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Resumo 

O objetivo do artigo é compreender como se dão as coberturas de tragédias após o 

incêndio da Boate Kiss, em 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria (RS). A partir das 

consequências do episódio, foi analisado como jornalistas se portaram diante de outras 

situações que aconteceram depois do incêndio. A partir de entrevistas com quatro 

jornalistas que atuam em veículos curitibanos (ou com sucursais na cidade), buscou-se 

compreender a relação de prevenção com o trabalho jornalístico. Com principal resultado, 

observa-se que a prática de prevenção pode ser um nicho interessante de atuação 

profissional, desde que adequadas à rotina profissional. 

 

Palavras-chave: jornalismo de prevenção; tragédias; situações de risco; trabalho 

jornalístico. 

 

 

Introdução 

A tragédia da Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ficou conhecida 

como uma das maiores que já aconteceram na história. A cobertura desse acontecimento 

não ficou somente em âmbito nacional, meios de comunicação internacionais também 

relataram o acontecimento. As consequências da tragédia foram tão grandes e 

mobilizaram tantos veículos que marcaram a vida pessoal e profissional de muitos 

jornalistas. Na madrugada do dia da catástrofe, cerca de 1.300 pessoas, segundo as 

investigações, estavam dentro da boate, a maioria universitários que, no dia, usaram o 

local a fim arrecadar fundos para a formatura. Quem estava tocando na hora do 

acontecimento era a banda Gurizada Fandangueira. Tudo estava normal até um dos 

integrantes da atração musical acender um sinalizador no palco com o intuito de animar 

o local, de acordo com um dos integrantes. Muitos jovens foram asfixiados pela fumaça 

tóxica devido ao material do teto. Depois das investigações foram confirmadas 242 

mortes. 
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O portal G14 realizou uma cobertura com textos, depoimentos de familiares e 

amigos das vítimas da tragédia, fotos, vídeos e entre outros recursos. Essa cobertura 

apresenta vários fatos, além do sinalizador, como a superlotação, já que a capacidade era 

para 691 pessoas, a falta de uma segunda saída de emergência, que favoreceram para o 

agravamento do incêndio. A reportagem também mostra fotos de caixões abertos, pessoas 

evidentemente em situação de desespero e depoimentos com subtítulos como “Filme de 

terror”, um lado, de certa forma, sensacionalista. 

Dito isso, foram realizadas entrevistas com quatro jornalistas de quatro veículos: 

os portais Gazeta do Povo e Banda B, a emissora Globo News e a rádio Band News FM-

Curitiba tiveram em coberturas de tragédias em relação ao jornalismo de prevenção e os 

critérios de noticiabilidade importantes quando se trata de prevenção. Todos os jornalistas 

selecionados trabalham ou trabalhavam na época que ocorreu a tragédia no Rio Grande 

do Sul.  

A publicação Jornalismo Preventivo e Cobertura de Situações de risco, 

produzida pela ANDI (Agência de Notícias dos Direitos da Infância), trata da relação da 

mídia com as autoridades públicas e com os cidadãos diante dos casos de dengue e de 

febre amarela. Segundo a pesquisa, “defendeu-se que o jornalismo tem um papel crucial 

a desempenhar na cobrança junto às autoridades públicas para que medidas sejam 

tomadas a fim de minimizar o problema” (ANDI, 2009, p. 04). Também se afirma no 

documento que é necessária uma boa comunicação entre especialistas (como os médicos, 

policiais) e meios de comunicação para que os sistemas estejam mais preparados no caso 

de um agravamento ou futuras tragédias. 

Apesar da afirmação se referir a uma crise na saúde, ela também se encaixa no 

jornalismo, pois desastres podem ser evitados com uma boa comunicação entre a mídia e 

órgãos públicos. Como é o caso de desabamento de um prédio que ocorreu em São 

Mateus, São Paulo, no dia 27 de agosto de 2013, a cobertura da Gazeta do Povo5 noticiou 

o fato e constatou a morte de 10 operários. Na matéria, o jornal afirma que a obra tinha 

um pavimento a mais do que a planta entregue à prefeitura. Ao longo do texto, o repórter 

alerta que o sobrepeso não foi a única falha, antes do acidente: a construção não tinha 

autorização do município para ser executada.  

                                                 
4 As informações do acontecimento foram retiradas do portal G1. Disponível em: <http://g1.globo.com/rs/rio-grande-

do-sul/noticia/2013/01/tragedia-em-santa-maria-o-que-ja-se-sabe-e-perguntas-responder.html> 
5 Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/predio-que-caiu-e-matou-oito-

tinha-planta-para-apenas-um-andar-cao22h7d7anb4brd0gj35q9fy>. 
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A questão da precaução não é exatamente responsabilidade da cobertura 

jornalística. Castel (2005), em obra que versa sobre o risco como algo intrínseco à 

modernidade, defende que a obrigação de oferecer segurança deve partir do Estado. Isso 

não impede, por exemplo, que o jornalismo busque repensar suas práticas em busca de 

contribuir para a segurança da sociedade, já que numa concepção clássica de esfera 

pública, o jornalismo é a ponte entre a sociedade e o poder público. “Os veículos podem 

contribuir para que a população assuma cuidados individuais e cobrar as autoridades pode 

ser uma medida efetiva” (ANDI, 2009, p. 06).  

Ao informar fatos atualizados e confiáveis, os meios de comunicação interferem 

nas decisões e medidas tomadas pelo público sobre determinado assunto. Uma 

informação preventiva pode reduzir ou mesmo evitar situações de risco e, com isso, 

favorecer os cidadãos para uma cobrança mais rígida de seus representantes.  

O rompimento da Barragem da Samarco6, em novembro de 2015, que aconteceu 

em Mariana (MG), dificilmente poderia ser evitado pelo viés jornalístico. O risco nesse 

caso é altamente aleatório (CASTEL, 2005). No caso da barragem da Samarco, um laudo 

do Ministério Público dizia que o contato entre rejeitos, que já estavam presentes antes 

do acidente, e a barragem, não eram recomendados pelo fato favorecer situações de risco.  

Ana Paula Silva e Fellype Silva (2014) sustentam que as coberturas de desastres 

e voltadas para interesse social tendem a aproximar o leitor das pessoas que vivem a 

situação. Porém, para que isso realmente aconteça, é necessário que o repórter procure 

passar o sofrimento das pessoas afetadas. Nesse sentido, a ideia é que a sociedade, ou 

parte dela, seja afetada de maneira positiva ou negativa, pela forma de fazer jornalismo.  

Essa observação dos autores faz com que os jornalistas ingressem num dilema, 

pois parece existir uma linha tênue entre a ideia de cultura do risco (CASTEL, 2005) e a 

de medo. Dito isso, um jornalismo que busque ser de prevenção deve ter zelo para não 

gerar pânico no público. Ações sensacionalistas podem agravar a situação. Santos (2012) 

estabelece que, “apesar da cobertura de desastres tomar um importante espaço na 

imprensa, observa-se que esse espaço só existe após o desastre, na fase de resposta, 

quando é muito frequente o improviso e a espetacularização” (SANTOS, 2012). 

Sob um prisma normativo, há uma responsabilidade de o repórter cobrir não só 

o factual, mas também compreender todo o processo do acontecimento, de modo que não 

                                                 
 
6 Informações disponíveis em: <http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2015/11/rompimento-de-

barragens-em-mariana-perguntas-e-respostas.html>. 
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fique restrito ao fato. O factual não deixa de ser importante, já que a agilidade na 

informação tem grande relevância no meio jornalístico. Um exemplo disso seria quando 

a cobertura do portal G1 sobre a tragédia da Boate Kiss se aprofunda na história na qual 

simula o dia em que aconteceu o incêndio para mostrar o caminho percorrido pelas 

pessoas que conseguiram sair do local e também o trajeto que levava os frequentadores 

da boate ao banheiro ao invés da saída. 

A proposta do artigo é descobrir de que maneira os jornalistas que trabalham nos 

portais Gazeta do Povo e Banda B, na emissora Globo News e na rádio Band News FM-

Curitiba , veículos que seguem uma lógica de hard news, cobriram tragédias depois do 

incêndio de 2013 no Rio Grande do Sul. Se o acontecimento trouxe algum tipo de reflexão 

(“aprendizado”) em relação os valores-notícia ligados à prevenção, se o jornalismo de 

prevenção ganhou força ou não, quais os critérios de noticiabilidade importantes quando 

se trata de prevenção e entre outros aspectos específicos do assunto selecionado para 

análise.    

 

Descobrindo um jornalismo de prevenção: aportes metodológicos 

O método que mais se encaixa nesse assunto é o de entrevista, pois a ideia é 

entender a visão dos repórteres desses veículos. E como a intenção é coletar opiniões, a 

entrevista é adequada para compreender as explicações e motivos dos jornalistas que 

definem os valores-notícia relacionados à prevenção. A entrevista em profundidade é a 

qual melhor se encaixa no tema, pois, de acordo com Duarte e Barros (2006), “as 

perguntas permitem explorar um assunto ou aprofundá-lo, descrever processos e fluxos, 

compreender o passado, analisar, discutir e fazer prospectivas” (DUARTE; BARROS, 

2006, p. 63).  

A ideia do artigo é justamente aprofundar o tema com a visão de especialistas no 

assunto. O método de entrevista também apresenta vantagens e oferece uma flexibilidade 

maior na obtenção das respostas.  Gil (1999) afirma que algumas das vantagens são o fato 

do entrevistador ter mais facilidade em esclarecer as perguntas ao entrevistado e 

conseguir adquirir respostas na expressão facial e no tom de voz do entrevistado.  

Em relação à estrutura da entrevista, a que melhor se encaixa é a focalizada, que 

permite respostas mais livres, mas com um enfoque em um tema específico, sem permitir 

que o entrevistado desvie do assunto. Gil (1999) afirma que “esse tipo de entrevista é 

bastante empregado em situações experimentais, com o objetivo de explorar a fundo 
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alguma experiência vivida em condições precisas” (GIL, 1999, p. 120). A estrutura de 

entrevista dialoga diretamente com o tema de pesquisa, pois a intenção foi a de obter 

respostas mais livres e que demonstrassem se o jornalista considera ou não importante a 

prática do jornalismo de prevenção.  

É fundamental reiterar o alerta de Castel (2005), quando o autor diz que as 

tecnologias presentes na sociedade ainda não permitem que seja possível prever com 

exatidão qual será o próximo desastre, especialmente aqueles que não têm origem em 

questões ligadas à previsão do tempo. Ainda assim, Castel (2005) também discorre sobre 

a cultura do risco, conceito que dialoga com a ideia de que o próprio ser humano produz 

novas tecnologias que, de forma mais ou menos intensa, cria novas ameaças. A cultura 

do risco se desenvolve em meio à noção de progresso, inerente às sociedades capitalistas. 

Os novos riscos – que são, de certa forma, calculados – podem ser industriais, 

tecnológicos, naturais e entre outros. 

Ao confrontar esse conceito com o tema de pesquisa, percebe-se que a imprensa 

foca mais em cobrir tragédias no sentido de mostrar as consequências de algum fato. O 

jornalismo acaba, às vezes, não tendo a possibilidade de compreender as causas que 

viriam a originar desastres, isto é, o jornalismo deixaria de olhar para os riscos. Vale 

lembrar que essa observação não tem um caráter de julgar a atividade jornalística, mas 

sim de perceber que a partir da lógica da cultura do risco é possível pensar em novas 

possibilidades de abordagens para temas complexos. 

Dito isso, foram entrevistados quatro jornalistas curitibanos que já atuavam na 

profissão antes da tragédia da Boate Kiss e que continuam atuando depois disso. Todos 

esses profissionais trabalham hoje em veículos hard news. Os veículos são: Globo News, 

Band News FM- Curitiba, Banda B e Gazeta do Povo.  

As entrevistas foram feitas no período programado para a realização de duas 

semanas. Os autores Duarte e Barros (2006) afirmaram que esse tipo de entrevista busca 

sempre aproveitar o máximo da resposta do entrevistado, ou seja, pedir explicações, 

experiências, exemplificações e entre outros aspectos.  

Em relação aos questionamentos que foram feitos para os jornalistas, tiveram 

como objetivo procurar saber se cada um desses profissionais considera importante a 

prática de jornalismo de prevenção em coberturas de tragédias e por quais motivos. Saber 

em qual veículo trabalha, há quanto tempo atua como jornalista, quais meios de 

comunicação já atuou e atua, além de quais cargos já ocupou e ocupa. Se o entrevistado 
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acredita que a rotina do jornalista interfere na valorização de critérios de noticiabilidade 

mais voltados para a questão de prevenção em coberturas de catástrofes, e quais são os 

critérios para a argumentação do entrevistado. Se o jornalista acredita que depois do 

acontecimento na Boate Kiss, a imprensa teve um olhar diferente, mais voltado para 

prevenção, em cobertura de tragédias posteriores e por quê. 

Outros questionamentos são se o entrevistado acredita que é viável ou não para 

o repórter também fazer coberturas que mostram as consequências e as causas de uma 

catástrofe depois que aconteceu, para reportagens que tenham fortes critérios de 

noticibilidade mais voltados para a questão preventiva e por quais motivos. E se o 

entrevistado já teve experiências nas quais ele trabalhou com a prevenção e se percebeu 

que em alguns casos fosse aplicado jornalismo de prevenção, teria ajudado a minimizar 

as consequências da tragédia.  

 

Possibilidades de existência de um jornalismo de prevenção 

O jornalista Felipe Harmata, da Band News FM-Curitiba, atua há 14 anos na 

profissão e considera papel do jornalismo aplicar a prevenção em seu trabalho. “Acredito 

que o jornalismo faz sua função se ele conseguir prevenir e mostrar as coisas antes de 

acontecerem”. Apesar de considerar que essa prática é menos recorrente no trabalho do 

profissional, ainda sim faz parte da sua função. 

A jornalista da Gazeta do Povo Katia Brembatti atua há 16 anos como jornalista 

e conta que, por exemplo, alertar a prefeitura da cidade sobre determinado fato já pode 

ser uma forma de evitar catástrofes. “Se você faz um levantamento e mostra que as 

cidades, por exemplo, não têm um plano de ação no caso de fenômenos climáticos 

extremos é como dizer: ‘Olha, uma hora você vai precisar desses recursos e não tem’”.  

Já a jornalista Elizangela Jubanski, da Banda B, está há 13 anos no mercado de 

trabalho. Ela enfatiza que o jornalista, muitas vezes, consegue dar voz às autoridades e 

também cobrar os seus deveres na profissão. A jornalista cita um caso que, a princípio, 

pareceria eminentemente factual, mas que depois passou a ser explorado como um ato de 

prevenção. A repórter relatou que a rixa entre taxistas e os motoristas de Uber 

proporcionou encontros muito tumultuados. Ela acredita que nesse caso a cobertura da 

imprensa acabou propondo um papel de prevenção às autoridades: “O que a gente faz, 

por exemplo, é quando acontece uma briga dessa é chamar atenção das autoridades, 
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perguntar o que vai acontecer e quando vão se posicionar, para assim, evitar que 

problemas mais graves aconteçam”. 

Por fim, a jornalista Isabela Camargo, da Globo News, atua na profissão há 11 

anos. O posicionamento dela é diferente em relação aos demais entrevistados. A repórter 

afirma que as redações estão cada vez mais enxutas e, com isso, os jornalistas ficam 

acomodados com a informação pronta vinda de assessorias de imprensa. “Acho que 

usamos a rotina corrida de desculpa para tudo. Numa brecha entre uma reportagem e outra 

é possível fazer uma pesquisa aprofundada, por exemplo. Acho que é mais questão de 

postura do profissional que editorial”.  

Conforme dito, a ideia de pensar em aspectos de prevenção na prática jornalística 

não é fazer com que os jornalistas prevejam futuras tragédias, até porque isso é, em muitos 

casos, quase impossível. A atribuição dos jornalistas, segundo as repórteres Isabela 

Camargo, Katia Brembatti e Elizangela Jubanski, nesses casos é exercer a função de 

fiscalizar o poder público e isso pode favorecer na hora de aplicar o jornalismo de 

prevenção. Essa questão corrobora o princípio de que a mídia é a principal ponte entre a 

sociedade e o poder público, mas na prática nem sempre funciona de maneira harmoniosa. 

Já Felipe Harmata acredita que não é possível trabalhar com o jornalismo de prevenção 

no factual, pois isso é o que acontece no momento e esse trabalho não se faz em um dia. 

O repórter disse que só é possível quando tem um espaço destinado à reportagem especial 

e apurações mais longas e aprofundadas.  

Katia Brembatti, concorda que o profissional na área não tem a função de prever 

tragédias, mas existem métodos que podem ajudar nesse trabalho de prevenção, como 

uma rede fontes de especialistas que possam alertar sobre possíveis furos jornalísticos. 

Elizangela Jubanski também corrobora que uma boa parceria com assessorias de 

imprensa podem favorecer nesse aspecto. Porém, Katia Brembatti afirma que, na maioria 

das vezes, o jornalismo não é capaz de evitar tragédias.  

São muitos os empecilhos para que essa prática seja viável. O fato dos 

profissionais estarem cada vez mais sobrecarregados, exercendo várias funções, favorece 

para haja menos tempo para se atentar a detalhes que renderiam uma matéria de 

prevenção. Elizangela Jubanski afirma que a imprensa prefere matérias factuais que 

rendam audiência: “Só não se tem o jornalismo de prevenção com mais ênfase por falta 

de tempo, mão de obra e cada vez mais trabalho”.    
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Depois da Boate Kiss, ao analisar os resultados, o jornalismo mudou, mas isso 

durou um curto prazo, pois, depois de 2013, aconteceram outras tragédias de grande 

relevância que tomaram espaço na mídia. Felipe Harmata colocou em pauta que o ponto 

fundamental é trabalhar com as causas e as consequências, o caso da casa noturna poderia 

ser evitado se fosse visto com um olhar voltado para as causas.  

Geralmente uma tragédia alerta para o olhar preventivo. Katia Brembatti usou a 

palavra “mania” para definir isso: “Depois de uma determinada tragédia, aquele assunto 

entra no que a gente chama de espiral, agendamento... Acaba tendo uma cobertura maior 

e melhor da imprensa e aparece mais vezes em pauta, mas, às vezes gera um excesso de 

informação”.  

Porém, mesmo assim, o jornalismo prioriza o factual e deixa a questão 

preventiva em segundo plano. A boate apresentou diversas falhas na infraestrutura e 

irregularidades na legislação. Elizangela Jubanski afirma que, “se nada disso tivesse 

acontecido, provavelmente, a boate estaria funcionando até hoje em um lugar que não 

tinha infraestrutura, saída de incêndio e entre outros aspectos. É cruel, mas o jornalismo 

se atenta para o que rende”.  

Isabela Camargo disse que houve mudança na forma de lidar com notícias após 

a tragédia da Boate Kiss. Na época, ela fez a cobertura de bombeiros que deram 

treinamentos para donos de bares, mas completou afirmando que o jornalismo é reflexo 

da sociedade e tem memória curta. Depois das intensas discussões sobre o caso acabou 

que isso não foi mais abordado pela mídia. Já Katia Brembatti acredita que poderia 

encaixar a prevenção na rotina do jornalista desde que existisse um setorista, que são 

pessoas especialistas em determinados assuntos e, assim, teriam mais facilidade para 

descobrir matérias desse gênero. 

Felipe Harmata relatou uma experiência que viveu em 2014, quando o 

jornalismo de prevenção foi aplicado e evitou que acontecesse uma tragédia. Foi quando 

uma ponte em Curitiba foi interditada, pois estava com problemas e logo em seguida outra 

foi bloqueada. “Nesse caso preveniu, pois não chegou a acontecer o fato e todo mundo se 

mobilizou para discutir, assim a pauta foi ampliada. Foi o jornalismo que teve um olhar 

diferente e consegui prevenir porque foram interditadas as pontes e as ruas”.     

Através disso é possível dizer que nas redações que priorizam o factual não é 

viável, visto que a disponibilidade do jornalista é muito escassa para o jornalismo de 
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prevenção. Podem acontecer casos esporádicos que priorizam a prevenção, conforme 

relatado pelos profissionais, mas não é algo rotineiro. 

 

Considerações finais  

Há possibilidades de trabalhar com a prevenção no jornalismo, desde que o 

jornalista tenha mais tempo para isso, que seja valorizada a importância para ideia de 

prevenção, inclusive na preparação do profissional, que haja investimento nas redações 

nesse tipo de matéria e entre outros aspectos. Isso, entretanto, não é a realidade na vida 

profissional e essas mudanças parecem estar distantes de se realizarem.  

O profissional não tem a disponibilidade de estar em todos os lugares, talvez se 

tivesse uma interação maior com a sociedade, como os próprios cidadãos pautarem alguns 

assuntos relacionados à prevenção, o que poderia, possivelmente, evitar tragédias. 

Pessoas, por exemplo, que moram em lugares que têm alguma possível situação de risco, 

mas ainda desconhecida pela mídia, poderiam interagir com a imprensa para que o 

problema seja resolvido antes mesmo de se tornar um desastre.  

Este artigo teve como principal objetivo descobrir a viabilidade da prática do 

jornalismo com um olhar mais preventivo, depois do caso da tragédia da Boate Kiss, na 

rotina de um jornalista. Ao analisar os resultados da pesquisa, percebe-se que a prática de 

prevenção no trabalho jornalístico pode ser um nicho de atuação profissional, mas que 

não se encaixa nos parâmetros e ditamos dos veículos que lidam com notícias hard news.  
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