas pessoas que perderam os filhos aqui?
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Sonora – (choro) – Ter força, acreditar em Deus, eu acho que esse é o conforto que
elas precisam. Eu como acredito muito em Deus ele me conforta muito. Espero que
conforte elas também.

A cena melodramática já está facilmente montada quando se pergunta a alguém, mais
especificamente a uma mãe, o que ela diria a outra mãe que perdeu seus filhos nessas
circunstâncias. A resposta não poderia ser outra. O conforto só Deus pode dar, aquele mesmo
do melodrama capaz de punir os maus e acolher os bons, já que a justiça de Deus não falha.
A oposição valorativa do conceito de oculto moral de Brooks (1995) – dividir a ficção
em dois polos –, presente no melodrama, também aparece no jornalismo, que traz, como no
exemplo anterior, a representação da luta entre o bem e o mal, responsável por manter a ordem
vigente, estabelecendo uma espécie de pedagogia social, capaz inclusive de disciplinar o
imaginário coletivo. Desde o início da cobertura do Jornal Nacional esta divisão ficou bem
definida. As vítimas mortas no incêndio, bem como os sobreviventes, tornaram-se a
representação do bem, enquanto os donos da boate e os músicos que dispararam um
sinalizador no local já receberam, desde o início, toda a culpa, sendo mostrados como
bandidos e fielmente caracterizados como tal: cabeça baixa, se esquivando das perguntas dos
repórteres, presos. A necessidade do jornal em buscar um “vilão” é observada logo na primeira
manchete da escalada, que diz “o incêndio em Santa Maria leva à prisão quatro pessoas: dois
integrantes da banda que se apresentou no local e dois sócios da boate”.
Para completar o jogo de trocas entre jornalista e povo, pessoas anônimas, colhidas
aleatoriamente nas ruas de Santa Maria, demonstram o interesse em estar, de uma forma ou de
outra, envolvidas na tragédia, como nesse off: “Quando a gente chegou, as pessoas que tinham
algo a dizer começaram a se aproximar. Esta estava aflita com a situação de uma senhora que
perdeu o filho que a sustentava”.
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Numa outra situação, que ganha inclusive mais uma passagem de Bonner, ele comprova
que a cidade está de luto. É um táxi com uma fita preta amarrada na antena. Esta fala pretende
mostrar como o taxista teve bom coração, sendo solidário ao ajudar a transportar jovens para o
hospital. O espaço está aberto pra que o taxista conte, com suas palavras, como esteve
envolvido.
As outras falas das pessoas nas ruas são precedidas, como na maioria das reportagens
de cunho predominantemente sentimental e não informativas, por offs curtos, que passam a
impressão de que a voz da matéria é aquela das ruas de Santa Maria. Mais uma vez se estabelece
um engano. Em cada momento o repórter media a relação entre os moradores da cidade e a
tragédia, incentivando os depoimentos e direcionando-os a fim de que se encaixem no texto e
confirmem exatamente o que o repórter quer dizer. Em um momento dessa reportagem de
Bonner um morador de Santa Maria lê o jornal com a manchete sobre o incêndio. O off é “a
tragédia tomou Santa Maria”, mostrando exatamente essa relação de dependência, na qual o
homem tem acesso a sua própria realidade pelos meios de comunicação, mesmo que os
acontecimentos estejam ali na sua porta.
Pela necessidade de satisfazer esse público cada vez mais sedento de emoção,
informação e velocidade, nota-se que o Jornal Nacional apropria-se de recursos narrativos
melodramáticos em busca de manter seu prestígio e audiência, já que o papel da mídia também
sofreu uma reconfiguração, no sentido de que apenas comunicar não é mais suficiente. Com o
grande número de informação em circulação, é preciso um diferencial, e este não está associado
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à profundidade crítica, mas a elementos particulares e simples, que chamam a atenção. É preciso
emocionar para prender esse público saturado de informações e tendencioso ao esquecimento.
O homem abriu mão de sua racionalidade para mergulhar de cabeça no universo da
emoção; o jornalismo fez o mesmo. Por meio do exagero de imagens espetaculares, de
informações instantâneas e do sensacionalismo na cobertura dos eventos, principalmente o que
o Jornal Nacional chama de “tragédia”, ele se inclui no grande espetáculo enquanto mediador
e formador de um simulacro por meio do qual o homem tem acesso à sua própria vida. Isso
explica porque até a população de Santa Maria acompanhava tudo pela televisão e se dispunha
a dar entrevistas e visibilidade aos acontecimentos, apesar de todo o sofrimento pelo qual estava
passando.
Ao mesmo tempo, o Jornal Nacional se apoia num discurso oficial. E essa relação com
as fontes é uma via de mão dupla, que muito interessa aos dois lados. A imprensa quer mostrar
crimes e tragédias em primeira mão, por isso precisa da ajuda dos órgãos oficiais, como Policias
e Ministério Público, e, mais que isso, de profissionais que possam liberar o acesso aos locais
e fornecer informações atualizadas. As falas com essas pessoas também têm peso muito grande
dentro de um texto e são tidas como verdadeiras, mesmo quando as investigações são
preliminares e ainda não tenham resultado muito substancial. Ainda assim há sempre um
policial, um delegado que já tenha uma versão pronta dos fatos, disposto a falar.
Enquanto isso, tais órgãos também se utilizam do jornalismo para passar a imagem de
que o trabalho está sendo feito e a segurança sendo restabelecida. Quem está do lado do bem
consegue que a mídia lhe dê visibilidade positiva. No entanto, Welliton Silva (2009) suspeita
até mesmo das informações tidas como “intocáveis” – presentes nos inquéritos policiais e das
quais a mídia abusa em larga escala –, presentes, por exemplo, em praticamente todas as
reportagens do Jornal Nacional sobre o incêndio na Boate Kiss. Há momentos em que o
inquérito é mais parcial que a própria notícia jornalística, mas isso não é colocado em xeque. O
inquérito é o porto seguro do repórter. Se a reportagem cita o inquérito está livre de qualquer
suspeita, o que é totalmente enganoso para o público.
Para tratar exatamente das investigações, Bonner aciona o repórter César Menezes, que
com muito cuidado fala do trabalho da polícia como aquela que se preocupa, em primeiro lugar,
com o sofrimento das famílias, mas ao mesmo tempo tem pulso para conduzir as investigações.
Novamente tem-se a polarização tão presente no conceito de oculto moral de Brooks
(1995). A polícia também está entre o sentimento e a razão, exatamente como o jornalismo vai
contar a história: em cima de um muro, pendendo ora para os dados, ora para a emoção.
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Só para a cobertura do Jornal Nacional, cinco repórteres ficaram lá de plantão na porta
da Boate, cada um de olho no enfoque de sua matéria, em cada passo dos peritos e da polícia,
atentos a cada novidade. Eles relatam esse fazer jornalístico como se fosse algo extraordinário,
um mérito de bons repórteres. Bonner diz: “desde o momento que desembarcou aqui não fez
outra coisa senão a investigação jornalística do que aconteceu dentro dessa boate”. O trabalho
de César Meneses é justamente esse: ficar buscando informações, gravando passagem na porta,
tentando passar ao público a ilusão de que está dentro da notícia, vendo o que não é possível
ver: o incêndio, as vítimas. Então a ilustração da reportagem são cinzas e os detalhes de tudo
que ficou destruído na boate e em outras reportagens, os caixões, simbolizando também a
tragédia. A equipe da polícia tenta fazer a investigação e a função do jornalista é tentar extrair
deles algo nem sempre relevante, mas em primeira mão.
Durante a reportagem investigativa, destaca-se o uso da palavra “preliminarmente” para
resguardar o jornalista de possíveis processos futuros, muito embora a ressalva não faça tanto
sentido para o público. Trata-se de televisão, em que o telespectador tem apenas uma chance
de ver a reportagem. Logo apreende dela aquilo que marca mais, informações estas que ficam
principalmente no começo, ou lead, e no fim da reportagem, por ser lembrada mais facilmente.
Então detalhes, palavras em si, dizem muito pouco e só falam dentro do todo da reportagem.
Em outro momento, observam-se verbos conjugados no futuro do pretérito, como nesse
trecho, em off: “a reforma da boate em que teria sido utilizada espuma inflamável em cima do
palco para tratamento acústico sem nenhum tipo de proteção, o que seria irregular”. Com o
sufixo “ia” pretende-se passar a algo incerto, quando se faz uma suposição. Ou seja, trata-se de
uma hipótese. No entanto essa condição não é clara apenas pela flexão do verbo. Ou seja, a
construção do texto precisa esclarecer o que é certeza e o que é fruto do mero pensamento de
alguém, mas nessa altura seria muito difícil garantir e discernir as duas situações. Logo, se vê
a utilização desses verbos quando o repórter quer dar uma suposição, mas sem comprovar o que
está dizendo. Ele apenas está se eximindo da responsabilidade.
Nessa situação de investigação jornalística, os discursos autorizados fazem ainda mais
sentido. O repórter pode fazer suas suposições ancorado pela fala de alguém. Da mesma forma
que a fonte pode fazer cogitações que ganham “ar” de verdade no texto do jornalista. Nesta
passagem temos uma situação muita clara dessa interdependência.
Passagem Cesar – Muitas das perguntas desse inquerido poderiam ser respondidas
com rapidez usando o circuito interno de TV. Essa boate tem pelo menos uma câmera
instalada ali na fachada, do lado de fora e outras câmeras do lado de dentro. Os
policiais tentaram conseguir esse material logo no primeiro momento da investigação.
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Segundo os donos da boate, eles não estavam lá porque estão no conserto e não
funcionam a mais de 2 meses. Mas essa versão ainda vai ser checada.
Sonora – Nós acreditamos que alguém ou a mando de alguém, dos próprios
responsáveis pela boate tenham retirado esse equipamento com o objetivo de ocultar
alguma prova, alguma imagem que poderia ser esclarecedora. Da mesma forma,
talvez não tenha sido a melhor ideia porque essas imagens interiores poderiam definir
se há mais algum responsável, se efetivamente foi a banda que ateou fogo ou alguém
do estabelecimento.

É possível notar que por causa das mortes na boate Kiss já existe um olhar de
desconfiança para com os donos da casa logo no início das investigações. O delegado de Santa
Maria, mesmo sem provas, levanta a dúvida sobre o sumiço das câmeras, que é um prato cheio
para o repórter, que dá veracidade à suspeita quando imprime sua figura e conta a versão do
delegado com suas próprias palavras em uma passagem.
Ao mesmo tempo, essa relação entre as fontes pode ser conflituosa. Na reportagem de
Paulo Renato Soares, o bombeiro é aquele que tem conhecimento específico e explica a questão
técnica de fogo na boate (# Sobe som – nós vemos aqui de fora a fora, a formação de um colchão
de fumaça superaquecida e a descida dela pelos cantos da parede). Já na reportagem de Cesar
Menezes, o bombeiro é desmentido por causa de um cálculo. Nessa situação vê-se clara a
credibilidade que o jornalista tem para criticar algo que considera errado, mesmo que num
discurso autorizado.
No que diz respeito aos discursos sobre o incêndio na Boate Kiss, temos, portanto, a
população, as fontes oficiais e, por fim, as fontes especializadas, que, no primeiro dia, se
resumem ao presidente do conselho de engenharia do Rio de Janeiro. Mesmo longe e sem ter
acesso aos dados técnicos sobre a edificação, ele se arrisca:
Off – Para o vice presidente do conselho regional de engenharia do Rio, a casa noturna
deveria ter no mínimo outras 2 portas de emergência e instaladas nas laterais, o que
era impossível na Boate Kiss. A discoteca só tinha uma porta que servia de entrada e
saída. Ele diz que o tamanho da saída de emergência deve ser calculado segundo
normas internacionais que preveem abandono de locais em situação de perigo. No
caso de Santa Maria, elas precisariam medir pelo menos 1,20m cada uma, o que
permitiria a saída de 1500 pessoas em até 3 minutos.

Logo, observa-se que o jornalista tem a fonte especializada não para entender o
problema, mas para dizer que havia irregularidade. Como o repórter não tem conhecimento
técnico suficiente pra isso, sendo um especialista em generalidades, apela a alguém que tenha
nome para, assim, usá-lo de muleta para o que se quer dizer.
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2.3 QUESTÕES LEGAIS A RESPEITO DA COBERTURA DO INCÊNDIO NA BOATE
KISS

Informação é poder. É questão de sobrevivência na sociedade contemporânea.
Atualmente ninguém sai de casa sem saber o que está acontecendo no mundo, e esse
conhecimento ocorre pelos meios de comunicação. Quem quer ser bem-sucedido não toma
nenhuma decisão sem ter informação. Sem dúvida, esse é um direito que deve ser respeitado.
No entanto, com o advento da comunicação para o grande público, baseada
principalmente no entretenimento e na velocidade, existe uma saturação de informação, sem
que isso seja encarado como algo positivo, haja vista que a quantidade não vem atrelada à
qualidade que o público precisa. Hoje as notícias da TV, por exemplo, desfilam diante dos olhos
do indivíduo, mas não prendem a atenção, não levam à reflexão, muito menos são capazes de
transformar o cotidiano. Assim, é perfeitamente comum alguém assistir a chacinas, estupros e
acidentes enquanto almoça, já que este é o sofrimento do outro, mostrado pelo jornalismo como
um grande filme de ficção e sob o prisma das imagens espetacularizadas.
Diante deste quadro, pergunta-se: qual a responsabilidade dos veículos de comunicação
na promoção da cidadania? Diante dessa batalha diária por informação e audiência, o direito à
informação pode sobrepor-se a outros igualmente garantidos na Constituição Federal, como a
presunção da inocência e a privacidade?
Em qualquer empresa privada a promoção do papel social e, consequentemente, da
cidadania, precisa ser o principal objetivo e deve estar acima da busca pelo lucro, fato que se
encontra na lei das Sociedades Anônimas (S.A.) no artigo 116, parágrafo único:

O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o
seu objetivo e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com
os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em
que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender. (PEREIRA,
2002, p. 29)

Isso leva à reflexão sobre a função das empresas de comunicação. Ora, se todas as
empresas têm função social, a da comunicação é ainda mais evidente, já que, além de ser uma
concessão pública, se propõe a um objetivo principal que é o bem comum. Quando se lembra
que a relação do homem com o mundo é, atualmente, totalmente mediada pela tecnologia, como
a TV digital e a internet, essa importância fica ainda mais acentuada. É o homem se submetendo
às invenções que ele mesmo construiu.
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Ainda assim, no projeto de lei específico da Imprensa (PL nº 3.232, de 1992), a noção
de interesse público não é central. O importante é garantir a liberdade de imprensa, de opinião
e de informação. Ele nem foi aprovado, mas já apresenta lacunas que precisam ser resolvidas.
A lacuna mais visível diz respeito ao conflito entre liberdade de informação e direito à
intimidade. A posição defendida é tendenciosa aos jornalistas, sob o pretexto de interesse
público: “Os conflitos entre a liberdade de informação e os direitos de personalidade, entre eles
os relativos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, serão resolvidos em favor do
interesse público visado pela informação” (BRASIL, 1992, artigo 26).
No caso do incêndio na Boate Kiss, por exemplo, a cobertura realizada pelo Jornal
Nacional seria totalmente aceitável sob a ótica do Projeto de Lei de Imprensa, haja vista que
nele o interesse público se sobrepõe à vida privada. Isso é pretexto para a imprensa entrar, sem
pedir licença, na intimidade de centenas de pais e mães que, mesmo em estado de choque, eram
interpelados por repórteres que invadiram, literalmente, a cidade de Santa Maria. O desejo dos
habitantes era velar seus parentes em paz, enquanto o papel da mídia era tornar público todo o
sofrimento, justamente para mostrar que a televisão está em todos os lugares, trazendo tudo ao
vivo ao espectador. Sobre esse aspecto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948,
artigo 19) preconiza: “Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito
inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber ou transmitir
informações e ideias por quaisquer meios e independente de fronteiras”.
Para que se tenha uma sociedade democrática de fato, a liberdade de expressão é
imprescindível, já que por meio dela os indivíduos têm assegurado o direito de comunicar-se
com outros e manifestar-se da forma que quiserem. Em relação aos meios de comunicação, a
liberdade de expressão garante que a mídia poderá prestar um serviço de qualidade, isento de
influência política ou econômica. Diferentemente do artigo 19, da Declaração Universal dos
Direitos Humanos, o artigo 12 explica que: “Ninguém está sujeito a interferência na sua vida
privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataque à sua honra e
reputação. Todo homem tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques”.
As leis geralmente possuem tensões entre princípios, como é o caso do exemplo
anteriormente citado, mas em nenhum momento as divergências entre um artigo e outro
inviabilizam a Declaração dos Direitos Humanos. É preciso, portanto, no caso concreto, sempre
ponderar e encontrar o equilíbrio, conforme afirmam Dworkin e Alexy (apud PEREIRA, 2002).
Ao analisar os dois artigos do mesmo documento e levar em consideração o contexto do
telejornalismo, juntamente com a relação emissor-receptor da mensagem, percebe-se que há
um conflito entre os direitos. A Lei de Imprensa, que não foi aprovada, tentou dar regras
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específicas à comunicação para o grande público, mas, mesmo se tivesse em vigor, a realidade
não seria muito diferente ao verificar-se seu teor.
Na realidade, o cidadão hoje tem sua privacidade violada não só pela televisão, mas, por
exemplo, por câmeras de segurança instaladas nas ruas das grandes cidades com o pretexto de
proteger, por celulares que gravam vídeos e tiram fotografias e as enviam para a internet em
segundos, ou seja, faz-se um verdadeiro big brother da sua vida, sem, é claro, sua autorização.
Outras vezes ele mesmo quer se mostrar, em uma superexposição que ganha lugar nas redes
sociais: o que se come, o que se veste, com quem se anda, a quem se ama. Tudo é dado para
que qualquer um veja. Sabendo isso, a mídia também se dá ao direito de invadir a vida privada.
O artigo 5º, IX, da Constituição Federal, garante a todos os brasileiros ou estrangeiros
que moram no Brasil o direito à livre expressão intelectual, artística, científica e de
comunicação, sem censura ou licença. No entanto, na prática, quando se trata do dia a dia do
jornalismo, esse direito esbarra em outros igualmente importantes, como a presunção da
inocência e a privacidade. No episódio ocorrido em Santa Maria, por exemplo, forçosamente
culparam os donos da boate, que certamente nunca mais terão uma vida normal. O
acontecimento marcou para sempre a vida deles.
Ao mesmo tempo, as pessoas não puderam sequer enterrar seus filhos em paz. Sempre
havia um repórter perguntando-lhes qual era o sentimento delas naquele momento. O cidadão
fica exposto e tem sua privacidade violada. Por meio do humor, as charges mostram bem o tipo
de cobertura realizada neste caso porque dá audiência. Mas e o sentimento das pessoas atingidas
diretamente pela tragédia? E o direito ao luto, subentendido no direito à privacidade?

Fonte: ISMAELMORAIS.COM.BR (2013).
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Fonte: Latuff (2013).

Observa-se, analisando a cobertura do Jornal Nacional na tragédia da boate Kiss, que
havia dois objetivos: o primeiro era dramatizar toda a situação, sendo o ambiente propício para
isso, haja vista o desespero, o choro e a comoção popular presentes nas ruas de Santa Maria; o
segundo era encontrar um culpado. Já na escalada do jornal, que traz os destaques do dia,
coloca-se a responsabilidade nos donos e nos músicos da banda que fazia o show, usando, para
isso, o discurso autorizado de policiais envolvidos, mesmo que as informações apuradas ainda
fossem preliminares e nada conclusivas.
A forma como os acusados foram retratados na televisão (presos, de cabeça baixa,
escondidos, escoltados pela polícia, correndo da câmera) mostra claramente a caracterização
feita pela Rede Globo para “vendê-los” como bandidos ao grande público, já os punindo antes
de qualquer julgamento. A repórter Patrícia Cavalheiro ainda pergunta a um dos acusados,
depois do depoimento: “Você é inocente?”.
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A pergunta em si já tem sua pitada de melodrama e quer dizer: você é bom ou mal?
Como ele não responde, a resposta que se subentende é que não. Mesmo se ele respondesse, a
resposta soaria falsa, mediante toda a cena que se formou ao redor dele.
A pretensão é o interesse público, do qual a própria imprensa é formadora. Mas o que
justifica passar por cima da presunção da inocência? Perguntar dessa forma daria a falsa
impressão de objetividade, de que durante a cobertura são ouvidos os dois lados envolvidos.

A dificuldade está precisamente em determinar quando a divulgação de suspeitas ou
acusações é ou não relevante, isto é, quando a suspeita, enquanto suspeita, se reveste
de interesse público. Como víamos, a determinação do que tem ou não interesse
público não pode ser prefixada taxativamente. Nas hipóteses que estamos analisando,
de publicações de suspeitas ou acusações, importa que a presença desse requisito seja
arguida em juízo; mas que critérios utilizar, sem permitir que, sob esse argumento, se
abra uma válvula de escape tão excessivamente larga, que possa servir de expediente
de ataque sistemático à honra? (PEREIRA, 2002, p. 184)

Nessa reportagem de Patrícia Cavalheiro fica evidente o conceito do oculto moral criado
por Brooks (1995) no que diz respeito à polarização. Nesse caso, o melodrama se forma não só
na luta do bem contra o mal, mas dentro do próprio mal. Isso quer dizer que os envolvidos
diretos, que foram presos, são totalmente caricatos, retratados pela aura do mal. Enquanto isso,
é possível perceber, na mesma reportagem, a subdivisão do mal, da qual fazem parte os demais
músicos que trabalhavam na banda. O repórter consegue uma entrevista exclusiva, onde o
objetivo é mostrar que ambos, baixista e baterista, eram empregados da banda e que eles não
têm culpa, mesmo sabendo da utilização do artefato pirotécnico.
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#sonora – Eu particularmente não gostava desses fogos por causa do cheiro, eu me
sentia mal, mas como eu digo, a gente é empregado. Eu, o Eliel e o baixista, a gente é
empregado da banda. Então os donos que mandavam.

Depois de feita essa justificativa, os dois músicos começam a ganhar outro significado
na narrativa. A partir desse momento, todo o texto começa a ser construído para o entendimento
de que eles são inocentes e trabalhavam na banda para sobreviver, para tirar o sustento da
família. Por serem empregados, eles não teriam como impedir os donos da banda de executar
qualquer tipo de atividade perigosa, como esta. Eles são testemunhas de como o fogo começou
e lutaram para salvar a própria vida.
#sonora – Achava que ia morrer. Não tinha o que fazer... aquele fogo pegando, pessoal
gritando ali na frente. Não comparando mas pareciam animais pisando. A hora que eu
consegui sair, me pisaram no peito, nas costas, tô com a perna machucada, mas graças
a Deus me puxaram. Se não, não sei o que seria. Muita gente morreu pisada.

Nesse instante, o músico fala em Deus, reforçando que o poder divino estava com eles.
A coroação da estrutura melodramática acontece por meio de quatro elementos que conduzem
a matéria a sua conclusão: o pedido de justiça para todas as famílias que perderam seus entes,
a revelação de que um músico também morreu no incêndio e a pergunta “Qual é o sentimento
que fica?”. A reposta não poderia ser outra. Às lágrimas, ele diz “O sentimento é... é triste. A
gente tá perdendo um amigo, um colega de banda. A gente não pode tá lá com ele,
complicado...”.
É possível perceber o tratamento diferenciado para os presos (donos da boate e músicos),
como é possível ver na foto anterior, enquanto os outros músicos em liberdade viviam o luto da
perda do colega de banda e dão depoimento às lágrimas, em sua casa. O repórter vai até eles,
senta ao lado.
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Aos maus não cabe responder à imprensa (“você é inocente?”), mas fugir das câmeras.
Mesmo que essa prisão temporária de cinco dias fosse necessária para o andamento das
investigações e não comprovasse nem garantisse a culpa de ninguém, as imagens encaminham
ao entendimento de que são bandidos, sem nenhum sentimento.
Quando se fala nesse “denuncismo” encabeçado pela mídia, o Caso Escola Base é
emblemático e um alerta sobre as consequências dos excessos praticado pelo telejornalismo.
Os quatro donos da Escola de Educação Infantil Base, no bairro da Aclimação, zona sul de São
Paulo, foram duramente julgados pela justiça e pela imprensa a partir de denúncias de pais que
diziam que seus filhos, crianças, estavam sendo abusados sexualmente por eles. Outras três
pessoas inocentes foram também envolvidas. Não tardou muito, apenas dois dias, para que a
imprensa entrasse em cena. Manchetes como “Kombi era motel na escolinha do sexo” e “Perua
escolar leva crianças pra orgia no maternal do sexo!” eram comuns – e aceitáveis.
Algum tempo depois, verificou-se que eram fantasias de crianças, que deram asas à
imaginação e foram levadas a sério. Já era tarde demais. Já haviam sido produzidos os danos à
vida dos proprietários, que nunca mais foi igual.
O Caso Escola Base, resguardadas as devidas proporções, pode ser comparado à
tragédia na Boate Kiss, tendo sido a maior lição que a imprensa tomou nos últimos tempos
sobre ética e acusações baseadas em denuncismos, que gera prejuízos irreversíveis, como danos
morais. Pôde-se ver, claramente, o poder de manipulação da imprensa e como uma versão
“plantada” pode facilmente tomar ares de verdade. A obrigação do repórter de questionar
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inquéritos e mostrar os dois lados foi deixada de lado, cedendo espaço à reprodução da versão
da polícia.

A atividade tornou-se extremamente competitiva, acirrando a concorrência entre os
diversos órgãos de imprensa [...]. Muitas vezes transforma suposições ou indícios em
verdades absolutas. Há o risco de que, no lugar do espírito crítico, estabeleça-se o
jornalismo critiqueiro – no qual todas as denúncias, mesmo sem fundamentação,
acabam encontrando vazão. Esta praxe vem-se tornando conhecida como
“denuncismo”. (RIBEIRO, 1995, p. 160)

Justifica-se que existe um discurso autorizado de fontes confiáveis e aptas a discorrer
sobre o assunto, sendo inclusive responsáveis por investigações e tendo documentos, como
inquéritos, que confirmam a fala. Contudo, segundo Pereira (2002, p. 195), “um meio de
comunicação não pode estar isento de responsabilidade, quando serve de caixa de ressonância
para as ofensas praticadas por terceiros”. Além disso, o trabalho da polícia deve ser sigiloso.

Quando a autoridade policial afirma que tal ou qual indivíduo é o criminoso ou o
culpado de uma determinada infração, ela, autoridade, extravasa de seus poderes, que
se limitam ao levantamento de provas e indiciamento de suspeitos. Esse excesso não
pode ser o objeto de proteção que pretendeu dar a Lei de Imprensa. Se os meios de
comunicação reproduzem como notícia a afirmação da autoridade, não podem
defender-se invocando o art. 27, VI. O meio de comunicação tornou-se cúmplice do
abuso de poder. É inconcebível que se alegue que se desconheciam os limites dos
poderes das autoridades policiais. Há aí clara violação do princípio da presunção da
inocência. (PEREIRA, 2002, p. 195)

No jornalismo atual, nota-se que não existe um espaço reservado para a opinião e outro
para o fato. Tudo é mesclado e divulgado ao telespectador como uma coisa só, para que este
possa incorporar a opinião que quer a emissora, sem que sequer perceba. Medeiros (2009)
classifica essa seleção do que é dado a ver e o que é escondido, bem como a veiculação de
acusações falsas, como uma espécie de violência contra a população e algo que não serve para
a cidadania; pelo contrário, só acentua ainda mais o clima de medo iminente.
Alguns estudiosos do Direito pensam ser importante desenvolver um direito específico
para a comunicação, a fim de proteger legalmente a sociedade da interferência da mídia na
consciência humana. Bitelli (2004, p. 139) enumera quatro aspectos essenciais, a saber:

a) garantia da formação de uma consciência individual própria, o que atende ao
princípio da dignidade humana; b) garantia de uma fiscalização externa do EstadoNação; c) garantia de acesso a informação sobre os acontecimentos, fatos e versal; d)
garantia de acesso ao entretenimento, lazer, cultura, diversão e informação gratuita e
para os que têm dificuldade de acessá-las fora de seus lares (por qualquer tipo de
limitação: física, econômica ou geográfica). (BITELLI, 2004, p. 139)
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Portanto, a conquista de um direito da comunicação representaria uma adaptação na
Constituição Federal bastante necessária, porque isso nada mais é que garantir cidadania e
especificar os direitos já existentes, como a dignidade da pessoa humana e os direitos sociais,
no que diz respeito à preservação do seu bem mais caro: a consciência (BITELLI, 2004).
Regulação e fiscalização da comunicação são importantes para oferecer à sociedade a
informação necessária e que ela merece, mas que hoje ainda não tem. O limite de atuação
acontece em várias profissões, como no direito, na medicina, na engenharia, e isso em nenhum
momento pode ser confundido com censura, pelo contrário, leva à qualidade do serviço
prestado, sem a sedução e a manipulação que visa atingir o interesse da empresa, e não o social.
Esse medo ainda é muito presente por causa do período em que o Brasil foi regido pela ditadura.
Esse, aliás, é um dos aspectos pelos quais a constituição de 1988 é tão permissiva e ampla,
justamente para dar liberdade àqueles que viveram sob tanta restrição.
Atualmente, a Constituição Federal trata de cultura como sendo o processo de soma e
transmissão de costumes de um povo. Embora não regulamente especificamente a cultura de
massa, o que seria significativo (BITELLI, 2004), haja vista que “[...] é porque a cultura de
massa se torna o grande fornecedor dos mitos condutores do lazer, da felicidade, do amor, que
nós podemos compreender o movimento que a impulsiona não só do real para o imaginário,
mas também do imaginário para o real” (MORIN apud BITELLI, 2004, p. 152).
Bitelli (2004) cita ainda um pensamento interessante do diretor de TV da Rede Globo,
Mauro Mendonça Filho, que mostra o telespectador como consumidor, ou seja, aquele que
escolhe o programa que assistirá. Todavia, diante de tanta programação de caráter “duvidoso”,
haveria de fato possibilidade de escolha?
A TV coteja e seduz o brasileiro - embora ainda insista em rejeitar a sua imagem –
mas o satisfaz apenas com o prazer necessário e cotidiano, sem expectativas. O povo,
que antes era passivo dentro do monopólio global, saiu de baixo e agora é quem está
por cima, ativo na dança da audiência e no manejo do controle remoto. Nunca foi
influente ou determinante nos caminhos da programação e hoje ri com o brinquedo
que tem nas mãos. De manipuladora, a TV passou a ser manipulada. Vive agora em
função dos desejos de diversão do público que, carente de melhor informação, recorre
a imagens e formatos ultrapassados e de gosto muitas vezes duvidosos.
(MENDONÇA FILHO apud BITELLI, 2004, p. 242)

Julga-se importante um Direito da Comunicação em defesa até mesmo do jornalista, que
muitas vezes, para não perder o emprego, se vê coagido a adotar a política que rege a empresa,
de acordo com seus interesses econômicos e políticos. Se o artigo 220 da Constituição Federal
prevê que “a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer
forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição”, na prática isso não acontece e
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precisa ser revisto para que o jornalista tenha liberdade para fazer seu trabalho de acordo com
o que presencia no local do fato, e não com o que querem que ele escreva ou fale.
O homem da modernidade, submerso na velocidade da sociedade da informação, precisa
de uma legislação condizente com a realidade, atacando os abusos que acontecem atualmente e
são visíveis, principalmente na televisão, que ainda é a principal fonte de informação dos
brasileiros. Não se defende uma nova censura, mas sim os efeitos de uma programação sem
compromisso, mostrando ser necessária alguma forma de controle do que se veicula, inclusive
porque a TV é uma concessão pública e como tal precisa defender, antes de qualquer interesse
privado, o interesse público. Dessa maneira promove, consequentemente, a cidadania.
A sociedade precisa se mobilizar para impor limites ao modo de fazer jornalismo e de
divulgar a informação no país, defendendo e promovendo os direitos humanos. A
responsabilidade social das empresas de comunicação não pode ser mero slogan para atrair
mais público, precisa de fato acontecer.
Para a comunicação, não basta apenas um código de ética, que pode ser facilmente
manipulável e entendido de acordo com os interesses de cada um. Para a garantia, de fato, dos
direitos do homem, é preciso pensar-se em uma lei que regulamente, fiscalize e puna quando
houver abusos.

2.4 QUESTÕES MORAIS E ÉTICAS

Eurocentrismo foi o termo criado para designar a colonização territorial e para mostrar
que os subordinados do chamado terceiro mundo adotavam costumes e modos próprios do povo
europeu, já que uma das premissas do período colonial era justamente destruir as bases culturais
e, assim, justificar a dominação, posição de superioridade do colonizador, bem como seus
privilégios.
Apesar de antigo, o eurocentrismo mostra que não está ultrapassado e que deixou seu
legado de dominação nos dias atuais, de maneira ainda mais ampla que no início, invadindo
outras esferas da sociedade, inclusive a postura dos meios de comunicação diante do público.
Porém, muitas vezes essa hegemonia se firma de forma velada, de difícil percepção, mas nem
por isso deixa de ser eficiente. Ou seja, na atualidade, o eurocentrismo passa a ser uma espécie
de neocolonialismo, que representa “uma forma de pensar que permeia e estrutura práticas e
representações contemporâneas mesmo após o término oficial do colonialismo” (STAM, 2006).
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Esse eurocentrismo já é uma estrutura tão arraigada à cultura e à sociedade que fica até
difícil perceber sua presença. Por isso, se faz importante uma análise mais minuciosa sobre o
que falamos e fazemos na imprensa, bem como o modo como assimilamos certas ideias e
comportamentos tidos como naturais, sem que se faça uma crítica à reprodução do modelo que
coloca a Europa e, atualmente, os Estados Unidos, no centro do mundo. Ou seja, além do que
é feito e dito intencionalmente na mídia, ainda escapa aquele aspecto que, de tão comum, é
reproduzido sem critérios críticos, mas que continuam sendo eficazes em reforçar a dominação.
Diante desse quadro de dominação, é possível promover mudanças? Há autores que
defendem que sim, por meio dos próprios veículos que outrora propagaram a superioridade,
como o cinema e a televisão, que tem nas mãos o poder ora de destruir, ora de promover a
pluralidade cultural.

Cinema e televisão não são apenas veículos que permitem circular mitos e tradições
ou, com menor força, críticas e contestações. São campos de formatação da cultura
que catalisam uma nova esfera pública de informação, entretenimento e debate capaz
de produzir saltos que mudam a natureza do processo. (STAM, 2006, p. 12)

Quando falamos do telejornalismo nacional brasileiro, o chamado eurocentrismo
(aproveitando-se do termo por talvez não existir outro mais adequado) se expande em uma
estrutura que coloca São Paulo, Rio de Janeiro e outros grandes centros econômicos como
praticamente os únicos produtores de conteúdo e notícia, aos moldes da dominação europeia
sobre o mundo. Enquanto isso, os outros locais, tidos como periféricos, mesmo tendo poderio
econômico não conseguem ter a visibilidade necessária para se sentirem importantes e parte
incluída no processo. Goiás, por exemplo, mesmo tendo praças locais de todas as principais
emissoras (Globo, SBT, Record, Band, TV Cultura), só passa a ser visto e vira notícia em rede
nacional quando sofre alguma catástrofe natural, tragédias, acidentes, mortes violentas,
doenças.
Segundo Stam (2006), não por coincidência, são justamente esses os elementos que
representam e reduzem o terceiro mundo às figuras do cadáver e do moribundo, o que reforça
uma postura racista da televisão, por meio de uma manipulação psicológica e discursiva. Nessa
relação é possível observar como o estado de Goiás, mesmo com pequenos avanços, ainda hoje
mantém sua submissão aos padrões ditados pela televisão.
Mendonça (2013) aponta que o Brasil, seguindo na euforia dos estudos de ideologia de
Marx, se dedicou muito aos chamados “estudos de denúncia”, que partiam do pressuposto de
que os telespectadores eram uma massa sem nenhuma capacidade crítica e, por isso, os meios
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de comunicação, em nome dos interesses de um determinado “poder”, inoculavam neles ideias
e ideais, como uma conspiração.
No entanto, esse tipo de análise cometia erros graves, tanto por não considerar a
comunicação como um processo, bem como por descartar a relevância dos espectadores, que
pensam, entendem e fazem relações diversas entre os vários conteúdos, sua criatividade e sua
experiência de vida cotidiana.
Mendonça (2013, p. 3) considera o avanço que o conceito de hegemonia, elaborado por
Gramsci, trouxe aos estudos da comunicação:

Hegemonia significa a capacidade que as classes dominantes possuem de dirigir
através do consenso, e não do uso da coerção e da força (embora sejam usadas quando
se faz necessário), a vida intelectual, cultural e social de uma determinada sociedade,
e se mantem no poder exatamente pelo fato de que as ideias que circulam na sociedade
são aquelas do interesse das classes dominantes. [...] A construção da hegemonia
pressupõe a utilização da ideologia e sua transformação em senso comum, o que vai
legitimá-la e torná-la “natural” e parte da vida e das ideias das classes subalternas.

Uma das consequências mais imediatas dessa dominação é que não é mais possível ao
dominado controlar sua própria representação no jornalismo. A mídia, atualmente, tem
legitimado um poder que lhe permite fazer um único discurso, hegemônico, a partir do qual
evidencia o que lhe interessa e relega a segundo plano o subalterno ou o periférico. Persiste a
dominação e a desigualdade, o que faz pensar no velho colonialismo de antes, mas ocorrendo
em outra fase. Aspectos da dominação são percebidos inclusive nas palavras empregadas,
algumas delas bem comuns no dia-a-dia, mas reforçadoras do racismo, como “lista negra”,
“obscurecer” e, até mesmo, “terceiro mundo”, que é uma expressão totalmente imprecisa,
denotando atraso, subdesenvolvimento, primitivo. Por isso, “a questão é desnaturalizar certo
vocabulário, escancarar sua gênese, mostrar como operam as conotações adormecidas, porém
ideologicamente eficazes” (STAM, 2006, p. 18).
Goiânia, e o estado de Goiás como um todo, mesmo com toda representatividade que
possui em vários setores diante do resto do país, ainda não conseguiu romper com o estereótipo
de que aqui não existe cultura, só fazenda e mato. Ademais, aparece no noticiário nacional
quando acontece alguma tragédia, sendo esta uma forma de violência e opressão. O legado do
dominante, tal qual o eurocentrismo condicionou o colonizado, se mantém até hoje reforçado
pelos meios de comunicação. O estado ainda é visto como exótico, o que não deixa de ser uma
forma velada de racismo.
Apesar disso, a mídia ainda se coloca como heterogênea. Prova disso é a premissa do
jornalismo de que para a construção de uma reportagem é preciso ouvir os dois lados. Contudo,
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quando o assunto é o subalterno, esse lado positivo é invisível e o pobre só existe quando se
trata de violência. É o velho estereótipo de que pobre é bandido.
É por causa desta dominação dos grandes centros em relação aos considerados
subalternos que se fundou uma divisão entre os que produzem e os que consomem conteúdos,
uma barreira muitas vezes difícil de ser diluída. Sobre isso, Stam (2006) compara o
eurocentrismo ao que o autor chama de hollywoodianismo, que considera este cinema como o
único real (hegemônico).
É curioso observar que mesmo que existam outras produções muito mais numerosas,
como na Índia, Hollywood sempre revigora suas forças e mantém sua hegemonia, até porque
as produções consideradas marginais encontram muito mais dificuldade na circulação, sendo
de uma forma ou de outras impedidas de chegar ao público. Nesse momento, vale a reflexão:
será que o que se vê atualmente é realmente o que quer o público (a grande desculpa dos meios
de comunicação para fazer um jornalismo de caráter “duvidoso”) ou será que a escolha é
justamente por não ter acesso a outras opções? É assim, criando expectativas que só ele pode
satisfazer, que o jornalismo se fixa na vida das pessoas.

O telejornal deve aproximar-se cada vez mais do público, tentando angariar a
confiança deste, tornando-se indispensável a este e apresentando-se como um
defensor dos seus direitos: cria a necessidade e se oferece como aquele que vai
satisfazê-la. (SZPANCENKOPF, 2003, p. 70)

A eficácia do telejornal provém do poder simbólico que exerce sobre o público, que o
elege como porta-voz da sua própria vida e tem toda sua relação com o mundo mediada pela
televisão. Esse poder é dado espontaneamente, sem nenhuma coerção, pois quem está em casa
foi convencido de sua eficácia devido a uma série de artifícios que passam essa impressão,
como a postura e a entonação dos apresentadores, a cobrança feita pelos repórteres às
autoridades e os recursos de edição, que aproximam a realidade criada à do público.

O poder simbólico não só reproduz as relações de poder, mas também possibilita
maneiras de fazer e de mudar o mundo pela imposição de uma determinada visão que
permita que os fatos, os acontecimentos e a própria história sejam por ela construídos.
(idem, p. 65)

Szpancenkopf (2003, p. 47) coloca essa aparente aceitação da cultura da mídia como
uma “forma perversa de desejo de paz”:
No que diz respeito a dominar e estar dominado são condições sujeitas a obrigações e
a direitos, enfim a regras que possibilitam e reativam a violência. A dominação pode
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se apresentar em sua “forma perversa de desejo de paz”, de aceitação da lei ou pelas
regras que dominem a dominação.

No advento da comunicação para o grande público, baseando-se esta principalmente no
entretenimento e na velocidade, existe uma saturação de informação, sem que isso seja encarado
como algo positivo, haja vista que a quantidade não vem atrelada à qualidade que o público
precisa. Atualmente, as notícias da TV, por exemplo, desfilam aos montes diante de nossos
olhos, mas não prendem, não levam à reflexão, muito menos são capazes de transformar a vida
cotidiana. Assim, é perfeitamente comum alguém assistir a chacinas, estupros e acidentes
enquanto almoça, já que este é o sofrimento do outro, mostrado pelo jornalismo como um
grande filme de ficção e sob o prisma das imagens espetacularizadas.
A televisão é a arte da improvisação. Talvez por isso seja alvo de críticas quando o
assunto é a tão temida transmissão ao vivo, haja vista que essa interrupção na programação
normal, em quase todos os casos, acontece por motivos trágicos. É notória a tendência ao
sofrimento, à dor e à violência, atrelados a doses significativas de sentimentalismo. Assim, até
mesmo a Rede Globo, que se gaba de ter um padrão mais definido, que inclui o jornalismo
responsável e imparcial, não se priva de fazer coberturas como o caso Isabella Nardoni e o
incêndio na Boate Kiss, que misturam interesse público e invasão da vida privada. A partir daí
é possível fazer questionamentos diante da postura passada aos telespectadores e os conteúdos
que chegam aos lares.
Todavia, essa preferência por notícias sobre violência e morte acaba por criar um estado
permanente de alerta, uma cultura do medo, já que a televisão mostra que os crimes estão por
toda parte. Assim, a mídia reforça o pensamento de que a violência vai acontecer a qualquer
momento, mais cedo ou mais tarde:

Um novo imaginário da violência vem sendo disseminado, relacionado com a
violência apresentada e representada. Um imaginário no qual começamos a acreditar
que o mal vence o bem. As pessoas podem ser classificadas como sendo do bem ou
do mal. As forças do mal, se bem manejadas e sobretudo se bem organizadas, com
frequência vencem as do bem. [...] Este é um dos efeitos de notícias de violência, nas
quais os crimes, além de terem características espetaculares, são apresentados de
forma espetacular, e uma das mensagens veiculadas pode ser a de que dificilmente
teremos meios de escapar à violência. (SZPANCENKOPF, 2003, p. 42)

Estamos inseridos em uma sociedade na qual a estrutura melodramática predomina.
Logo, o modo de ver o mundo é moldado sob uma oposição valorativa, o bem contra o mal, por
exemplo. Desse modo, o melodrama sempre dividirá o mundo em duas partes, estabelecendo
uma polarização, que é o conceito de oculto moral proposto por Brooks (1995).
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As características mais marcantes dos personagens, mesmo muitas vezes não tendo
relação direta com a realidade, são utilizadas para o excesso. São hiperdramatizadas, buscando
uma identificação mais rápida, direta e certeira com o público. O que para quem está em casa
assistindo é muito consolador, pois dá uma aparente “ordem” ao mundo e apazigua o cidadão
que, desde que entrou em um período pós-sagrado, vive tomado pela angústia e pela ansiedade
diante dos perigos e das adversidades da vida moderna.
É aí que surgem os estereótipos, simplificações de determinada representação de algo
ou alguém. Para muitos, a crítica é centrada na verossimilhança, como se apontar os aspectos
que têm ou não a ver com a realidade fosse o mais importante. Em um filme, por exemplo, as
representações não impedem de se ter acesso ao real.
Há estereótipos que podem deixar um determinado grupo desconfortável por saber que
a representação feita dele na tela não condiz com a realidade. Mas há uma espécie de estereótipo
que pode ser destrutiva na medida em que estimula a violência e o preconceito.
Portanto, o problema visto nos estereótipos não é ter a ver com a realidade, mas sim
distorcer grupos sociais que não tem controle sobre sua representação. Logo, ficam reduzidos
à imagem feita deles.
Assim como nos filmes, os estereótipos são de grande utilidade ao jornalismo, pois
permitem uma rápida assimilação do público e, consequentemente, um rápido entendimento,
completando o objetivo da comunicação de um para muitos.
Se esmiuçarmos todos os aspectos já levantados sobre a estrutura melodramática essa
crítica significaria, para o politicamente correto, inverter os papéis de vilão e de mocinho, mas
seguindo a mesma polaridade e colocando europeus como maus e os colonizados como bons.
A proposta não é essa. A questão é observar como essa hegemonia é legitimada e só a partir daí
ter elementos que tornem possível superá-la. A proposta é que as culturas vivam com suas
diferenças e particularidades, não em acordo sempre, mas em paz.
A comunicação precisa ser para todos não somente no discurso, mas na prática,
incluindo grupos que, por um interesse ou outro, hoje e desde sempre, são simplesmente
esquecidos. Grupos marginalizados que, quando representados, são vistos sob as lentes dos
estereótipos prontos, racistas, principalmente quando o assunto é violência. A TV possibilita
tanto a visibilidade como a invisibilidade, ao mesmo tempo em que tem artifícios para ditar
comportamentos e, assim, manter sua hegemonia.
Isso não é novo. Vem lá do tempo das colônias, quando a Europa ainda era tida como
centro do mundo. Práticas comuns no telejornalismo mostram que este modelo eurocêntrico
não está tão superado assim e precisa ser amplamente discutido.
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2.5 UM MÊS SE PASSA DEFININDO UM FORMATO

Neste primeiro mês de cobertura, entre o dia 28 de janeiro e 28 de fevereiro de 2013,
ficou definida a hierarquização da notícia, que implica, consequentemente, em escolhas e
repetições. O incêndio na Boate Kiss ocupou lugar de destaque neste tempo no jornal porque
foi selecionado, dentre tantos outros, como o fato mais importante ocorrido nesse período,
mediante critérios de noticiabilidade, tendo perdurado no Jornal Nacional por meses
ininterruptos até completar um ano.
Isso não implica em dizer que havia novidade em cada um desses dias do ano sobre o
caso. Quando não havia nada de novo, era possível observar até uma espécie de criação sobre
o assunto, conhecida como “forçar uma suíte”, que é o desdobramento do fato, até mesmo para
que a história não fosse esquecida pelo público e ainda detivesse o interesse dele.
Passado o primeiro dia pós-incêndio, na cobertura que ocupou todo o tempo do jornal
bem como uma forte estrutura da emissora, com equipes especiais que viajaram pra Santa Maria
em dois aviões, passamos à análise das reportagens do primeiro mês. Mesmo ainda sendo a
principal notícia do dia 29 de janeiro, é possível observar que o tamanho do espaço ocupado é
sutilmente menor. No primeiro dia foram sete reportagens, cada uma com pelo menos cinco
minutos, uma nota coberta, aquela em que o apresentador reconta a história sem estar in loco,
apenas narrando um texto de redação, e dois links com participações ao vivo dos repórteres.
Adicione-se a isso o fato de que um dos apresentadores ancorou o jornal da cidade de Santa
Maria. No segundo dia, ao todo foram quatro reportagens e o espaço já foi mais discreto, três
minutos para cada. O incêndio na Boate Kiss dividiu espaço com noticiário internacional,
reajuste dos combustíveis, serial killer em São Paulo, julgamento do caso da juíza Patrícia
Acciolly e visita da FIFA aos estádios da copa.
Mas é logo nesse dia que se começa a perceber a linha adotada pelo jornal para tratar o
assunto. No segundo dia, o tom adotado na cobertura se mantém na divisão entre acompanhar
as investigações, com a expectativa de encontrar outros culpados, e prosseguir com as punições.
Do outro lado, mostrar o drama das famílias em hospitais e cemitérios, além de atualizar
constantemente, quase nome por nome, o aumento do número de mortos e feridos.
A primeira reportagem começa com uma narração direta do repórter com o objetivo de
relatar aquilo que vê. A impressão que se pretende passar é de um cenário de guerra. Até a
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roupa habitual muda para confirmar isso. Ao invés do terno e da gravata, Burnier usa um colete,
mostrando-se, assim, pronto para acompanhar qualquer situação.

Num tom dramático, ele vai contando o que vê, mas nas imagens as pessoas conversam
e até sorriem. Nesse momento a passagem, que era direta, é coberta pelo editor com cenas de
pessoas angustiadas. A situação daquele momento no hospital foi maquiada por interesses.
Nesse caso não é o repórter que se dobra à situação, mas a situação é contornada para confirmar
sua narração, como se o desespero tomasse conta daquele ambiente.
Na maior parte das vezes o jornalista não tem jogado limpo com seu público, ou seja,
reveste a reportagem com a capa da realidade, como se fosse o fato por si só, que na verdade só
existe a partir da ótica de alguém. Um mundo criado pela mídia para diluir os conteúdos,
facilitar o entendimento e dar dramaticidade a fatos que talvez fossem corriqueiros:

O termo contar história não é usado de forma aleatória; pelo contrário, trata-se de
um termo enfatizado pela própria emissora [...] Pode-se dizer, portanto, que a
matéria veiculada no telejornalismo inclui algo além da transmissão, o recontar o
fato. Parte desse trabalho é um exercício de criatividade. (TEMER, 2002, p. 229)

O cinema e a televisão são veículos ora de esclarecimento, ora de mistificação, ou, como
diria Ismail Xavier, de revelação e de engano, porque dão acesso a uma série de aspectos da
sociedade que estão fora de nossas vistas, tornando-os visíveis, mas, ao mesmo tempo, essa
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visibilidade é enganosa e sedutora, pois mostrada sob um determinado prisma e sob a aparência
que interessa ao seu produtor. O público se ilude e assiste a algo que não existe.
Ismail Xavier afirma, ainda, que ter qualidade é ter controle na maior parte possível do
trabalho do fazer no cinema, como a técnica, o estilo do diretor, a interpretação dos atores. O
momento de revelação só acontece quando as coisas saem do controle, não estão dentro do
previsto.
O mesmo acontece com o jornalismo de televisão. Tudo segue uma lógica, um roteiro.
Até mesmo o imprevisível ganha uma lógica, pelo menos até ir a público. O repórter sai para
uma reportagem na rua com sua pauta, que define exatamente a vertente da reportagem, quem
são os envolvidos que terão voz na matéria e, algumas vezes, inclusive o modo como as cenas
devem ser feitas. Em seguida o repórter escreve seu texto, que a edição monta seguindo a
mesma ideia. Não é possível fazer grandes alterações a partir deste ponto. Os âncoras leem no
teleprompter algo que já teve uma linguagem anteriormente definida e até mesmo os improvisos
seguem uma linha e determinados padrões, sendo raros justamente porque podem fugir ao
controle do editor do jornal.
Na sequência da reportagem feita no hospital, várias falas de pais aos prantos são usadas,
entre elas um pai que tem o atestado de óbito da filha nas mãos, elemento bem explorado na
reportagem. O fato de ser médico dá um tom ainda mais chocante ao texto. Aquele que salva
vidas, agora sofre a perda de sua filha.
A próxima passagem é um alerta à questão da saúde. Se a intenção do repórter fosse dar
um serviço, seria orientando para que as pessoas que estavam na boate procurassem um
hospital, mas o texto é bem diferente, assim como a finalidade.
#Passagem Burnier – Outra preocupação dos médicos é com os feridos que também
inalaram fumaça tóxica, mas não estão nos hospitais. Como o efeito dessa intoxicação
pode surgir dois, três dias depois, tem gente que pode achar que está bem quando na
verdade está com um problema respiratório que pode se tornar grave. O Cássio estava
na boate, inalou a fumaça tóxica e por recomendação médica ele está fazendo inalação
de quatro em quatro horas.
#pergunta – De lá pra cá, o que você tem sentido?
#sonora – A minha voz tá falhando, está muito rouca, tosse frequente, dificuldade para
respirar, fico muito ofegante por qualquer coisa.

O repórter afirma que os efeitos podem surgir a qualquer momento e a situação pode se
tornar grave, ou seja, até mesmo quem está bem pode morrer. Nesse exemplo é possível
observar ainda que cada caso é bem específico, citando nomes, com o objetivo de aproximar o
fato do público, provar que são pessoas de carne e osso sofrendo na pele a dor e a angústia. O
Cássio é mais uma vítima.
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Cabe também, nessa matéria, mostrar que a TV tem poder suficiente para entrar na vida
privada, tendo acesso, por exemplo, a bilhetes que a filha escreve para o pai por não poder falar
por causa da intoxicação com a fumaça.
Off – Ana Carolina escreveu também que quer sair logo e que o tubo está
incomodando e perguntou se o pai ia embora.
#sonora – Eu disse pra ela que o pai tá aqui do teu lado e só vai sair daqui contigo. Eu
tranquilizei ela.
#pergunta – Isso pro senhor foi um alívio?
#sonora – Foi um alívio muito grande. O coração que tava apertado agora está batendo
um pouco mais tranquilo.

Num hospital as pessoas querem paz. Os doentes precisam de repouso e os
acompanhantes, de um pouco de paz e tranquilidade, já que se trata de um momento difícil. Não
é o que temos em Santa Maria. O hospital é invadido por equipes de reportagem por dias
consecutivos, e os repórteres querem saber da intimidade de cada um, perguntar sobre o que
viveram dentro da boate. Ao mesmo tempo o tom é alarmista, já que por causa da gravidade do
incêndio o número de feridos aumenta e o de mortos também.
No terceiro dia, tem-se praticamente a mesma reportagem do segundo. O repórter José
Roberto Burnier acompanha mais uma pessoa que passava bem e de repente teve complicações
respiratórias. No hospital, há métodos de acesso aos pacientes internados.
Off – Internada desde domingo, Juliese de 21 anos melhorou e agora está em
observação. Com a autorização da família ela conversou com o repórter
cinematográfico Marcelo Benincassa.
#Sonora – Consegui chegar na porta, mas quando eu cheguei na porta de saída tinha
mais umas 300 pessoas tentando sair pela mesma porta e só uma porta aberta. Aí,
quando eu saí, eu caí nas grades que tinham, o pessoal caiu por cima de mim, aí eu
desmaiei.
#Pergunta - E quando você acordou?
#Sonora – Tava aqui no hospital já
#Pergunta – Você não lembra? Você não sabe quem foi que te tirou?
#Sonora – Não, não tenho ideia
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Mais uma vez estamos dentro da vida privada, esmiuçando cada detalhe de sofrimento
a fim de comover quem está do outro lado da telinha. Apesar do alarde do início da matéria de
que doenças poderiam aparecer, o fim da reportagem caminha para a restauração da ordem e
para um happy end, com o pai falando do alívio que sente ao ler os bilhetes da filha. O coração
já não está mais tão apertado.
O telejornalismo, tal como concebido atualmente, força uma solução, por isso existe,
por trás de cada acontecimento real, uma narrativa ficcional, que tenta colocar uma ordem às
coisas. É a partir daí que o jornalismo tende a espetacularização porque, para relatar um fato,
há um descontextualização ou um recorte, e, ao mesmo tempo, um deslocamento do campo do
texto para a imagem, que infinitamente dá mais recursos para a dramatização. Logo, a imagem
fabricada toma o lugar do fato, tornando-se mais importante e relevante justamente quando o
espetáculo, tal como o incêndio na Boate Kiss, se torna notícia. O que acontece no plano interno
vira espetáculo público a que todos têm acesso. Mas ficção não é sinônimo de mentira.

A ficção, o seu significado, estende-se por todos os lados, desde alucinações
desvairadas até o uso autoconsciente por parte dos cientistas, como modelo
esquemático, ou ter a decisão de que, para o seu problema participar, a acurácia além
de um certo número de pontos decimais não é importante, (LIPPMANN apud SILVA,
1997, p. 27)

A relação do jornalismo com o espetáculo vem lá do seu nascimento. O jornalismo tem
início justamente com o abuso das imagens instantâneas de acidentes e problemas das
metrópoles, por exemplo, em uma tentativa de explicar o caos das metrópoles que estavam
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surgindo. Os jornais já tinham uma predileção pelo sensacionalismo e, como se percebe
atualmente, isso não foi superado, já que o sensacionalismo grotesco vendia e vende jornais.
Contudo, essa proximidade do público ganha ares de renovação. Hoje a encenação dos
apresentadores é o que torna essa relação possível e que faz o público se sentir parte do universo
montado da TV:

Fácil veículo de fáceis sugestões, a TV é também encarada como estímulo de uma
falsa participação, de um falso sentido de imediato, de um falso sentido de
dramaticidade [...] a presença agressiva de rostos, que nos falam em primeiro plano,
em nossa casa, cria a ilusão de uma relação de cordialidade, que, com efeito, não
existe. (ECO, 1979, p. 335-343)

Outro reforço desta proximidade é a chegada da TV em cores no Brasil. O colorido dá
mais veracidade e possibilita que a interação com o público seja muito mais direta e sedutora.
Segundo Coutinho (2012, p. 75), “a regra central é o permanente conflito entre o bem e o mal,
que culmina no ‘boa noite’ [...] porque o telejornal fala muito pouco à cabeça, mas fala muito
ao coração”:

[...] fornecer informação, e não propaganda. Esse novo paradigma será a luz que viu
nascer valores que ainda hoje são identificados como o jornalismo: a notícia, a procura
da verdade, a independência, a objetividade, e uma noção de serviço ao público – uma
constelação de ideias que dá forma a uma nova visão do ‘polo intelectual’ do campo
jornalístico. (TRAQUINA, 2012, p. 34)

É um discurso pronto, justificado pelos profissionais, que sentem orgulho, apesar dos
baixos salários, em trabalhar na área. No entanto, essa “ética” profissional acaba ganhando
outro contorno quando chega à realidade das redações. Lá o jornalista faz matérias que
beneficiam a venda de produtos e ideias, mas de modo algum podem ser chamadas de
publicidade, porque estão no espaço definido para o jornalismo. Ora, fazer uma reportagem
sobre os benefícios do chocolate às vésperas da Páscoa é ou não uma espécie de promoção do
produto?
A notícia e a busca pela verdade ficam em segundo plano na medida em que um fato
espetacular, como o incêndio na Boate Kiss, chama muito mais atenção do que qualquer outra
informação que siga pela noção de serviço prestado ao público. Qual a diferença entre um
reajuste na tarifa de água e uma tragédia, grandes casos eleitos pela mídia? Além disso, existe
uma noção norteadora do trabalho jornalístico: monitorar a concorrência. Como todas as
emissoras queriam ser as primeiras a divulgar o resumo e as impressões dos acontecimentos
daquela madrugada, não é possível “levar bola nas costas”. Contudo, esse trabalho e o fato em
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si ganham desdobramentos midiáticos, haja vista que o interesse público se esvai ao longo de
meses de cobertura, mas o trabalho continua mediante um suposto interesse do público.
A segunda reportagem selecionada mostra a primeira de uma série de manifestações
pelas ruas de Santa Maria, que no texto mostra uma cidade totalmente envolvida com o
incêndio, como nessa passagem: “Esse sentimento se espalha pela principal rua comercial de
Santa Maria. É difícil retomar a rotina quando tantos foram tocados pela tragédia”.
Outra vez estão presentes as falas chorosas de parentes e amigos, que não se cansam de
homenagear seus mortos. A imprensa está do lado, acompanhando cada detalhe, como uma flor
depositada em frente à boate, um bilhete ou uma mãe desesperada. O texto é
predominantemente dramático, da escolha das palavras no texto, às falas utilizadas.
Off – (Ave Maria) Na noite de ontem, a emoção tomou conta da cidade numa
caminhada de solidariedade às famílias, 35 mil pessoas vestiram branco. Nas mãos
fotos daqueles que jamais serão esquecidos.
Off- A multidão percorreu o caminho entre a boate e o ginásio onde foram veladas as
vítimas. Lá todos uniram as vozes numa oração pela paz.
#sobe som Ave Maria.

A indicação é que o consolo só poderia vir de Deus, como em um melodrama, pois o
Sagrado recompensa os bons por toda dor e sofrimento. A música Ave Maria, tocada ao violino,
faz lágrimas rolarem no rosto de quem caminhava em Santa Maria por aqueles que “jamais
serão esquecidos”. Novamente, vemos um desfecho bem definido para a matéria, que se dá com
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o fim da oração do Ave Maria: “Agora e na hora de nossa morte, Amém”. A mãe de Jesus roga
pelos pecadores, temos alguém que cuida e decide por nós, o que é extremamente consolador.
Este tipo de desfecho está presente em boa parte das reportagens, como nesta,
apresentada no dia seguinte (30/01/2013).
Off – Traumatizada pela tragédia, Santa Maria se emocionou hoje com a imagem de
uma fortaleza agarrada a fé. Mãe do estudante Gustavo Marques, de 21 anos, que
morreu ontem num hospital de Porto Alegre, dona Elaine é que estava consolando os
amigos do filho.
#Sobe som – Força minha filha, força, força...
Off- Viúva há dois anos, ela já havia perdido outro filho no incêndio da Boate, Davis,
de 33 anos
#Pergunta – Como você vai fazer pra viver sem os dois filhos?
#sonora – Não sei, só Deus vai me dizer a cada dia se eu vou ter essa força

As frases sempre muito fortes e de impacto se ancoram na figura do divino para entender
e explicar a morte. Como não se emocionar com uma mãe que perde o marido e os dois filhos?
Durante o primeiro mês de cobertura ao incêndio na Boate Kiss já é possível notar como
a tirania do tempo está presente no jornalismo. O fato que ocupou uma edição inteira do
telejornal e mobilizou recursos e equipes, aos poucos vai se diluindo em meio aos factuais do
dia a dia, bem como à estabilização do assunto. O assunto de Santa Maria já não ocupa o mesmo
espaço nem importância. Para lembrar o primeiro mês da “tragédia”, é feita uma única
reportagem, exibida no dia 26 de fevereiro de 2013, e que vai definir a tônica de como o assunto
vai ser tratado daqui para frente.
Com a premissa do jornalismo de sempre dar voz aos dois lados envolvidos, as matérias
seguirão um mesmo formato. Numa única matéria serão tratados os indícios de irregularidades,
os acusados e toda a versão oficial da polícia, e, de outro lado, se verá como está a vida das
pessoas envolvidas no incêndio, chamadas “vítimas”, que contam e recontam as histórias que
viveram e como viveram naquele dia do incêndio.
Em questão de segundos a repórter transita pelos dois lados da história e define quem
merece a compaixão do público.

Off- 30 dias depois há silêncio na Boate Kiss. O único movimento é de quem vem
deixar flores, fazer homenagens.
#Sonora – Amigos que se foram e não vou voltar mais. Só peço justiça agora.
Off- O luto está nas janelas, vitrines, nas ruas da cidade universitária. A maioria dos
239 mortos era de jovens estudantes. Natane também enfrentou o horror daquela
madrugada. Ela e o namorado estavam na boate. A jovem ficou 12 dias entre a vida e
a morte. O rapaz de 20 anos acabou morrendo no hospital.
#Sonora – A justiça eu quero que seja feita. Vou procurar a verdade. Vou fazer o que
for possível, principalmente pela minha perda, pela perda dos outros também.
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O repórter, enquanto porta-voz da sociedade, defende os interesses do povo, que clama
por justiça, pedido que já é um clichê tão banalizado, mas que ainda hoje, de uma forma ou de
outra, acaba tocando o grande público. Para todas as mazelas se exige “a justiça”. O trabalho,
portanto, se torna o de cobrar do poder público um desfecho da história e, consequentemente,
a punição dos culpados, valendo-se, para isso, do discurso autorizado da polícia e do Ministério
Público, que mesmo sem laudos e a conclusão do inquérito já tem uma posição bem definida.
#Passagem Rosane Marchetti – Os delegados que comandam a investigação disseram
hoje que só vão concluir o inquérito sobre o incêndio depois que receberem laudos da
perícia que comprovem que as vítimas morreram por asfixia. Eles também querem
ouvir de novo presos e fazer uma acareação. O Ministério Público que acompanha o
trabalho da polícia já adiantou que pretende denunciar os suspeitos por homicídio
doloso qualificado, aquele em que foi assumido o risco de matar.
#Sonora – Nós temos informações dentro do processo que nos dão conta que eles
agiram, entre aspas, com irresponsabilidade tal que vai muito além da simples
negligência, da simples omissão. Ignoraram muitos quesitos de segurança e
assumiram o risco de que o resultado se produzisse

A imprensa embarca na posição do Ministério Público de cabeça e repercute com a
associação de pais das vítimas. O final da reportagem não poderia ser outro. As “vítimas”
comentam e novamente reforçam o pedido de justiça, num tom bem melodramático.

Off- A associação de vítimas e sobreviventes, organizada a poucos dias, aguarda por
justiça.
#Sonora – A culpa foi de alguns e é isso que nós estamos procurando não deixar
apagar porque nossos filhos foram heróis naquele momento e mostraram ao mundo a
fragilidade do nosso sistema.

Os filhos são “heróis” e a opinião é clara. É preciso que alguém morra para que o mundo
seja salvo, para que algo seja feito para mudar o sistema e, assim, restituir a ordem. O
“sacrifício” dos jovens mortos, que tem seus rostos felizes estampados na matéria, nos remete
ao sacrifício de Jesus Cristo. Os inocentes pagam pelos pecadores. Mais uma vez temos
confirmada a lógica do melodrama, com base na moral cristã, que Brooks (1995) afirma estar
em decadência, mas que se revela ainda forte dentro de uma imaginação coletiva.
Portanto, durante a cobertura feita pelo Jornal Nacional do incêndio na Boate Kiss é
possível ver essa cobrança massacrante pela novidade, nem que para isso se lance mão de
investigações, hipóteses, adivinhações sobre o que teria acontecido e de quem seria a
responsabilidade, bem como o uso de recursos do melodrama nas reportagens, porque mesmo
que o acontecimento tenha pouco valor enquanto fato global, restrito a poucas pessoas, o apelo
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ao sentimento comove qualquer um, inclusive aquele que sente, no sofá de sua casa, que todo
aquele sofrimento poderia ter acontecido consigo mesmo.
Outra obsessão dos jornais é pela objetividade, ou seja, um jornalismo de informação, e
não de opinião, que precisa estar presente principalmente nas matérias investigativas. É preciso
deixar claro que foram ouvidos os dois lados envolvidos na história.
Não obstante, é impossível a qualquer um narrar um fato ou escrever sem que toda sua
bagagem, formada por valores e experiências de vida, apareça em suas palavras ou até mesmo
na hora de definir um ponto de vista para a reportagem ou escolher suas fontes. Todo o processo
está imbuído de escolhas, e negar isso ao público é mentir da forma mais cruel, pois faz com
que seu telespectador “compre uma ideia” pronta, reproduza-a, sem a menor possibilidade de
definir opiniões próprias e emancipar-se.
Até hoje a objetividade é o escudo atrás do qual o jornalista se esconde, é o que confere
legitimidade ao seu discurso. Segundo Silva (1997, p. 25), a objetividade é uma “meta-mito,
pois não se produz o real através da lente de aumento da imprensa, sendo fiel aos
acontecimentos e permitindo que eles ganhem repercussão pública exatamente como
ocorreram”:

De fato, o poder do mítico tem envolvido a profissão de jornalismo de tal maneira que
muitas vezes os jornalistas são apresentados como os Davis da sociedade matando os
Golias – uma forma não menos poética de conceber o jornalismo como um
contrapoder, como é explicitamente conceituado pelos teóricos da democracia, e o
seu produto é apresentado como sendo uma transmissão não expurgada da realidade,
um espelho. (TRAQUINA, 2012, p. 148)

A orientação do jornalismo é prestar um serviço à sociedade, mas essa orientação não é
messiânica. O jornalista é um profissional, e não é obrigado a dar conta das mazelas do mundo.
Ademais, lhe é atribuído um caráter de herói, de cujo título é difícil desvencilhar-se e talvez
nem ele mesmo deseje.

CAPÍTULO 3

O INCÊNDIO NA BOATE KISS COMPLETA UM ANO REVELANDO
AS OBSESSÕES DO JORNALISMO

3.1 O TEMPO NO JORNALISMO: CARACTERÍSTICA E TIRANIA

A partir de agora, voltemos nosso olhar desde a cobertura até o primeiro ano de
ocorrência do incêndio na Boate Kiss, analisando o material selecionado para este estudo: as
reportagens veiculadas no Jornal Nacional. A partir dos aspectos até aqui observados, pretendese verificar suas recorrências na macrocobertura, comprovando-os como características
fundamentais. Para fim de metodologia, escolhemos, preferencialmente, as reportagens que
lembram cada mês da tragédia nesse caminho até completar o primeiro ano do incêndio.
A princípio, percebe-se como é marcante a ditadura do tempo e a substituição repentina
dos assuntos factuais na pauta do telejornalismo. No dia seguinte ao incêndio, o acidente ocupou
toda a edição do jornal. No primeiro mês, foi encontrada pelo menos uma reportagem sobre o
assunto a cada edição do jornal, atualizando os telespectadores do desenrolar da história. Porém,
ao longo de um ano, o tempo de veiculação do tema sofre uma drástica diminuição, com a
ocorrência de apenas três reportagens em todo o mês, tratando das homenagens aos mortos,
sobre como estão os sobreviventes e a respeito do sofrimento dos familiares, dos sobreviventes
e informações sobre o inquérito.
O jornalismo sempre foi ligado diretamente ao tempo, tanto na agilidade para narrar
determinado fato (em um minuto é possível “contar uma história” inteira na televisão, com
começo, meio e fim) quanto na rapidez com que a notícia chega ao público, que precisa estar
sempre bem informado e na agilidade cobrada pelo mundo moderno. O tempo é tão importante
no jornalismo, falando aqui especificamente da TV, que se tornou um critério de
noticiabilidade, ou seja, é a novidade um dos fatores que definirá o que é ou não notícia e o que
passará pelos “portões” (Teoria do Gatekeeper), uma vez que a durabilidade da notícia depende
do surgimento de novos factuais. A notícia torna-se, então, algo perecível. É preciso consumir
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logo (senão perde o sentido) e rápido (diante da quantidade de novas informações que
aparecem).
Nessa escala gigante de produção da notícia, a substituição do que é ou não importante,
do que é ou não preciso saber, acontece de forma muito rápida, surpreendendo inclusive o
próprio público. Desse modo, é frequente a curiosidade do público por episódios que
repentinamente ganharam notoriedade, mas que são substituídos com a mesma velocidade, pois
há uma necessidade de saber o que aconteceu com os personagens da vida real que estiveram,
por tantos dias, em sua casa por meio da TV e, de uma hora para outra, desapareceram ou
perderam lugar na pauta cotidiana.
Segundo Traquina (2012), essa “correria” diária do jornalista está diretamente ligada
aos avanços na transmissão da informação, que ganha rapidez com o telégrafo, em 1844, o que
representou uma nova era do jornalismo:

A identificação do jornalista com a atualidade seria irrepreensivelmente atingida e a
obsessão dos jornalistas com a obrigação de fornecer as últimas notícias, de
preferência em primeira mão e com exclusividade, tornar-se-á um marco fundamental
na identidade jornalística. (idem, p. 38)

Portanto, o tempo no jornalismo é tirânico, mas também identitário, ou seja, aquilo que
caracteriza o jornalismo, senão estaríamos fazendo documentários, e não jornalismo; é essa
relação com o tempo que faz como que o conteúdo veiculado seja raso, simples. O imediatismo
faz parte da cultura jornalística justamente por causa do impacto tecnológico e das novas
possibilidades que a tecnologia trouxe de transmitir os acontecimentos. É uma espécie de
escravidão a que estão sujeitos produtores, editores e repórteres. A seguir, explicamos melhor
essa figura fundamental e mítica.

3.2 A OBSESSÃO PELOS FATOS E O MITO DA OBJETIVIDADE

Neste trabalho, explicamos as características que Traquina (2012) reúne, como o Novo
Jornalismo, surgido com o Positivismo reinante no século XIX, baseado no realismo da
fotografia e no culto dos fatos, e não das versões.
É aqui que entra a figura interessante e controversa do repórter. A aura que o circunda
ainda é de romantismo: aquele que tem acesso aos fatos e traz, em seus textos, o espelho da
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realidade (Teoria do Espelho). O repórter é o olho da sociedade em lugares onde não pode estar
e até mesmo mediador do que acontece bem perto de nós. Sua obsessão são os fatos, inclusive
porque, a partir de então, tem-se o advento das imagens captadas e reproduzidas, que tornam
cada situação muito mais interessante e o discurso muito mais confiável, como se fosse possível
provar o que se diz. Nogueira (2008, p. 130) classifica isso como o deslocamento que traz
consequências, onde “[o] jornalismo de televisão dos anos 90 tende à espetacularização porque
as motivações para relatar os fatos deslocaram-se do campo da hegemonia do texto para o
campo da imagem”.
Mas é lá, no começo do século XX, que surge a tão famosa e conhecida obsessão pela
objetividade, baseada fundamentalmente na dicotomia com a subjetividade, ou seja, no
jornalismo, os fatos são superiores às opiniões. Na comunidade jornalística, é unânime a opinião
dos profissionais de que a objetividade é algo impossível de ser alcançado, já que sempre
teremos uma versão do fato, mas não “o” fato em si:

Assim, a objetividade no jornalismo não é a negação da subjetividade, mas uma série
de procedimentos que os membros da comunidade interpretativa utilizam para
assegurar uma credibilidade como parte não interessada e se protegerem contra
eventuais críticas ao seu trabalho. (TRAQUINA, 2012, p. 141)

Percebe-se que a objetividade é muleta tanto para o profissional como para a empresa.
Para os jornalistas, é uma forma de se preservar das críticas e, por se basear em procedimentos
objetivos, o trabalho flui com muito mais rapidez, satisfazendo a ditadura do tempo e os
horários rígidos de fechamento. A objetividade ajuda a manter a distância entre jornalista e
fonte. Já as empresas de comunicação preferem manter essa postura como regra de marketing
e se vendem ao público como reveladoras de fatos, não de opiniões, pois isso lhes confere
credibilidade, o que vende muito espaço para a publicidade. Assim, mantêm escondida essa
discussão a que poucas pessoas têm acesso. Contudo, quais procedimentos objetivos seriam
esses nos quais o jornalista se baseia?
Traquina (2012, p. 141) acredita que são os quatro elencados por Tuchman, a saber: a
apresentação do conflito, mesmo que nem todos os dados possam ser checados (baseando-se
apenas nas opiniões das fontes antagônicas), a apresentação de provas, o uso de aspas (como se
os fatos falassem por si só) e a estruturação. A criação do lead nas reportagens, que responde a
perguntas como “quem? Onde? Como? Quando? Por quê?” atende à estrutura de pirâmide
invertida, considerada um método objetivo.
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Ao mesmo tempo, durante um ano de cobertura do Jornal Nacional ao incêndio, temos
reportagens essencialmente melodramáticas, sendo possível encontrar, sob raras exceções,
momentos em que os fatos são meramente narrados por si só, sem participação tão evidente do
repórter, bem como de suas opiniões, como temos visto extensamente ao longo desta análise.
É o caso da reportagem que trata sobre a conclusão do inquérito. Depois de dois meses
de investigação, os delegados indiciam dezesseis pessoas, só que a condução do texto nesse
caso é diferente. São três minutos de trinta segundos de reportagem, tempo considerado grande
para os padrões do jornalismo de televisão. Acredita-se ser esse um exemplo da objetividade
jornalística na prática. Mas será que há ganhos nesse tipo de narração?
Off – O inquérito responsabilizou 28 pessoas. Dessas, 16 foram responsabilizadas
criminalmente porque, segundo as investigações, assumiram o risco de matar ao não
cumprir ou não fiscalizar normas de segurança. Foram indiciados por homicídio
doloso qualificado os quatro acusados que já estão presos: o produtor da banda
Luciano Bonilha Leão, o vocalista Marcelo de Jesus dos Santos e dos donos da Kiss
Mauro Hoffmann e Elissandro Spor. A polícia também indiciou por homicídio doloso
a mãe e a irmã de Elissandro, sócias da boate, um gerente da casa noturna e dois
bombeiros. Houve ainda indiciamento por homicídio culposo, incêndio, fraude
processual e falso testemunho, que envolvem um ex sócio da boate, outros bombeiros
e agentes da prefeitura.
#Passagem Patrícia Cavalheiro - O trabalho dos investigadores agora será
encaminhado ao Ministério Público. Os promotores terão cinco dias para dizer se
concordam com as conclusões da polícia e se oferecem denúncia à justiça. Além dos
indiciamentos, o inquérito reuniu evidências que para os delegados comprovam que o
grande número de mortes foi resultado de uma sucessão de erros cometidos pelos
donos da boate, funcionários da prefeitura e oficiais do corpo de bombeiros.
Off – A boate recebeu alvará mesmo sem apresentar um plano de proteção contra
incêndio e havia apenas uma saída de emergência. Os delegados vão enviar um ofício
ao Ministério Público com supostas práticas de improbidade administrativa de nove
servidores municipais, incluindo o prefeito de Santa Maria, Cesar Shirmer.

A compreensão do público fica bem mais difícil quando o jornalista produz uma
reportagem como esta. Lembrando que quem assiste tem apenas uma chance de entender o
conteúdo veiculado, pois só consegue assisti-lo uma vez. Nesse caso, a repórter não faz muita
questão de esmiuçar termos técnicos, inerentes ao processo judiciário, ou seja, traduzir ao
público. Mas não o faz por não saber e até não entender o que se está dizendo, uma vez que o
jornalismo é um “especialista em generalidades”. A isenção, nesse caso, também se deve ao
comprometimento que uma análise poderia trazer inclusive à emissora, que poderia ser
processada. É muito mais cômodo para o jornal, nesse caso, dizer-se fidedigno aos fatos,
praticamente transcrevendo a linguagem jurídica, e em outras oportunidades lançar mão dos
juízos de valor travestidos de verdade absoluta, que não explicam, mas julgam conforme o
interesse.
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Em casos como este é preciso ser didático caso o objetivo seja buscar o entendimento
do público, inclusive porque não é toda casa que possui um especialista em leis e processos
criminais. A matéria tem ainda outros dois offs que ilustram exatamente essa questão:

Off- Os delegados deixaram a delegacia regional de Santa Maria sob aplausos.
#Sobe som palmas
Off- Parentes das vítimas acompanharam o fim do inquérito. O pai de uma delas saiu
emocionado da entrevista coletiva da polícia.
#Sonora pai- A justiça está sendo apontada e acreditamos que de fato seja feita.
Aguardamos agora a conclusão do poder público que vai nos ajudar nessa nova
batalha.

Do exposto, podemos concluir que a objetividade extrema, fria, pode até ser encontrada,
mas nem sempre trará resultados e não deve ser o parâmetro norteador do jornalista. Não
significa perder-se no sentimentalismo e nos juízos de valor, mas é preciso ser didático no que
se diz e jogar limpo com o público.
Além disso, é possível perceber, no dia-a-dia, o desnudamento das rotinas produtivas
por uma parte da população. Em protestos recentes nas ruas do país, criticava-se a manipulação
da notícia, colocando a Rede Globo, principalmente, como algoz da liberdade. A crítica caiu,
portanto, no mesmo maniqueísmo que se critica: a Rede Globo representaria o mal.
Contudo, ao mesmo tempo em que se quer revelar esse modo de fazer do jornalismo,
também há momentos em que se prefere, fantasiosamente, repassar ao jornalista a
responsabilidade de cobrar por justiça, de colocar ordem no nunca e que os maus paguem por
suas injustiças. É ele, então, um líder nato, que seria capaz de resolver todas as mazelas da
sociedade.

3.3 A LUTA PELA JUSTIÇA E A COROAÇÃO DO JORNALISTA COMO HERÓI

Traquina (2012) traz uma definição do que é ser repórter a partir do dicionário Larousse,
conceituando-o como aquele que recolhe informação. A preferência do público por uma
informação rápida lhe propiciou um lugar de destaque no jornalismo, bem como na sociedade.
Nogueira (2008), ao analisar a figura do jornalista representada no cinema, chega a um
sujeito heroicizado, no sentido de defensor da sociedade, da justiça e disseminador de valores
do que é certo e do que é errado. Bia, do filme “Doces Poderes” (1996), representa esse
jornalista em busca da verdade e da punição.
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O gênero não permite as contradições profundas das questões, pois basta o exemplo
moral e a gratificação. Numa sociedade com tendências a infantilização, personagens
como Bia encontram respaldo pelo altruísmo, encarado como parte da natureza
humana. Isso esclarece, em parte, por que o jornalista é visto no cinema quase sempre
como um herói: um sujeito que luta contra as adversidades para reafirmar o
compromisso com a verdade baseada em princípios da cultura cristã. (NOGUEIRA,
2008, p. 127)

É o aval da sociedade que lhe confere status. É isso que impede que o jornalista ande na
rua sem ser notado. E ele gosta. Tudo isso mexe muito com o ego, com a vaidade, com o “eu
posso, eu tenho o poder”, o que o torna extremamente narcisista; ainda, é visto por muitos como
o representante do “quarto poder”.
Por outro lado, é de senso comum na sociedade o sentimento de impunidade. Não há
castigo suficiente que pague as maldades de alguns, nem justiça suficiente que pague o
sofrimento de vítimas de tragédias e infortúnios. Em se tratando da cobertura ao incêndio na
Boate Kiss, ao jornalista/repórter coube o papel de articular a responsabilidade pelo incêndio e
cobrar imediata punição aos culpados, ou, em alguns momentos, criticar massivamente a
impunidade e incitar, na sociedade, o sentimento de que no Brasil não se faz justiça, não se
respeitam as leis.
O olhar de William Bonner no primeiro dia de cobertura, principalmente, é revelador,
pois sua missão in loco, nas ruas de Santa Maria, é ouvir o povo. Os depoimentos, na maioria
das vezes, são direcionados ao interesse de elencar responsáveis e fazer com que a engrenagem
da justiça funcione. O herói é o jornalista que luta contra a impunidade e as imagens são
elementos que compõem todo esse discurso formador de um imaginário. As pessoas têm de
assistir porque a atuação é justa e correta. Ao invés de assumir definitivamente que a
neutralidade não existe, abraça, com tudo, a ideia de herói melodramático e toma seu partido
conforme interesses.
O tema foi discutido por Vieira (1991) no livro Complexo de Clark Kent, são superhomens os jornalistas?, em uma alusão ao super-herói do cinema representado pelo cidadão
comum, pacato, mas que, em meio às ameaças e à necessidade de salvar o planeta, ganha
poderes e uma super coragem, que o torna admirado e idolatrado por todos.
O método utilizado pelo autor é interessante. São os próprios jornalistas entrevistados
por ele que vão deixando escapar, pelo relato de experiências do cotidiano, que sentem muito
forte a cobrança da própria sociedade por justiça, uma vez que o pressuposto é que as leis
existem, mas não são cumpridas no Brasil. A ideia é mostrar homens e mulheres de carne e
osso, que comandam nosso jornalismo diário, em uma tentativa de desmistificar essa imagem
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de super-herói que paira sobre o jornalista e é vendida pela ficção, como mostra Nogueira
(2008) ao analisar a figura do jornalista nos filmes.
Na reportagem exibida em 27 de maio de 2013, que lembra o quarto mês após o incêndio
na Boate Kiss, temos a comprovação da noção de justiça imposta ao jornalista. Foi só após a
imprensa noticiar a tragédia e lhe conferir relevância que há uma mobilização em torno da
resolução dos problemas:

#Passagem Guacira Merlin - Uma comissão na Câmara dos Deputados está analisando
um projeto de mudanças na concessão de alvarás e normas de segurança. Entre as
propostas está a padronização de regras mínimas para todo o país. Atualmente, a
competência para legislar sobre incêndios é dos estados e cada município estabelece
as próprias normas para conceder alvarás.
Off- O projeto também quer definir as responsabilidades de cada agente público na
fiscalização das casas noturnas e determinar punições no caso de descumprimento das
regras. Há propostas também para o fim do sistema de comandas como forma de
pagamento e a exigência da contratação de um seguro privado como condição para a
concessão de alvarás para as casas noturnas. Quatro jovens permanecem
hospitalizados em Porto Alegre. Cristina Peiter, de 24 anos, espera ter alta ainda essa
semana. O pai conta que ela está cheia de planos para a formatura, marcada para
agosto.

O jornalismo mostrou o sofrimento em Santa Maria e também pretende mostrar o
resultado prático deste trabalho. Depois do incêndio e de toda a comoção que o ronda, uma
comissão da Câmara dos Deputados está analisando mudanças na concessão de alvarás para
manter a segurança em lugares fechados. E mais: ao definir a responsabilidade de cada um com
mais clareza, será possível ao jornalista cobrar de forma mais contundente que os culpados
paguem por seus erros. O fim desta reportagem é enfático. Ainda que paguem, inocentes sofrem
pela irresponsabilidade e ganância. Quatro jovens permanecem internados, mas têm esperança
no futuro.
É possível reconstituir um ciclo de emoções dentro da mesma reportagem, em apenas
dois minutos de exibição. Há o sofrimento, a resolução momentânea do conflito (mudança na
lei), mas, em seguida, é inserido um novo conflito, que impede que a história chegue ao fim.
Semelhante a uma novela, a atenção do público deve ser para o que virá a seguir. Camargo
(2009, p. 311), ao estudar o melodrama encenado, conclui que a tensão “constrói-se como um
movimento em camadas, pela qual se acrescenta uma nova fase ao conflito, com novos
obstáculos e adiamentos da resolução (non resolutions), nesta medida tem-se acesso a um novo
degrau de intensidade dramática”.
Durante as reportagens que lembram cada mês do ocorrido, fica clara a capacidade que
o jornalismo tem de criar sua própria realidade, a partir do relato e da ordem que propõe aos
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eventos, não cronológica, mas que possibilite imprimir dramaticidade à história ou notícia
contada. Nessa matéria de 27 de maio, por exemplo, há saltos gigantescos de um assunto para
outro. Na mesma reportagem há manifestações de parentes e amigos, há discussão sobre
mudanças na legislação, há atualização do estado de saúde de vítimas que permanecem
internadas quatro meses após o acidente. Todo esse giro parece uma volta ao mundo em dois
minutos. O curioso é que mesmo com esses saltos o público consegue muito bem acompanhar
e entender do que se trata, não se sentindo desamparado diante da tela. Nota-se que as
reportagens que lembram cada mês necessariamente começam e terminam com enfoque nas
vítimas e nos sobreviventes/parentes, porque a carga emocional é muito mais incisiva do que
propriamente falar sobre inquéritos, laudos e números, que dependem muito mais do lado
racional.

Assim, seu discurso cênico procura falar mais aos sentidos da plateia em sua sinestesia
que ao entendimento racional. Ao invés de construir uma quarta parede, como
quiseram alguns, ele traz o espectador ou, pelo menos, seus sentimentos para o centro
da tela. (CAMARGO, 2009, p. 327)

Não existe incoerência na estrutura melodramática. Isso porque, ainda segundo Robson
(2009, p. 327), “o melodrama não tem compromisso com as regras, mas na relação com o gosto
da plateia”. Então se propicia ao público aquilo que ele deseja e se remonta de acordo com a
necessidade.
Para trazer esses sentimentos para a tela existe, ainda, o apelo à esperança, presente em
praticamente todas as matérias. O trecho a seguir é do terceiro mês após o incêndio
(27/04/2013):

Off- Para o pai de Cristina, o sentimento que prevalece é a gratidão pela chance de
recomeçar.
#Sonora pai – Eu digo a todos que o cansaço físico é superado pela alegria da melhora
da Cristina, pela recuperação dela.

A luta por justiça é legítima, mas nesse trecho fica bem evidente que deve prevalecer a
gratidão (a Deus) pela chance de recomeçar.
Fazendo a transcrição das reportagens que lembram cada mês após o acidente, percebese nitidamente a repetição do formato utilizado nessa cobertura extensa. Já não há mais
novidades factuais envolvendo Santa Maria, mas ela continuará em pauta, por meio do esforço
da população para que o caso não caia no esquecimento. Há um visível interesse por parte das
famílias em encenar a dor, talvez numa forma de tentar entender o que se passa e em prol de
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uma tão falada justiça, uma punição que nunca será suficiente para aqueles julgados culpados.
A TV se aproveita muito bem dessa abertura e tenta explorar ao máximo, com depoimentos
emocionados, imagens carregadas de dor e sentimentalismo, acompanhadas de uma edição bem
sensível, atenta a qualquer grito de justiça, a qualquer áudio ambiente que possa ser usado na
reportagem, chamado comumente, na rotina das redações, de “sobe som”. Existe uma troca
entre jornalismo e povo, que favorece ambas as partes.
É possível observar que estes protestos vão virando rotina na cobertura, mês a mês.
Mesmo não tendo muito a mostrar, os repórteres tentam extrair desses momentos o máximo de
sentimentalismo possível. No terceiro mês, a TV acompanha uma vigília que começa às três
horas da manhã, horário em que o incêndio aconteceu. No quarto mês, temos este trecho que
ilustra bem o viés utilizado, essencialmente melodramático, mas minimamente informativo:

Off- Um girassol para cada vida perdida na tragédia. As flores de madeira enfeitaram
o campus da Universidade de Santa Maria, onde mais de cem das vítimas estudavam.
#Sonora mãe – Jamais a gente vai esquecer, mas dá um consolo e uma força pra gente.
Off- À tarde os parentes levaram as flores para o centro da cidade. As homenagens
coloriram o céu. Foram três minutos de palmas, desabafo de uma dor que já dura
quatro meses.
#Sobe som palmas.
#Sonora – Continua bem difícil pra gente. Tem dias melhores, tem dias piores... mas
como pai a dor não vai passar.

No quinto mês, os parentes fizeram uma caminhada, deitaram no chão para dar uma
dimensão da quantidade de pessoas mortas no incêndio e soltaram balões com sementes de
árvores nativas. Cada um desses detalhes é apontado pela repórter e ganha ênfase e
dramaticidade na gravação do off. Um dos pontos altos da matéria mostra a repórter
caminhando junto com os parentes.
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Há de se lembrar, nesse momento, do jornalista herói, já citado anteriormente. A
jornalista está junto com o povo, caminhando à frente, cobrando resultados da CPI instaurada
na Câmara dos Vereadores, insinuando, inclusive, que se investigue a responsabilidade do
poder público.
Em uma das duas reportagens que lembram o primeiro ano do incêndio na Boate Kiss,
a repórter também assume a frente na missão de porta-voz do povo para o povo. Em primeiro
plano, ela narra o exemplo de solidariedade de mães que doam alimentos a famílias de vítimas.
A repórter é atuante e participativa, mesmo que ainda haja uma distância e uma hierarquia
visível entre quem tem a palavra e os personagens da vida real, que encenam a história ao fundo.
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Ainda sobre os protestos de familiares, a partir do nono mês fica mais evidente e
presente o pedido de justiça.

Off- O som da sirene é ouvido o dia todo, de meia em meia hora.
#Sonora – É que bata na consciência deles para que eles saibam o que fazem diante
do povo.
Off- O protesto das famílias das vítimas do incêndio da Boate Kiss é em frente ao
Ministério Público em Santa Maria. Eles estão inconformados com o resultado do
inquérito civil, que em julho isentou de responsabilidade os servidores da prefeitura.

A não conformação dos familiares com o resultado do inquérito leva o jornalismo a
levantar suspeitas sobre novas irregularidades na boate, mas não esclarece que problemas
seriam esses. Mais uma vez, tenta levantar, com sua capa de herói, artifícios para dizer que os
resultados foram manipulados, mas não o faz com fatores legais, e sim sentimentais. Afinal, é
preciso fazer justiça, mas a que justiça se referem? O trecho a seguir, ainda do mês de outubro,
exemplifica:

Enquanto isso, quem sobreviveu à tragédia tenta retomar a vida.
#Sonora – O que eu desejo? Assim como todo mundo é que seja feita a justiça, que os
culpados sejam punidos.
#Sonora – Só estar aqui hoje, podendo ter outra chance de vida, acho que já é um bom
recomeço...
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A imagem anterior é de maio de 2013. Pais carregam a bandeira da justiça em um
protesto pelo centro da cidade. O pedido parece desancorado, é um pedir por pedir. O jornalismo
mostra, dá notoriedade e tenta cobrar uma punição severa, porém, não pela culpa legal em si,
nos limites da lei, mas porque os pais sofrem a perda de seus filhos.
Elencamos, aqui, alguns desses fatores mais evidentes, a começar pelos depoimentos,
na imensa maioria tomados de pais ou mães que sofrem com a perda dos filhos. A edição
privilegia os trechos mais impactantes, onde há choro e lamento, como o fragmento mostrado
a seguir.
O pedido de justiça e as manifestações nas ruas atingem seu ponto máximo na
reportagem de um ano do incêndio na boate Kiss, considerado pelo Jornal Nacional uma das
maiores tragédias brasileiras:

Off- As homenagens atravessaram a madrugada. Em frente à boate, corpos foram
pintados para representar cada um dos mortos.
#Sonora pai – para que todas as pessoas que passem por aqui tenham noção do que é
242 jovens atirados no asfalto, nesse pedaço de rua aqui. Então a gente quer que isso
aqui fique, vai ficar marcado por bastante tempo...
Off- (som sirenes) – dezenas de pessoas seguiram pelas ruas de Santa Maria. Pais,
mães, irmãos e amigos das vítimas...
#Passagem – (som de contagem) – Jonas Campos.
Off- O silêncio da madrugada foi quebrado por um dos momentos que mais
emocionaram as famílias aqui em Santa Maria. A hora em que todos começaram a
contar até 242, o número de vítimas dessa tragédia.
#Sobe som – Justiça.
Off- Por volta das três da manhã, o som da sirene e palmas lembraram quando o fogo
começou.
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Foi mais uma clara tentativa de viver na pele todos os momentos experienciados pelos
jovens antes de morrerem e, claro, comover quem assiste; como se não bastasse dizer o que se
sente, é preciso encenar, escancarar a dor, a hora exata em que o fogo começa, os corpos
estirados no chão, a contagem do número de mortos, o suspense e a repetição que tendem ao
sensacionalismo, ancorado pelas imagens fortes. Segundo Motta (2006), quando se fala de algo
fantástico, a linguagem escorrega, se contamina:

Privilegiando estes relatos, direcionamos nossas observações para os limites do
jornalismo onde ele parece impregnar-se de elementos estéticos de outros gêneros,
parece contaminar-se com outras poéticas. As metáforas, metonímias, hipérboles e
outras figuras de linguagem se fazem mais presentes provocando deslocamento
semânticos e revelando férteis e variados desvios das máximas da objetividade.
(MOTTA, 2006, p. 254)

Isso quer dizer que há uma inversão. Os “deslocamentos semânticos” são privilegiados,
ao invés do próprio jornalismo, pois este já está impregnado por outros elementos, no caso o
melodrama. A segunda parte da reportagem é, mais uma vez, o pedido de justiça, novamente
com uma linguagem bem poética:
#Sonora mãe – Talvez o dia que se faça justiça, talvez a gente possa começar a viver
de novo, mas enquanto não houver a gente não vai descansar.
Off- Pela manhã, um protesto ao som de tambores.
#Sobe som tambores.
Off- A manifestação tomou as ruas e interrompeu o trânsito. Em frente ao Ministério
Público, balões brancos e mais protestos.
#Sobe som grito justiça.
Off- Luto também na Universidade de Santa Maria, que perdeu 116 estudantes na
tragédia. Agora há pouco, nesse ato no centro da cidade, foi feita a leitura do nome de
todas as vítimas.
#Sobe som leitura nomes.

Vale lembrar, ainda, da máxima melodramática de satisfazer o público. É preciso que
haja, de uma forma simples, um entendimento geral, ainda que superficial, da moral da história,
mesmo que se perca algum momento da narrativa. Por isso, há explicação de tudo e a lógica da
edição é justamente essa: é dado a ver todo elemento que tem significado na história. No trecho
anterior, fala-se em tambores, aparecem imagens de tambores e, em seguida, o próprio barulho
do tambor. Queimaduras são citadas e há a exposição de uma sobrevivente com os braços à
mostra:
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Conclui-se, então, que nada é ao acaso na narrativa melodramática, assim como no
jornalismo. Existe uma lógica máxima de proporcionar ao público a satisfação de todas as suas
curiosidades. Essa é a história de uma estudante de terapia ocupacional que nunca imaginou
que um dia ela mesma precisaria desse tratamento a fim de recuperar o movimento dos braços.
Isso porque, aqui, ela é uma heroína, uma sobrevivente e, segundo ela, havia duas opções: “ou
ficar chorando em cima de uma cama ou continuar minha vida. Eu acho que tem muita gente
que precisa de mim e eu vou poder ajudar muita gente”. É claro que ela escolheu dar a volta
por cima, a redenção diante do mal e o reestabelecimento da ordem de uma história que se
encaminha para o fim.
Ainda sobre o melodrama, nessa mesma reportagem é possível encontrar a força de um
destino implacável, que une histórias em um mesmo cenário:

Off- O trabalho de segurança era um bico. Michael queria ganhar dinheiro para o bolo
de aniversário da filha, que seria comemorado no dia seguinte. Quando o incêndio
começou, ele chegou a sair do prédio, mas voltou para tentar salvar vidas.
#Sonora Gerlayne – voltou para abrir o banheiro e no banheiro tinha cento e poucas
pessoas. Foi aí que ele não voltou mais.
Off- O filho de Marta, Sílvio, foi uma das vítimas encontradas no banheiro. Como ela,
tantos outros pais e mães descobrem na solidariedade a força para seguir em frente.
#Sonora mãe – Eu faço isso porque eu me sinto bem. Eu sinto que fui voltando lá do
fundo do poço no momento em que comecei a me relacionar com as pessoas e eu saí
muito confortada, saí bem mais feliz. Eu acredito que meu filho está sim me dando
uma cobertura.
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São essas histórias individuais, particularizadas, a aposta do jornalismo para envolver o
público. Esse evento fantástico do segurança que tenta ajudar um rapaz e, em seguida, a mãe
desse rapaz, que volta e ajuda exatamente a irmã do segurança que morreu devido a sua
bondade, é a maior pedagogia moral que alguém poderia passar. O bem se paga com bem e em
tanto sofrimento brotam sentimentos puros como a solidariedade. Eis a lógica melodramática,
eis a lógica que o jornalismo quer passar, em uma espécie de catequese da sociedade.

CONCLUSÃO

Neste trabalho analisou-se o primeiro ano da cobertura do incêndio na Boate Kiss pelo
Jornal Nacional, com o objetivo de identificar onde jornalismo e melodrama se encontram e por
que se encontram. Afinal, o que é o jornalismo feito hoje? É jornalismo? A que veio? Neste
caminho, propôs-se promover um debate entre nosso objeto de estudo – o jornalismo – e a teoria
do cinema de estrutura clássica, em específico os estudos que Brooks (1995) fez do melodrama
na literatura, apropriando-se de conceitos para o cinema e, consequentemente, fazendo a ponte
que o liga ao jornalismo.
Seria impossível responder a essas perguntas sem fazer um levantamento do mundo
(pós)moderno e de toda sua ansiedade e velocidade. A estética melodramática – extremamente
permeável, sem regras nem amarras – consegue se encaixar às novas necessidades e traz o
público para viver junto cada emoção. Aqui, a regra maior é a satisfação do público, que dita o
que quer e o que não quer. Afinal, diante de um mundo extremamente instável, é confortante,
ainda que Brooks (1995) aponte o enfraquecimento do sagrado, iludir-se com uma estética que
consegue pôr ordem aos elementos, consegue estabelecer punições e recompensas
extraterrenas, causa e consequência, baseando-se em uma realidade criada, ilusória. Desse
modo, é possível estabelecer, ainda, uma pedagogia moralizante.
Ciente, e bem ciente dessas novas necessidades, o jornalismo aproveita-se de todo o
aparato que o desenvolvimento tecnológico pode proporcionar e consegue, assim como o
melodrama, criar histórias de impacto, que abusam da repetição, das imagens fortes e de
depoimentos comoventes, que falam muito mais ao coração do que propriamente à mente.
Nesse percurso, nota-se que jornalismo e melodrama estão mais ou menos juntos a
depender do tipo de assunto em pauta. O incêndio que vitimou centenas de jovens universitários
em Santa Maria é mais um caso que ganha repercussão gigantesca e imediata na sociedade
justamente pelo assunto, que por si só chama bastante a atenção por tratar-se de um acidente,
ou seja, algo que foge ao nosso controle. Aliado ao valor “notícia”, levanta-se o tipo de
cobertura feita, privilegiando muito mais a emoção do que necessariamente a informação, bem
como o espaço dado na programação da TV. Uma cobertura extensa, que no primeiro dia
ocupou a totalidade do Jornal Nacional e se estendeu, mês a mês, em reportagens menores, mas
que não deixam o tema ser esquecido.
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Com isso, percebe-se que este é um típico assunto, que exige muito mais destreza e
criatividade do repórter para produzir seus textos do que necessariamente para produzir
matérias informativas. O foco, aqui, é realizar matérias que envolvam e comovam, a partir de
um viés essencialmente melodramático.
Nessas histórias cotidianas produzidas e mediadas pelo jornalista ficam evidentes três
pontos bem definidos: o jornalista se envolve naquilo que vê e escreve, derrubando, portanto, a
falsa dicotomia da objetividade como contrária a subjetividade. Há de se assumir que os
conceitos que ancoram o próprio fazer jornalístico desde seu surgimento – imparcialidade,
isenção, objetividade – são, na verdade, mitos. Só assim será possível construir um jogo limpo
com o público, que ainda vê o jornalismo como um espelho da realidade. Seria mais legítimo
considerar a construção de um simulacro, que tem base no real, mas, por vezes, beira a ficção
não por ser mentira, e sim por ser ilusório sob o aspecto de juntar artifícios que tornem tudo
mais interessante e, consequentemente, rentável.
Ainda assim, há de se considerar que é impossível dispensar essa mediação entre
jornalista e público, sendo aquele que permite ver coisas que não estão ao alcance dos olhos,
que interpreta e contextualiza os fatos, além de possibilitar a chegada da informação
praticamente em tempo real, o que ajuda a viver no mundo moderno.
No entanto, não é possível conceber que se ofereça muito mais “borbulhamento
ficcional” (MODERNELL, 2012, p. 34). É preciso impor limites entre a produção com base no
real e as reportagens produzidas como um recorte do fato, remontado não em uma ordem
cronológica, mas em uma ordem que prime pela dramaticidade. Ademais, é preciso considerar,
ainda, que extrair um fato de seu contexto e simplificá-lo é uma limitação inerente ao jornalismo
pela questão do tempo tanto de produção (deadline) como de divulgação no ar, haja vista que
o Jornal Nacional é uma miscelânea de assuntos de um país enorme e também do que vem
mundo afora.
Foi possível perceber, com esse trabalho sobre a cobertura do incêndio na Boate Kiss,
como o jornalista se escora nos depoimentos das testemunhas. Elas confirmam a versão já feita
pela própria imprensa de acordo com seus próprios interesses. Na própria pergunta, o repórter
consegue direcionar a fala do entrevistado para que ele diga aquilo que confirme seu texto,
revelando que o jornalista depende de suas fontes e as utiliza conforme sua necessidade, sendo
esta uma via de mão dupla. As fontes, por sua vez, também defendem seus interesses e usam o
espaço destinado pelo jornalista para defender seus próprios interesses. Isso vale para a Polícia
e para o Ministério Público – fontes oficiais –, mas também para os familiares das vítimas, que
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veem no contato com a mídia a possibilidade de cobrar por justiça mês a mês depois do que se
convencionou chamar de tragédia.
Durante a transcrição das reportagens, conclui-se que a estrutura do texto escrito pelo
repórter diz muito sobre o que é o jornalismo e, se quisermos de fato entender o que ele é afinal,
será na prática cotidiana que o descobriremos. As matérias que lembram cada mês têm uma
sequência bem definida: os protestos e as manifestações dos pais em um pedido incessante de
justiça (apesar de não ser possível identificar o que seria essa justiça na prática, esvaziando-se,
portanto, o sentido do pedido), atualizações a respeito do inquérito, ou sobre quem está preso,
ou alguma mudança na lei. O final do texto é categórico: ainda que os bons estejam sofrendo,
o bem se refaz e a esperança permanece, concluindo o raciocínio com uma fala bem tocante ao
final, coberta por imagens que lembram a redenção. No entanto, o reestabelecimento da ordem
não é concluído, não é um final, é apenas um desfecho parcial, que não tira o interesse do
telespectador em acompanhar o que acontecerá no mês seguinte, como se fosse uma novela.
Por fim, recordemos que todo esse percurso feito pelo repórter é encontrado em uma única
matéria, que dura até menos de dois minutos.
Nesta missão do jornalista em reportar e estar em todos os lugares praticamente em
tempo real aos acontecimentos, questões legais e éticas são violadas. No dia seguinte ao
incêndio, a cidade de Santa Maria estava tomada de jornalistas, que acompanharam cada
enterro, fazendo aos parentes a clássica pergunta: “qual é seu sentimento?”. Não houve, aqui,
sequer o direito à privacidade, garantido pela Constituição. Em se tratando de um texto com
uma estrutura melodramática, há de haver a polarização, ainda que esta passe por cima da
presunção da inocência. É o inverso. Todo mundo é culpado até que se prove. Então, logo no
primeiro momento, é possível perceber a imprensa de um lado para o outro em busca de vilões,
vistos por meio dos estereótipos que proporcionam imediata identificação. Na política de
visibilidade/invisibilidade, a TV é capaz de ditar comportamentos e manter sua hegemonia.
Essa luta por justiça coloca o jornalista como herói: ele é aquele que defende os
interesses da sociedade e luta para que haja punição a quem não cumpre a lei. Novamente isso
satisfaz ao jogo de interesses. A sociedade precisa do jornalista, que articula a responsabilidade
pelo incêndio e cobra imediata punição aos culpados, sob o pressuposto de que no Brasil não
se faz justiça, não se respeita as leis. Ao mesmo tempo, o jornalista precisa desse
reconhecimento da sociedade, legitimador de sua função e alimentador de seu próprio ego e
vaidade, usando-o em seu favor.
O olhar de William Bonner no primeiro dia de cobertura, principalmente, é revelador,
pois sua missão in loco, nas ruas de Santa Maria é ouvir o povo e conseguir depoimentos na
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maioria das vezes direcionados ao interesse de elencar responsáveis e fazer com que a
engrenagem da justiça funcione. O herói é o jornalista que luta contra a impunidade e as
imagens são elementos que compõem todo esse discurso formador de um imaginário. As

pessoas têm de assistir porque a atuação é justa e correta. Ao invés de assumir definitivamente
que a neutralidade não existe, abraça com tudo a ideia de herói melodramático e toma seu
partido conforme interesses.
Acredito que o jornalismo tem um papel pedagógico e fiscalizador. O melodrama
também tem um papel pedagógico, mas essa pedagogia é moralizante e não leva
necessariamente à educação, à melhora da vida em sociedade. Então essa união é voltada mais
diretamente para atingir o público, elegendo casos como o da Boate Kiss, que se estendem por
longos períodos e tem espaço cativo na programação, além de consequências muito claras de
invasão da privacidade, de olvidar-se da presunção da inocência, já que a história é polarizada
e precisa ter uma ordem, uma sequência lógica.
Contudo, será que se o jornalista se propusesse a descrever a dura realidade daríamos
conta dela? Ao mesmo tempo, é possível chamar isso de jornalismo? A batalha continua...
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ANEXO

TRANSCRIÇÃO DAS REPORTAGENS ANALISADAS

1-Primeira edição do Jornal Nacional depois do incêndio na Boate Kiss (28/01/2013)
1.1-JN acompanha os enterros
#Cabeça Renata Vasconcellos
O Brasil acordou ainda sob o impacto da terrível tragédia que matou 231 pessoas numa boate
em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. Na imensa maioria, jovens. O “JN no ar”,
com William Bonner, está em Santa Maria e é de lá que ele vai apresentar essa edição do Jornal
Nacional. Boa Noite, Bonner...

#Cabeça William Bonner
Boa noite, Renata. Boa noite a todos.
(imagens fachada Boate)
Eu estou exatamente em frente ao que restou da Boate Kiss, a fonte dessa tragédia que você se
referiu, Renata, na abertura do Jornal Nacional. Ainda tem muita gente querendo se aproximar,
é uma área que ainda está isolada. Temos também flores depositadas, muitas flores depositadas
na calçada em frente aos escombros da Boate Kiss. Ao longo dessa edição especial do Jornal
Nacional, nós vamos trazer todos os detalhes da investigação e de todos os fatos ligados a esse
acontecimento trágico na cidade de santa Maria.
(imagens jornalistas embarcando)
Nós viemos pra cá ontem, domingo ainda. Embarcamos no Rio de Janeiro e viemos pra cá a
bordo do JN no ar. Eu, Ana Luisa Guimarães, nossa colega que veio pra cá apresentar ao vivo
o Bom Dia Brasil, como fez hoje cedo e também Sandra Annemberg, que fez a mesma coisa,
apresentou ao vivo o Jornal Hoje no início da tarde de hoje. Esse trabalho das duas já encerrado
e hoje, aqui, agora, estamos começando essa edição do Jornal Nacional, com a reportagem de
alguém que acompanhou exatamente o trabalho dos funerais das vítimas. Nós estamos agora
com José Roberto Burnier se juntando a gente, ao vivo nessa cobertura. Burnier, Boa noite...
#Link Burnier
Boa noite. Eu estou aqui em frente ao Hospital de Caridade, que é o hospital municipal principal
da cidade de Santa Maria. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, 127 feridos estão
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internados em hospitais do estado, 84 estão aqui em Santa Maria. A maior parte desses 83 neste
hospital que nós estamos posicionados em frente. Os outros 44 feridos foram levados para Porto
Alegre porque todos estão em estado grave. Eles estão internados em UTI´s e respirando com
a ajuda de aparelhos. Eu e o repórter cinematográfico Marcelo Benicassa acompanhamos hoje
o drama das famílias que enterraram seus parentes.

Entra reportagem
#sobe som música de lamento, imagem de choro
Sonora – Em cada canto a gente vê uma cena de dor e a gente só tem a lamentar...
#sobe som palmas, imagem de enterro
Off – Sons de uma dor profunda
#sobe som clarinete
Off – No cemitério Municipal de Santa Maria as despedidas se sucederam. Esses eram os dois
únicos filhos da família Sala. Marcelo, de 20 anos, e Pedro, de 17, que tinha acabado de entrar
na faculdade de agronomia.
Passagem (imagens de enterro) – E os dramas vão se repetindo. Essa aí era a Mariana Machado
Bona, de 18 anos. Tinha acabado de passar no vestibular para o curso de publicidade. Era a
caçula de 3 filhos da família. Essas são as histórias que vão se repetindo nesse dia terrível,
histórico aqui pra Santa Maria. Infelizmente, muito triste.
Passagem (imagem de túmulo, enterro – em tom de conversa, contando uma história) – Enterros
de estudantes, enterros de voluntários, que por terem tomado atitudes heroicas acabaram
falecendo. Este era o soldado Leonardo de Lima Machado, do exército. Ele tinha 24 anos. Ele
estava de folga com a mulher, divertindo na boate. Ele conseguiu levar a mulher pra casa, voltar
pra boate pra ajudar no resgate e acabou falecendo.
#sonora – Muita tristeza, muita dor no coração. A gente tá muito triste, toda Santa Maria, todo
povo né?
Off – Roger Barcelos Faria tinha apenas 22 anos. A poucos meses trabalhava na boate como
segurança. Salvou duas pessoas mas morreu asfixiado. Todos os 231 corpos das vítimas do
incêndio foram identificados e entregues às famílias. Durante a madrugada muitos velórios
foram realizados em cidades do interior do Rio Grande do Sul. Tristeza também em quatro
cidades do oeste de Santa Catarina, mas a maioria dos enterros foi na cidade da tragédia.
#sobe som – Eu peço a todos os amigos uma salva de palmas a um grande irmão que foi embora
#sobe som música enterro
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Off – Os companheiros de cavalgada estavam inconformados com a morte do estudante de
agronomia Sílvio Beurer Júnior
#sobe som – Vai com Deus amigo Sílvio
Off – Com 22 anos de idade ele era um dos mais alegres do grupo
Sonora – Fica a lembrança do sorriso dele, da alegria que ele tinha de viver, da alegria que ele
passava para os amigos
Off – Lembrança é só o que vai ficar para as famílias das vítimas da Boate Kiss
Sonora – Pais e mães que vão acordar amanhã, vão chegar no quarto dos seus filhos... o caderno
que ficou, o vale da faculdade, o telefone... é uma tragédia sem fim Santa Maria.

1.2- William Bonner traz suas impressões sobre Santa Maria
#Cabeça Bonner
Desde ontem, Santa Maria, a cidade, está cheia de gente de fora. Parentes das vítimas,
voluntários, jornalistas brasileiros e estrangeiros. Os moradores acolheram essa multidão. Eles
entendem que a dimensão da tragédia acabe justificando essa invasão. Eu mesmo e os meus
companheiros, o cinegrafista Marco Aurélio, editor Fernando Castro, aqui nas ruas, nós
ouvimos muitos desses moradores que agradeceram nossa solidariedade, mas também
lamentaram que a gente tivesse vindo conhecer Santa Maria num momento tão triste
Reportagem
Off – (imagens Bonner no meio do povo) Hoje de manhã, o centro desportivo municipal ainda
era o local de velórios coletivos, de gente procurando informações sobre vítimas, gente disposta
a ajudar. Quando a gente chegou, as pessoas que tinham algo a dizer começaram a se aproximar.
Esta estava aflita com a situação de uma senhora que perdeu o filho que a sustentava.
Sonora – Ela tá em delírio. Ela quer levar o menino pra casa, ela quer levar o menino pra dar
banho. Então nós estamos tendo um problema de segurar ela.
Off – Era um problema comum nessa segunda-feira.
Sonora – (Bonner também em quadro) Nesse momento a gente está precisando de psicólogos
aqui. Eu tô com problemas de mães com negação, dizendo que não é o filho. Eu tô com
problemas de mães com 2, 3 filhos e a gente não tem psicólogo hoje nesse momento. Ontem a
gente teve muito, mas hoje a gente precisa. Quem puder vir, que venha. É o que mais a gente tá
precisando aqui.
Off – Num cenário tão desolador, mesmo quem teve a grandeza de vir ajudar, pode se sentir
pequeno
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Pergunta – A senhora teria uma palavra que a senhora como mãe pudesse encontrar para
confortar essas pessoas que perderam os filhos aqui?
Sonora – (choro) – Ter força, acreditar em Deus, eu acho que esse é o conforto que elas
precisam. Eu como acredito muito em Deus ele me conforta muito. Espero que conforte elas
também.
Off – Há quem verbalize inconformismo
Sonora – Tem que cumprir a lei. A lei tem que ser cumprida, deve haver fiscalização, ser mais
enérgico com a liberação desses alvarás pra essas boates, cinema, shopping. É triste, muito
triste.
Passagem Bonner – Foram muitas declarações que nós ouvimos aqui no ginásio, no centro de
Santa Maria, hoje de manhã. É uma mistura de tristeza enorme. Em alguns casos relatos de
desespero, de indignação, tentativas de demonstração de solidariedade. Mas isso que a gente vê
e ouve dentro do ginásio, na verdade, é o eco do que pode se perceber em toda a cidade. A
comoção tomou Santa Maria.
(Respiro - Sol brilhando, sino da igreja tocando, homem lendo jornal sobre o incêndio)
Off – A tragédia tomou Santa Maria
Sonora – Tanta gente morta, asfixiada. Nunca tinha visto isso. Não sei como explicar como
podem fazer um evento desse num cubículo, que não tinha porta de escape, saída de emergência.
A porta de entrada era a mesma pra sair.
Off – Há quem invoque o bom senso.
Sonora – Tem que ter uma conscientização de cada um de mudar isso, de não deixar assim. Vê,
uma porta de 2 metros sair mil pessoas em cinco minutos que tem que ser.
Off - Chavelli não consegue reconhecer a cidade em que veio estudar.
Sonora – A cidade morreu junto. É horrível. Não dá pra acreditar, pessoas que tinham toda a
vida pela frente. Aí... horrível.
Off – Este é o sinal de luto visível nas ruas de Santa Maria: a fita preta amarrada às antenas dos
taxis da cidade. O Roger é um taxista. Roger, essa não foi a única demonstração de solidariedade
de vocês com as vítimas e os parentes. Conta pra gente o que vocês fizeram na noite da tragédia.
Sonora – Durante a madrugada os colegas, através da radio-taxi, fizeram a comunicação de que
tinha acontecido o incêndio na Boate Kiss, que fica próxima do nosso ponto. Tinha uns que já
estavam na frente da boate, que já estavam fazendo socorro, levando pros hospitais. O pessoal
se solidarizou né?
Off – Linon perdeu uma colega do curso de artes cênicas.
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Sonora – Foi bem chocante. Saber por redes sociais, por TV, por ir no ginásio e ver aquela fila
de gente. É como se fosse um cenário de guerra, uma guerra que já começou perdida né?
Off – César tem outra visão
Sonora (coberta com imagens de caixões e flores) – Isso é pior do que uma guerra, porque uma
guerra tu não prevê, aqui era previsível.
Nota – pé – A Secretaria de Saúde de Santa Maria acaba de atualizar o número de feridos. São
129.
1.3 – As condições de segurança da Boate Kiss
#Cabeça Bonner
Nesse momento (suspira) das investigações das causas da tragédia, é absolutamente
fundamental saber quais eram as condições de segurança nessa Boate, a Boate Kiss. Segundo
as normas internacionais, essa casa, como qualquer outra, deveria ter, no mínimo, duas portas
de emergência, além da entrada principal que a gente vê ai na imagem. Os detalhes a gente têm
na reportagem de Paulo Renato Soares.
Reportagem
Off – Esse espaço de 9m foi montado para representar o interior de uma casa noturna. Dentro,
o mesmo tipo de espuma usada como revestimento acústico da Boate Kiss de Santa Maria.
Assim que as fagulhas do sinalizador, igual ao disparado pelo integrante da banda, atingem o
teto, em 12 segundos toda a espuma está queimada
# Sobe som – nós vemos aqui de fora a fora, a formação de um colchão de fumaça superaquecida
e a descida dela pelos cantos da parede.
Off- E em 1 minuto e meio o ambiente é tomado pela fumaça preta e tóxica. Esse especialista
mostra que um outro tipo de espuma com tratamento para resistir às chamas poderia ter evitado
o incêndio.
# Sobe som – a faísca é fria, ela reflete no material e não há combustão imediata do material.
#Passagem Paulo Renato – Para entender como era o interior da Boate e o que aconteceu lá
depois do incêndio temos aqui uma maquete virtual. As pessoas na frente do palco logo
perceberam a fumaça tóxica tomando conta do ambiente e começaram a correr, procurando a
saída. Já quem saiu da parte central da discoteca, segundo o relato dos sobreviventes, ainda
enfrentou a resistência de alguns seguranças que pensaram se tratar de uma fuga para não pagar
a conta. Em meio ao desespero, muitos jovens foram para os banheiros, numa tentativa de
escapar pelas janelas, mas o revestimento da fachada da boate impediu que elas fossem abertas.
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Off – Para o vice presidente do conselho regional de engenharia do Rio, a casa noturna deveria
ter no mínimo outras 2 portas de emergência e instaladas nas laterais, o que era impossível na
Boate Kiss. A discoteca só tinha uma porta que servia de entrada e saída.
Sonora – Parecem verdadeiros labirintos, entendeu? Se houver uma pressão, como houve, de
pessoas por trás e ele não tem como passar na frente, ele cai e ao cair as pessoas que vem por
trás caem por cima dele e ele vai morrer ali asfixiado ou pisoteado.
Off – Ele diz que o tamanho da saída de emergência deve ser calculado segundo normas
internacionais que preveem abandono de locais em situação de perigo. No caso de Santa Maria,
elas precisariam medir pelo menos 1,20m cada uma, o que permitiria a saída de 1500 pessoas
em até 3 minutos.
Sonora – Se você tiver só uma porta você vai precisar de 10 minutos. Se você quiser botar as
pessoas pra fora em 5 minutos, você vai precisar de 2 portas. Se você precisar botar essas
pessoas pra fora em 3 minutos, o ideal é de 3 a 5 minutos. Passou de 5 minutos, você sabe que
as pessoas ali vão morrer asfixiadas.
1.4 – As investigações
#Cabeça Bonner
Como eu disse ainda há pouco, a equipe da Globo chegou ontem mesmo, domingo, a Santa
Maria, e entre essas pessoas o repórter Cesar Menezes, que desde o momento que desembarcou
aqui não fez outra coisa senão a investigação jornalística do que aconteceu dentro dessa boate.
O que você traz pra gente de informação que você destacaria agora?
#Cabeça Cesar
Bonner, desde o momento que a gente chegou, a gente vem acompanhando o trabalho da
polícia. A parte mais urgente desse trabalho, segundo a própria polícia foi a liberação dos
corpos. Isso precisava ser feito e foi feito com muita celeridade, muito rapidamente justamente
pra não aumentar o sofrimento das famílias. Mas ao mesmo tempo começou o trabalho da
perícia. Desde ontem os investigadores já têm um desenho muito claro do que aconteceu aqui
na noite de sábado, quais foram as condições que facilitaram o acontecimento dessa tragédia,
como o fogo começou, porque o número de vítimas foi tão grande, mas claro, são informações
preliminares, que depois vão virar um inquérito e um processo judicial. E todas as provas tem
que ser coletadas com muito cuidado, além de qualquer dúvida. Nós tivemos acesso a essas
informações, eu e o repórter cinematográfico Franklin Feitosa e essas informações estão nessa
reportagem que a gente vai ver agora.
Reportagem
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Off – Pelo segundo dia consecutivo, peritos estudaram minuciosamente o que sobrou da boate
para buscar novos indícios sobre a tragédia. Às duas e meia da madrugada, a banda Gurizada
Fandangueira havia tocado 5 músicas, quando o vocalista começou um show pirotécnico sem
a autorização exigida por lei. Ele acendeu um objeto parecido com uma garrafa de champanhe
que solta faíscas, algumas incendiaram a espuma do isolamento acústico preso no teto. Segundo
testemunhas, o vocalista usou o extintor que não funcionou. Em segundos a fumaça preta e
tóxica tomou conta de todo o ambiente. O público correu pra única saída da boate. Muitos foram
barrados pelos seguranças que exigiam o pagamento da comanda. Ao perceber o incêndio eles
liberaram a passagem. As grades utilizadas para organizar as filas do lado de fora também
atrapalharam a saída.
#Passagem Cesar – A única parte que pegou fogo foi o material isolante acústico, que fica em
cima do palco, lá no fundo da boate à esquerda. Daqui não é possível ver, mas aquilo foi
suficiente para uma fumaça preta e tóxica tomasse conta de todo o ambiente. Mesmo aqui do
lado de fora das portas que ficaram fechadas durante algum tempo é possível ver a fuligem.
Off – O comandante do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul voltou a afirmar hoje que
os equipamentos de segurança da boate estavam em ordem
Sonora – Preliminarmente nós podemos afirmar que havia prevenção no local porque os itens
mínimos de segurança que a lei exige: a iluminação de emergência, os extintores de incêndio,
a sinalização de emergência estava presente no local.
Off - Mas o corpo de bombeiros ainda precisa apresentar as provas documentais que de fato a
vistoria para a renovação do alvará foi feita em 2012. O comandante geral da polícia militar do
estado disse que serão investigadas todas as informações prestadas sobre a vistoria, inclusive a
reforma da boate em que teria sido utilizada espuma inflamável em cima do palco para
tratamento acústico sem nenhum tipo de proteção, o que seria irregular.
Sonora – A situação estrutural ali, o uso desses equipamentos, desses materiais, ele passou
agora por uma perícia que vai avaliar se aqueles materiais poderiam estar ali e se foram esses
materiais que deram a causa ao sinistro
Sonora – Examinar mais detidamente a prova acarreada aos autos e verificar essa questão da
lotação, dos alvarás, plano de incêndio e tudo mais que é uma prova pré-constituída, que está
perpetuada, que não tem pressa.
Off – O Coronel Guido disse ainda que as contas da capacidade da boate foram refeitas. Ontem
ele afirmou que era para mil pessoas.
Sonora – Em função da metragem ser em torno de 600 metros quadrados, estava autorizado até
691 pessoas.
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Off – Por causa disso, segundo o comandante do corpo de bombeiros, a lei não previa a
necessidade de uma segunda porta de emergência
Sonora – A norma não exige duas portas. Ela diz que tem que ter uma saída com a metragem
adequada para o número de pessoas no local. E esse requisito foi atendido
Passagem Cesar – Muitas das perguntas desse inquerido poderiam ser respondidas com rapidez
usando o circuito interno de TV. Essa boate tem pelo menos uma câmera instalada ali na
fachada, do lado de fora e outras câmeras do lado de dentro. Os policiais tentaram conseguir
esse material logo no primeiro momento da investigação. Segundo os donos da boate, eles não
estavam lá porque estão no conserto e não funcionam a mais de 2 meses. Mas essa versão ainda
vai ser checada
Sonora – Nós acreditamos que alguém ou a mando de alguém, dos próprios responsáveis pela
boate tenham retirado esse equipamento com o objetivo de ocultar alguma prova, alguma
imagem que poderia ser esclarecedora. Da mesma forma, talvez não tenha sido a melhor ideia
porque essas imagens interiores poderiam definir se há mais algum responsável, se efetivamente
foi a banda que ateou fogo ou alguém do estabelecimento.

1.5 As prisões
#Cabeça Bonner
Dois integrantes da banda Gurizada Fandangueira foram presos hoje cedo em cidades próximas
a Santa Maria. Dois empresários sócios na casa noturna também já estão sob custódia da polícia.

Reportagem
Off – O empresário Elissandro Spor, conhecido como Kiko está internado neste hospital em
Cruz Alta, no norte gaúcho para tratar uma infecção causada pela fumaça. Em depoimento à
polícia ele disse que sabia que o alvará da casa noturna estava vencido, mas que já havia pedido
a regularização. O outro sócio da boate, Mauro Hoffman se apresentou hoje nessa delegacia de
Santa Maria e prestou depoimento durante a tarde. Dois integrantes da banda Gurizada
Fandangueira que estavam no local na hora do incêndio também tiveram prisões temporárias
decretadas. Luciano Leão, que é técnico de palco do grupo e o vocalista Marcelo dos Santos
foram detidos pela manhã. Eles depuseram por cerca de 7 horas à polícia antes de serem
encaminhados para a penitenciária estadual de Santa Maria.
#sobe som pergunta: Você é inocente?
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#Passagem Patrícia Cavalheiro - A polícia pediu a prisão temporária de cinco dias que pode ser
prorrogada por mais cinco para ajudar nas investigações. Além das provas já recolhidas, das
perícias e dos relatos das testemunhas, os delegados responsáveis pelo caso querem saber se o
fogo começou mesmo por causa do show pirotécnico e se as pessoas foram impedidas pelos
seguranças de deixar o local assim que o incêndio começou.
#sonora – Então esses presos temporários são presos para investigação, para possibilitar que a
investigação consiga esclarecer o fato e todas suas circunstâncias. E você pode ter certeza: a
polícia do Rio Grande do Sul vai conseguir esclarecer todas essas nuances especialmente nessa
questão, se foi realmente o fogo do aparelho pirotécnico e porque que as pessoas não
conseguiam sair.
Off – a polícia investiga também onde está o computador que armazenava as imagens gravadas
pelas câmeras de segurança da boate. O equipamento não foi localizado no local. A utilização
de fogos fazia parte da apresentação da banda Gurizada Fandangueira, que mistura ritmos
gaúchos e sertanejos. O show de pirotecnia acontecia durante o solo do sanfoneiro. O baterista
Eliel e o guitarrista Rodrigo afirmam que trabalham como empregados da banda a menos de
um ano. Eles falaram com exclusividade para o repórter Giovani Grizotti.
#sonora – Eu particularmente não gostava desses fogos por causa do cheiro, eu me sentia mal,
mas como eu digo, a gente é empregado. Eu, o Eliel e o baixista, a gente é empregado da banda.
Então os donos que mandavam.
#pergunta – mas isso nunca passou pela cabeça de ninguém que pudesse causar um incêndio?
#sonora – Cara, aí eu não posso te dizer. Como eu te digo, eu sou simplesmente empregado da
banda. Aí tu deveria conversar com a equipe técnica. Não tô culpando ninguém, mas de repente
é com eles. O meu negócio é tocar bateria.
Off – Os dois relataram como foi o início do incêndio
#sonora – A gente tava tocando e quando a gente viu deu aquele brilho em cima do palco,
aquela chama, aquela coisa, o fogo. Aí um rapaz na correria alcançou um extintor pro vocalista.
O vocalista tentou mas não funcionou o extintor. O segurança tentou também mas não
conseguiu e o fogo foi se agravando.
#sonora – Achava que ia morrer. Não tinha o que fazer... aquele fogo pegando, pessoal gritando
ali na frente. Não comparando mas pareciam animais pisando. A hora que eu consegui sair, me
pisaram no peito, nas costas, tô com a perna machucada, mas graças a Deus me puxaram. Se
não, não sei o que seria. Muita gente morreu pisada.
#pergunta – houve alguma dificuldade pra sair da boate?
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#sonora – Terrível, terrível. Não tinha como. A hora que eu sai, o Eliel saiu depois de mim, eu
tentei correr e já tinha mais de 40 pessoas na minha frente e eu vi que tinha uma porta que tava
fechada. E dali eles conseguiram arrebentar
#pergunta – e como você tem acompanhado o noticiário, o desespero das pessoas, o choro dos
familiares, como tá sendo pra vocês enfrentar tudo isso?
#sonora – Quem perdeu, quer justiça. Eu te digo assim, a gente também quer justiça, mas tem
que ser pelo certo. A gente não tem culpa de nada, a gente tentou se salvar, como muita gente
tentou se salvar. Jamais a gente ia querer morrer ali, perder um companheiro nosso.
Off – O gaiteiro Danilo Jacks, de 28 anos, foi o único da banda que não sobreviveu ao incêndio.
#pergunta – Qual é o sentimento que fica?
#sonora – (choro) - O sentimento é... é triste. A gente tá perdendo um amigo, um colega de
banda. A gente não pode tá lá com ele, complicado...

2- Segundo dia de cobertura (29/01/2013)
2.1 – Os feridos e o hospital
#Cabeça
A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul revisou o número de mortos na
tragédia de Santa Maria. São 234.
Reportagem
#Passagem Burnier – Nós estamos chegando ao Hospital de Caridade de Santa Maria, que é um
hospital filantrópico e está recebendo a maior parte dos feridos. Aqui estão uma série de
voluntários que vão conversando com os familiares, familiares que vem aqui buscar notícias
sobre os estudantes, as pessoas que estavam na boate e que estão internadas.
Off – O desafio dos médicos é evitar a evolução da pneumonia química provocada pela fumaça
e estabilizar as crises respiratórias dos mais graves. Para os parentes é uma angústia difícil de
encarar.
#sonora – (choro) – Só quero que esteja vivo. Só isso... minha menina gente.
#sonora – Tá estável. A gente fica ansioso se não existe um progresso na recuperação dele.
Off – Acostumado a tratar pacientes com traumas no pronto socorro, esse médico do hospital
mal conseguia falar. Nas mãos o atestado de óbito da filha de apenas 18 anos.
#Sonora – (choro) - Nunca vi coisa igual. Quase 300 jovens atirado no chão, coberto.
#Passagem Burnier – Outra preocupação dos médicos é com os feridos que também inalaram
fumaça tóxica, mas não estão nos hospitais. Como o efeito dessa intoxicação pode surgir 2, 3
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dias depois, tem gente que pode achar que está bem quando na verdade está com um problema
respiratório que pode se tornar grave. O Cássio estava na boate, inalou a fumaça tóxica e por
recomendação médica ele está fazendo inalação de 4 em 4 horas
#pergunta – De lá pra cá, o que você tem sentido?
#sonora – A minha voz tá falhando, está muito rouca, tosse frequente, dificuldade para respirar,
fico muito ofegante por qualquer coisa.
Off – Em Porto Alegre, a repórter Kyria Moirer encontrou um pai esperançoso. A filha Ana
Carolina, de 18 anos, estudante da Universidade Federal de Santa Maria, está internada com
queimaduras e respira com a ajuda de aparelhos, mas ela conseguiu conversar com o pai
utilizando bilhetes.
#Sonora – Perguntou que dia era hoje, quantos dias tinham se passado. Então como eu não vi
que já passou 3 dias já?
Off – Ana Carolina escreveu também que quer sair logo e que o tubo está incomodando e
perguntou se o pai ia embora
#sonora – Eu disse pra ela que o pai tá aqui do teu lado e só vai sair daqui contigo. Eu
tranquilizei ela.
#pergunta – Isso pro senhor foi um alívio?
#sonora – Foi um alívio muito grande. O coração que tava apertado agora está batendo um
pouco mais tranquilo.
2.2 – Homenagem às vítimas
#Cabeça
Ontem à noite milhares de pessoas saíram às ruas de Santa Maria para homenagear as vítimas
do incêndio. O impacto dessa tragédia ainda não permitiu que a cidade retome completamente
a rotina.
Reportagem
Off- Durante todo o dia flores foram deixadas na frente da Boate Kiss. Muita gente escreveu
uma mensagem aqui mesmo, uma tentativa de amenizar a dor como a dessa mãe que perdeu a
filha de 18 anos. No centro da cidade uma homenagem para Pâmela. A família escolheu as fotos
mais bonitas da jovem. No rosto do irmão, a expressão de quem não entende o que aconteceu.
#Sonora – Eu tenho certeza que isso que estou fazendo ela gostaria de fazer porque pegar uma
bandeira, um cartaz pra ajudar as pessoas ela fazia
Off- o símbolo do luto está nos prédios da cidade. Há fitas negras em todos os taxis.
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#Passagem Guacira Merlin - Esse sentimento se espalha pela principal rua comercial de Santa
Maria. É difícil retomar a rotina quando tantos foram tocados pela tragédia.
Off – Na farmácia uma colega está faltando
#Sonora – A gente está sem chão
Off – (ao som de Ave Maria) - No fim da tarde, cerca de 300 pessoas fizeram um protesto
clamando por justiça. Elas saíram em passeada da câmara de vereadores em direção à delegacia,
onde o caso está sendo investigado. Na noite de ontem, a emoção tomou conta da cidade numa
caminhada de solidariedade às famílias, 35 mil pessoas vestiram branco. Nas mãos fotos
daqueles que jamais serão esquecidos.
#Sonora – Foram vários conhecidos, várias pessoas que a gente via todos os dias, amigos
internados nos hospitais. A gente está aqui torcendo, tentando prestar solidariedade, mas é uma
dor que não tem explicação.
Off- A multidão percorreu o caminho entre a boate e o ginásio onde foram veladas as vítimas.
Lá todos uniram as vozes numa oração pela paz.
#Sobe som Ave Maria

3 – Terceiro dia de cobertura (30/01/2013)
3.1 – A situação dos feridos
#Cabeça
Sete feridos na tragédia de Santa Maria receberam alta hoje, mas 134 continuam internados, 77
em estado grave
Reportagem
Off – Bruna ficou pelo menos 5 minutos desacordada dentro da boate até ser retirada por um
amigo. Os sintomas da intoxicação pela fumaça começaram a aparecer ontem
#Sonora – Eu respiro fundo e dá uma sensação diferente... sensação de gripe quando a gente
está com o nariz fechado, a garganta fechada e não parou a tosse, então eu vou ter que voltar lá
né?
Off- Ela foi levada ao hospital, passou por exames e ficou internada.
#Passagem – Mais uma pessoa que estava na boate. Veio ser atendida, passou mal e foi levada
pra dentro. Essas cenas estão se repetindo. São pessoas que estavam em casa, estavam naquele
dia na boate, inalaram a fumaça, não foram socorridas imediatamente porque conseguiram sair,
mas começam a passar mal e vem buscar ajuda aqui no hospital.
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Off – Internada desde domingo, Juliese de 21 anos melhorou e agora está em observação. Com
a autorização da família ela conversou com o repórter cinematográfico Marcelo Benincassa.
#Sonora – Consegui chegar na porta, mas quando eu cheguei na porta de saída tinha mais umas
300 pessoas tentando sair pela mesma porta e só uma porta aberta. Aí, quando eu saí, eu caí nas
grades que tinham, o pessoal caiu por cima de mim, aí eu desmaiei.
#Pergunta - E quando você acordou?
#Sonora – Tava aqui no hospital já
#Pergunta – Você não lembra? Você não sabe quem foi que te tirou?
#Sonora – Não, não tenho ideia
Off – Traumatizada pela tragédia, Santa Maria se emocionou hoje com a imagem de uma
fortaleza agarrada a fé. Mãe do estudante Gustavo Marques, de 21 anos, que morreu ontem num
hospital de Porto Alegre, dona Elaine é que estava consolando os amigos do filho.
#Sobe som – Força minha filha, força, força...
Off- Viúva há dois anos, ela já havia perdido outro filho no incêndio da Boate, Davis, de 33
anos
#Pergunta – Como você vai fazer pra viver sem os dois filhos?
#sonora – Não sei, só Deus vai me dizer a cada dia se eu vou ter essa força

4- Primeiro mês depois do incêndio (26/02/2013)
#Cabeça
Um mês depois da tragédia de Santa Maria, o Ministério Público do Rio Grande do Sul
anunciou que vai denunciar os donos da boate e integrantes da banda Gurizada Fandangueira
por homicídio doloso qualificado, no qual se assume o risco de matar. 239 pessoas morreram
no incêndio e ainda hoje 22 continuam internadas.
Reportagem
Off- 30 dias depois há silêncio na Boate Kiss. O único movimento é de quem vem deixar flores,
fazer homenagens.
#Sonora – Amigos que se foram e não vou voltar mais. Só peço justiça agora.
Off- O luto está nas janelas, vitrines, nas ruas da cidade universitária. A maioria dos 239 mortos
era de jovens estudantes. Natane também enfrentou o horror daquela madrugada. Ela e o
namorado estavam na boate. A jovem ficou 12 dias entre a vida e a morte. O rapaz de 20 anos
acabou morrendo no hospital.
#Sonora – A justiça eu quero que seja feita. Vou procurar a verdade. Vou fazer o que for
possível, principalmente pela minha perda, pela perda dos outros também.
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Off – Desde o início das investigações quase 400 pessoas foram ouvidas. A polícia já sabe que
o fogo começou durante o show da banda Gurizada Fandangueira. Segundo as investigações,
as chamas atingiram o revestimento de espuma, que liberou uma fumaça tóxica. A boate Kiss
possuía apenas uma saída de emergência e estaria com lotação acima do permitido pelo alvará
de funcionamento. Os donos da boate Elissandro Spor e Mauro Hofmann e dois integrantes da
banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus Santos e Luciano Augusto Bonilha estão
cumprindo prisão temporária no presídio de Santa Maria.
#Passagem Rosane Marchetti – Os delegados que comandam a investigação disseram hoje que
só vão concluir o inquérito sobre o incêndio depois que receberem laudos da perícia que
comprovem que as vítimas morreram por asfixia. Eles também querem ouvir de novo presos e
fazer uma acareação. O Ministério Público que acompanha o trabalho da polícia já adiantou
que pretende denunciar os suspeitos por homicídio doloso qualificado, aquele em que foi
assumido o risco de matar.
#Sonora – Nós temos informações dentro do processo que nos dão conta que eles agiram, entre
aspas, com irresponsabilidade tal que vai muito além da simples negligência, da simples
omissão. Ignoraram muitos quesitos de segurança e assumiram o risco de que o resultado se
produzisse
Off – Estão sendo apuradas ainda a responsabilidade dos bombeiros e da prefeitura de Santa
Maria. A Boate Kiss estava com alvará vencido e não atendia às exigências legais de segurança
contra incêndio. A associação de vítimas e sobreviventes, organizada a poucos dias, aguarda
por justiça.
#Sonora – A culpa foi de alguns e é isso que nós estamos procurando não deixar apagar porque
nossos filhos foram heróis naquele momento e mostraram ao mundo a fragilidade do nosso
sistema.
5 – Conclusão do inquérito (22/03/2013)
#Cabeça
A polícia civil do Rio Grande do Sul indiciou 16 pessoas no inquérito sobre a tragédia na Boate
Kiss, em Santa Maria. O incêndio na madrugada do dia 27 de janeiro provocou 241 mortes.
Reportagem
Off- Os delegados deixaram a delegacia regional de Santa Maria sob aplausos
#Sobe som palmas
Off – Com eles o resultado de quase dois meses de trabalho. Treze mil folhas organizadas em
mais de cinquenta volumes. O relatório inclui depoimentos, laudos e vídeos. Um deles foi
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gravado no celular de uma das vítimas e mostra o momento em que o fogo provocado pelo
show pirotécnico da banda Gurizada Fandangueira atingiu o teto
Sonora delegado – Nos 40 segundos, a gente vê pelo som, a luz apagou, a fumaça tomou conta
e o som demonstra uma situação absolutamente calamitosa. Logo a fumaça baixou um colchão
preto e tomou conta. As pessoas respiraram aquele, provavelmente cianeto, e começaram a
perder os sentidos.
Off – O inquérito responsabilizou 28 pessoas. Dessas, 16 foram responsabilizadas
criminalmente porque, segundo as investigações, assumiram o risco de matar ao não cumprir
ou não fiscalizar normas de segurança. Foram indiciados por homicídio doloso qualificado os
quatro acusados que já estão presos: o produtor da banda Luciano Bonilha Leão, o vocalista
Marcelo de Jesus dos Santos e dos donos da Kiss Mauro Hoffmann e Elissandro Spor. A polícia
também indiciou por homicídio doloso a mãe e a irmã de Elissandro, sócias da boate, um
gerente da casa noturna e dois bombeiros. Houve ainda indiciamento por homicídio culposo,
incêndio, fraude processual e falso testemunho, que envolvem um ex sócio da boate, outros
bombeiros e agentes da prefeitura.
#Passagem Patrícia Cavalheiro
O trabalho dos investigadores agora será encaminhado ao Ministério Público. Os promotores
terão cinco dias para dizer se concordar com as conclusões da polícia e se oferecem denúncia à
justiça. Além dos indiciamentos o inquérito reuniu evidências que para os delegados
comprovam que o grande número de mortes foi resultado de uma sucessão de erros cometidos
pelos donos da boate, funcionários da prefeitura e oficiais do corpo de bombeiros
Off – A boate recebeu alvará mesmo sem apresentar um plano de proteção contra incêndio e
havia apenas uma saída de emergência. Os delegados vão enviar um ofício ao ministério público
com supostas práticas de improbidade administrativa de nove servidores municipais, incluindo
o prefeito de Santa Maria, Cesar Shirmer. Parentes das vítimas acompanharam o fim do
inquérito. O pai de uma delas saiu emocionado da entrevista coletiva da polícia.
#Sonora pai – A justiça está sendo apontada e acreditamos que de fato seja feita. Aguardamos
agora a conclusão do poder público que vai nos ajudar nessa nova batalha

6- Três meses depois do incêndio (27/04/2013)
#Cabeça
O incêndio na Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, completa três meses hoje.
Desde cedo parentes e amigos se juntaram para lembrar as 241 vítimas da tragédia
Reportagem
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Off – Três horas da madrugada. No horário da tragédia, parentes se reuniram para lembrar as
vítimas
#Sobe som – ele já estava fora da Kiss. Quando ele viu o fogo ele disse: “vou buscar minha
irmã”. E ele foi... e não voltou.
Off – Pela manhã mais pessoas se juntaram a vigília. Foram seis minutos de palmas.
#Sonora – A gente sente muita saudade e quer compartilhar com todos os pais que estão aqui,
ouvir as histórias deles também
#Passagem Guacira Merlin
Para as famílias de quatro sobreviventes do incêndio a vigília já dura 90 dias. São quatro jovens
com idade entre 19 e 25 anos que continuam internados aqui no hospital de Porto Alegre.
Off – Cristina é uma delas. Ela passou 18 dias em coma. Ela está consciente mas ainda se
recupera de uma cirurgia plástica
#Sonora pai – A expectativa minha e com certeza dos demais familiares de pacientes é de que
esse atendimento, tão bom como tem sido até agora, continue após a alta hospitalar.
Off – Para o pai de Cristina, o sentimento que prevalece é a gratidão pela chance de recomeçar.
#Sonora pai – eu digo a todos que o cansaço físico é superado pela alegria da melhora da
Cristina, pela recuperação dela
7 – Quatro meses depois do incêndio (27/05/2013)
#Cabeça
Parentes de vítimas do incêndio na Boate Kiss fizeram manifestações hoje em Santa Maria no
Rio Grande do Sul. Há quatro meses um acidente matou 242 pessoas.
Reportagem
Off – Um girassol para cada vida perdida na tragédia. As flores de madeira enfeitaram o campus
da Universidade de Santa Maria, onde mais de cem das vítimas estudavam.
#Sonora mãe – Jamais a gente vai esquecer, mas dá um consolo e uma força pra gente.
Off – A tarde os parentes levaram as flores para o centro da cidade. As homenagens coloriram
o céu. Foram 3 minutos de palmas, desabafo de uma dor que já dura 4 meses.
#Sobe som palmas
#Sonora – Continua bem difícil pra gente. Tem dias melhores, tem dias piores... mas como pai
a dor não vai passar.
Off – Houve também protesto na frente da prefeitura. O incêndio na madrugada de 27 de janeiro
causou 242 mortes. Dos oito acusados, quatro continuam presos: os dois donos da Boate Kiss
e integrantes da banda Gurizada Fandangueira
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#Passagem Guacira Merlin - Uma comissão na Câmara dos Deputados está analisando um
projeto de mudanças na concessão de alvarás e normas de segurança. Entre as propostas está a
padronização de regras mínimas para todo o país. Atualmente a competência para legislar sobre
incêndios é dos estados e cada município estabelece as próprias normas para conceder alvarás.
Off – O projeto também quer definir as responsabilidades de cada agente público na fiscalização
das casas noturnas e determinar punições no caso de descumprimento das regras. Há propostas
também para o fim do sistema de comandas como forma de pagamento e a exigência da
contratação de um seguro privado como condição para a concessão de alvarás para as casas
noturnas. Quatro jovens permanecem hospitalizados em Porto Alegre. Cristina Peiter, de 24
anos, espera ter alta ainda essa semana. O pai conta que ela está cheia de planos para a
formatura, marcada para agosto.
#Sonora pai – Foi uma das sobreviventes da tragédia e vai conseguir se formar e isso nos traz
uma alegria imensa.

8- Cinco meses depois do incêndio
#Cabeça
Uma manifestação lembrou hoje os cinco meses da tragédia na Boate Kiss, em Santa Maria no
Rio Grande do Sul.
Reportagem
Off – Centenas de pessoas caminharam pelas principais ruas de Santa Maria ao som dos sinos
das igrejas da cidade.
#Sobe som sinos
Off – Durante o percurso, 242 pessoas deitaram no chão para representar as vítimas do incêndio.
Elas também soltaram balões com sementes de árvores nativas.
#Sobe som palmas
#Sonora mãe – Para representar esses jovens que perderam suas vidas que através das plantas
vão continuar vivendo em nossos corações.
#Passagem Carla Fachim
As homenagens pelo quinto mês do incêndio na Boate Kiss acontecem num momento de tensão
entre parentes e amigos das vítimas e vereadores de uma CPI criada para investigar supostas
irregularidades do poder público na tragédia.
Off – Cerca de 100 pessoas ocupam a câmara desde terça feira. Os manifestantes exigem o fim
da CPI. O motivo é uma gravação onde integrantes da comissão se mostram preocupados com
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as investigações que poderiam atingir o prefeito César Shirmer, do PMDB. Hoje os
manifestantes liberaram o plenário e fizeram uma faxina no prédio.
#Sonora vereador – A CPI só não falou ainda para que a presidência dê condições para que a
CPI volte a casa e comece a fazer sua manifestação oficial.
Off – No fórum da cidade, continuaram os depoimentos de sobreviventes nas audiências da
primeira etapa do processo criminal. Por determinação da justiça, as sessões estão sendo
acompanhadas pelos réus acusados de homicídio Marcelo dos Santos e Luciano Bonilha Leão,
integrantes da banda Gurizaga Fandangueira. Os dois sócios da boate, também acusados, não
compareceram, mas justificaram as ausências.

9- Seis meses após o incêndio (27/07/2013)
#Cabeça
O incêndio trágico na Boate Kiss em Santa Maria no Rio Grande do Sul completou seis meses
hoje. A cidade passou o dia homenageando os mortos e feridos e pedindo justiça.

Reportagem
Off – No centro de Santa Maria as famílias vestidas de preto carregavam números no peito para
lembrar cada um dos 242 mortos no incêndio.
#sobe som “justiça”, abraços, choro
Off – Um outro grupo participou de um protesto que fechou um trecho da BR-287 por quase
uma hora. Todos ainda esperam por justiça.
#Sonora pai – é um mês mais de tristeza para nós pais que perdemos nossos filhos amados lá
na Kiss e ao mesmo tempo, essa dor que nós estamos sentindo, que ao invés de terminar ela
rebrota cada vez mais, nos fortalece para partir para a luta.
#Passagem André Azeredo.
A Boate continua interditada. A polícia espera agora o laudo da perícia para fazer uma nova
reconstituição dentro do prédio. Pelo menos 49 sobreviventes foram ouvidos no fórum de Santa
Maria. Novos depoimentos estão previstos para agosto.
Off – Os oito réus do processo criminal estão em liberdade, entre eles os dois sócios da Boate
Kiss e dois integrantes da banda Gurizada Fandangueira. Quatro bombeiros respondem por
improbidade administrativa. Ninguém da prefeitura foi responsabilizado. No fim do dia, as
famílias fizeram um minuto de barulho para lembrar os seis meses do incêndio. Um culto
ecumênico também homenageou as vítimas da tragédia.
#sobe som palmas, soltando pombos brancos
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10 - Nove meses depois do incêndio (26/10/2013)

#Cabeça
Nove meses depois da tragédia que matou 242 jovens na Boate Kiss em Santa Maria, parentes
das vítimas pedem a reabertura da investigação. A polícia descobriu indícios de novas
irregularidades.
Reportagem
Off – O som da sirene é ouvido o dia todo, de meia em meia hora
#Sonora – É que bata na consciência deles para que eles saibam o que fazem diante do povo.
Off – O protesto das famílias das vítimas do incêndio da Boate Kiss é em frente ao Ministério
Público em Santa Maria. Eles estão inconformados com o resultado do inquérito civil que em
julho isentou de responsabilidade os servidores da prefeitura
#Passagem Jonas Campos – As famílias reencaminharam o pedido de reabertura das
investigações ao conselho superior do Ministério Público. Elas dizem que há novos indícios de
irregularidades na liberação de alvarás para a Boate Kiss. Ao pedido juntaram uma investigação
da polícia civil que apontou fraude na coleta de assinaturas de vizinhos aqui da casa noturna.
Off – De acordo com a polícia, das 60 assinaturas coletadas, apenas 21 eram de moradores da
região.
#Sonora delegado – A prefeitura deveria ter verificado essas informações, não só no sentido de
conferir se as pessoas residiam, mas verificar que algumas pessoas assinaram em duplicidade
esse documento.
Off – Os donos da Boate Kiss, Kiko Spor e Mauro Hoffman, e dois integrantes da Banda
Gurizaga Fandangueira, Marcelo dos Santos e Luciano Leão respondem por homicídio e
tentativa de homicídio. Eles têm evitado falar com os repórteres. Enquanto isso quem
sobreviveu a tragédia tenta retomar a vida.
#Sonora – O que eu desejo? Assim como todo mundo é que seja feita a justiça, que os culpados
sejam punidos.
#Sonora – Só estar aqui hoje, podendo ter outra chance de vida, acho que já é um bom
recomeço...

11- 1 ano após o incêndio (27/01/2014)
11.1 – As homenagens
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#Cabeça Patrícia Poeta
A cidade de Santa Maria no Rio Grande do Sul prestou homenagem hoje a vítimas de uma das
maiores tragédias brasileiras. Há exatamente 1 ano, o incêndio na Boate Kiss matou 242
pessoas.
Reportagem
Off - As homenagens atravessaram a madrugada. Em frente à boate, corpos foram pintados para
representar cada um dos mortos.
#Sonora pai – para que todas as pessoas que passem por aqui tenham noção do que é 242 jovens
atirados no asfalto, nesse pedaço de rua aqui. Então a gente quer que isso aqui fique, vai ficar
marcado por bastante tempo...
Off – (som sirenes) – dezenas de pessoas seguiram pelas ruas de Santa Maria. Pais, mães, irmãos
e amigos das vítimas...
#Passagem – (som de contagem) - Jonas Campos
Off - O silêncio da madrugada foi quebrado por um dos momentos que mais emocionaram as
famílias aqui em Santa Maria. A hora em que todos começaram a contar até 242, o número de
vítimas dessa tragédia.
#Sobe som – justiça
Off – Por volta das 3 da manhã, o som da sirene e palmas lembraram quando o fogo começou
#sonora mãe – Talvez o dia que se faça justiça, talvez a gente possa começar a viver de novo,
mas enquanto não houver a gente não vai descansar.
Off – Pela manhã, um protesto ao som de tambores
#sobe som tambores
Off – A manifestação tomou as ruas e interrompeu o trânsito. Em frente ao Ministério Público,
balões brancos e mais protestos
#sobe som grito justiça
Off – Luto também na Universidade de Santa Maria, que perdeu 116 estudantes na tragédia.
Agora há pouco, nesse ato no centro da cidade, foi feita a leitura do nome de todas as vítimas.
#sobe som leitura nomes
11.2 – A luta de quem ficou
#Cabeça William Bonner
As homenagens hoje em Santa Maria terminam agora a noite com uma cerimônia religiosa.
Nesses 12 meses, desde o incêndio, os parentes das vítimas e os sobreviventes tem procurado
sobreviver num esforço enorme. A gente vê na reportagem de Guacira Merlin.
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Reportagem
Off – Um sorriso no rosto e uma tarefa desafiadora. Cada pequeno gesto é um grande esforço
para recuperar movimentos perdidos por causa das queimaduras. Kellen, estudante de terapia
ocupacional nunca pensou que ela mesma fosse precisar desse atendimento. A jovem ficou
internada por quase dois meses. Teve uma perna amputada e correu risco de vida.
#sonora Kellen – Eu tinha duas opções, como eu sempre digo: ou ficar chorando em cima de
uma cama ou continuar minha vida. Eu acho que tem muita gente que precisa de mim e eu vou
poder ajudar muita gente.
Off – Na casa de Seo Aderbal descobrimos a história de Jeniffer. A jovem queria ser modelo.
Chegou a tirar fotos, mas achou o book muito caro e nem contou ao pai. Um mês depois do
incêndio, Seo Aderbal recebeu da fotógrafa as fotos de presente
#sonora – às vezes eu caio na realidade, me desespero um pouco. Aí eu venho aqui, durmo na
cama dela... Acho que é uma maneira de vivenciar isso. Ao mesmo tempo eu tenho que dar
força para todo mundo. Para superar a dor, Seo Aderbal e outros pais criaram a associação de
familiares de vítimas e sobreviventes da tragédia. São 800 pessoas, apoiando umas as outras.
#sonora – Consigo chegar no Seo Aderbal, abraçar, bater nas costas, enfim todos os pais e nós
discutimos a nós dor, porque a dor dele é a mesma nossa. Tem essa liberdade.
Off – A associação também recolhe alimentos e monta cestas básicas para quem ficou em
dificuldade depois da tragédia.
#Passagem Guacira Merlin
As doações são para gente que perdeu que sustentava a casa. Hoje 28 famílias estão nessa
situação, muitas delas de funcionários da boate, como aqui onde a gente tá chegando
Off – Nesse bairro de Santa Maria, 3 mães de vítimas fazem a entrega. Quem recebe é Gerlayne,
irmã de Michael, que era segurança na Kiss
#sonora Gerlayne – é muito bem-vindo e eu agradeço quem pensa na gente e doa esses
alimentos
Off – O trabalho de segurança era um bico. Michael queria ganhar dinheiro para o bolo de
aniversário da filha, que seria comemorado no dia seguinte. Quando o incêndio começou, ele
chegou a sair do prédio, mas voltou para tentar salvar vidas.
#sonora Gerlayne – voltou para abrir o banheiro e no banheiro tinha cento e poucas pessoas.
Foi aí que ele não voltou mais
Off – O filho de Marta, Sílvio, foi uma das vítimas encontradas no banheiro. Como ela, tantos
outros pais e mães descobrem na solidariedade a força para seguir em frente.
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#sonora mãe – Eu faço isso porque eu me sinto bem. Eu sinto que fui voltando lá do fundo do
poço no momento em que comecei a me relacionar com as pessoas e eu sai muito confortada,
saí bem mais feliz. Eu acredito que meu filho está sim me dando uma cobertura.

