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RESUMO: Este paper tem como objetivo refletir sobre as formas de mobilização 

dos movimentos de familiares de vítimas do incêndio na boate Kiss, em Santa 

Maria, Rio Grande do Sul. Enfoco a construção da denúncia pública da injustiça 

que tem como principal conflito deflagrado a tensão com o Ministério Público 

Estadual a quem compete atribuições jurídicas concernentes ao chamado "caso 

Kiss". Paralelamente, analiso como através das denúncias públicas está se 

compondo um quadro de criação de canais de diálogo e enunciação pública do 

sofrimento. Sem reconhecimento dos órgãos públicos, sem meios de terem seu 

sofrimento reconhecido, os familiares procuram canais de visibilidade e 



possibilidade de enunciação e criação de legitimidade em outros espaços como 

nos conflitos, nas reuniões, nas entrevistas.  
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 Neste paper reflito sobre as formas de ativismo político de familiares das 

vítimas do incêndio na boate Kiss. Busco compreender como se organizam e se 

mobilizam. Em diálogo com a literatura sobre as formas de construção da 

categoria “vítima” e sua importância contemporânea (SARTI, 2014; FASSIN, 

2014; VECCHIOLI, 2013; CHAUMONT, 2000), mostro como os movimentos de 

familiares de vítimas da boate Kiss atuam a fim de produzir um espaço legítimo 

de enunciação e visibilidade em torno da noção de “vítima”; ao responsabilizarem 

o Poder Público por meio de denúncias públicas por aquilo que denominam como 

injustiças contra eles e contra seus filhos, procuram construir esse espaço. 

 Um modo de fazê-lo é mediante a nomeação do evento: ao empregar 

categorias que enfatizam tais injustiças, como 'tragédia' e 'massacre', 

demandam que o evento e seus efeitos sejam vistos sob determinado ângulo por 

sociedade e autoridades, em um processo tenso de comunicação com as 

mesmas. Tais denúncias públicas (BOLTANSKI, 2000) dialogam com a criação 

desses espaços institucionais com o intituito de fomentar formas de dar 

visibilidade a suas causas por meio de acusações, valorações e justificações 

morais.  

 A partir de reflexões de Sarti (2014) e Pollak (2010), discuto a possiblidade 

de comunicação do sofrimento. Sarti (2014) problematiza a representabilidade 

da dor através das narrativas. A autora observa que, na literatura sobre o 

holocausto, em determinado momento começou-se a criticar a perspectiva de 

que não era possível tal representatividade, concluindo então que toda narrativa 

sobre violência é parcial e obedece ao contexto no qual se inscreve. Pollak 

(2010), ao analisar a entrevista de Ruth A., considera que o silêncio não é 

necessariamente esquecimento, mas muitas vezes uma forma de gestão da 

memória em meio a um contexto no qual as vítimas consideram difícil comunicar 

e fazer entender suas experiências.  

 Como já escreveu Sarti (2014) ao se deter sobre os crimes da ditadura 

brasileira, as condições de enunciação dos sofrimentos dependem da 

formulação de espaços públicos que os reconheçam. É objetivo deste artigo 



descrever como, a partir de uma série de mobilizações políticas que envolvem 

disputas e tensões de diversas ordens, os movimentos de familiares das vítimas 

da boate Kiss tentam constituir tais espaços públicos de enunciação e 

visibilidade. 

 Após o incêndio na boate Kiss foram formados a Associação de Familiares 

de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM), o Movimento 

Santa Maria do Luto à Luta (SMLL) e a ONG Para Sempre Cinderelas. Esses 

três “movimentos”
1
 já estavam formados quando da época de mobilização contra 

a CPI da boate Kiss na câmara de vereadores de Santa Maria em agosto de 

2013. Mais dois movimentos vieram a se formar após o primeiro ano da tragédia, 

a ONG Ah! Muleke e o Movimento Mães de Janeiro. Uma das questões a 

trabalhar é o modo como tais movimentos constroem suas identidades no que 

concerne à forma como foram atingidos pela tragédia
2
, isto é: se eles se 

constroem como vítimas ou como algo diverso. 

 Como já salientou Vianna, a mobilização em torno da morte de familiares 

implica a realização de leituras, responsabilizações e reconhecimentos 

esperados sobre o ocorrido, os quais são bastante variados frente aos contextos 

diversos dos acontecimentos:  

Ao falarem de tais mortes (as mortes dos entes queridos) 

nesses contextos diversos, os atores produzem leituras 

sobre o que ocorreu, a quem cabe a responsabilidade por 

isso, os custos afetivos, morais e políticos envolvidos e o tipo 

de reparação e reconhecimento esperandos frente às dores 

experimentadas não só com a morte do familiar, mas em 

diversos momentos anteriores e posteriores que podem ser 

concectados a essa morte. Nesse sentido, articulam 

palavras-atos que podem funcionar como instrumentos de 

acusação, de compreensão, de solidariedade e de luto, 

                                                        
1  Ainda que as organizações políticas construídas tenham um formato político e jurídico 
diferente, quando eu me referir a elas no coletivo chamarei de “movimentos”. 
2  Os movimentos se referem ao incêndio como tragédia, mas sem considerar que se trata 
de uma casualidade. Ou utilizam o termo massacre termo que é utilizado quando estão num 
contexto de fala acusatório. 



reconstruindo-se social e subjetivamente nesse processo 

(VIANNA, 2014, p. 210) 

 

 Ao me deter nas formas de mobilização política dos familiares das vítimas 

do incêndio da boate Kiss, espero compreender suas gramáticas e categorias de 

ação, assim como as formas de construção de denúncias públicas (BOLTANSKI, 

2000) – sobretudo as denúncias referentes à negligência e à violência 

institucional percebidas como injustiças.  

 

2.1. Os Movimentos: Tensões Políticas e Bandeiras de Luta 

 

 Até o momento, tive proximidade com quatro dos cinco movimentos 

formados. São eles: Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da 

Tragédia da Boate Kiss, Movimento Santa Maria do Luto à Luta, Movimento 

Mães de Janeiro e ONG Para Sempre Cinderelas. Como no primeiro ano após 

a tragédia acabei por trabalhar apenas com os eventos públicos realizados pelos 

movimentos, tive mais proximidade com as ações da Associação de Vítimas e 

Familiares de Sobreviventes da Tragédia da Boate Kiss e com o Movimento 

Santa Maria do Luto à Luta. Posteriormente, completados já dois anos, segui 

envolvida com esses dois movimentos. Isso também ocorreu por serem 

movimentos que circulavam pelos espaços nos quais eu circulei – tais como a 

Ocupação da Câmara de Vereadores de Santa Maria, ocorrida em agosto de 

2013 e as audiências judiciais que acompanhei no período de setembro de 2013 

a abril de 2014. Nesse sentido, estes movimentos acabam por ser mais 

contemplados na discussão deste paper do que as outras três organizações.  

 

2.1.1. Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia da 
Boate Kiss 

 

 A ideia da criação da AVTSM surgiu na missa de sétimo dia da tragédia 

na boate santamariense quando Adherbal Ferreira pediu a palavra e sugeriu que 

algo no sentido fosse criado. A ideia germinou e, no dia 23 de fevereiro de 2013, 

completado quase um mês da tragédia, a associação foi oficialmente criada com 

estatuto e presidência temporária do próprio Adherbal Ferreira ou, como é 



conhecido, “Seu Adherbal”. Nos três meses imediatamente posteriores à 

tragédia, funcionaram na associação grupos de terapia coordenados pela Cruz 

Vermelha Brasileira Filial de Santa Maria; formando grupos separados, 

participaram dessa iniciativa mães e pais, irmãos e namorados. Em seu início, a 

associação também produziu um cadastro de familiares de acordo com cada 

vítima, estabelecendo assim, por meio dos cadastros, o vínculo de associado. 

 Com o passar do tempo a associação foi definindo linhas de atuação a 

partir de ações que já vinha desenvolvendo. As linhas de atuação são as 

seguintes: saúde, jurídica, ação social e prevenção. A primeira tem como figura 

mais atuante João, um pai de vítima que vive situação muito precária de sua 

própria saúde em função de problemas cardíacos. João sofreu um infarto no dia 

do velório do filho, que só foi identificado quase um mês depois. No dia do velório 

ele sentiu uma sensação estranha no peito, que considerou ser, segundo suas 

palavras, uma sensação “normal” do luto. No entanto, ao visitar o médico 

posteriormente (pois ele já apresentava problemas cardíacos antes da morte do 

filho) foi identificado o infarto. Na linha de ação relacionada à saúde, João 

participa de reuniões do grupo chamado Cuidado Kiss, do qual participam 

autoridades municipais e estaduais. Nesse grupo se discute a situação da saúde 

de sobreviventes e familiares conjugando secretarias de saúde e o serviço 

municipal de atenção psicossocial a familiares e sobreviventes chamado Acolhe 

Saúde. Nesse grupo também se discute a questão dos medicamentos aos 

sobreviventes, a rede de atendimento e as demandas de familiares e 

sobreviventes no âmbito da saúde. 

 No eixo jurídico a associação conta com três advogados que atuam como 

auxiliares de acusação ao lado dos acusadores principais – os promotores do 

Ministério Público – no processo criminal contra os donos da boate e dois 

integrantes da banda Gurizada Fandangueira. Esses advogados também se 

envolvem nos eventos da associação, participando de mesas de debate (como 

ocorreu no congresso de um ano) e são ativos no Facebook em postagens sobre 

o caso criminal citado e demais processos (como o militar, nos quais os réus são 

bombeiros processados criminalmente por fraude processual). 

 O eixo de ação social é constituído principalmente por mulheres. Ele 

consiste em distribuição de cestas básicas a familiares e sobreviventes 



“carentes”
3
 e/ou instituições de assistência social a pessoas de baixa renda. Já 

o eixo de prevenção consiste em palestras que a presidência, em especial, 

desenvolve em seminários sobre segurança nas boates. Não existe muita 

atuação ou lobby político no tocante às leis – como a chamada Lei Kiss, uma lei 

estadual de prevenção a incêndios em espaços públicos criada após o incêndio 

na boate Kiss. 

 Por duas gestões, Adherbal Ferreira foi o presidente. Adherbal  começou 

a se afastar a partir do segundo ano de gestão, negando inclusive uma entrevista 

para a pesquisadora sob a justificativa de “estar se afastando” e querer se 

“dedicar mais à família”. Vários comentários começaram a surgir por parte de 

interlocutores pertencentes à equipe de apoio psicossocial da Cruz Vermelha e 

pessoas no entorno destas: segundo essas fontes, ele estaria se afastando pois 

a entidade não estava mais tendo a visibilidade que tinha no começo e ele não 

podia “aparecer” nas (antes numerosas) entrevistas para a imprensa. Adherbal 

usa como justificativa para seu afastamento a família e o trabalho, com o qual 

estaria lucrando pouco (ele tem um loja de materiais e móveis pra escritórios 

situada praticamente no centro de Santa Maria). 

 No início dos movimentos AVTSM e Santa Maria do Luto à Luta – este 

último criado dias depois da criação oficial da associação – eu percebia um 

esforço de diferenciação e até mesmo uma tensão entre ambos. Refiro-me a 

uma cobrança do segundo para uma atuação mais intensa politicamente por 

parte primeiro. Ao lado disso, com o tempo os personagens passaram a se 

misturar, com pessoas do movimento Santa Maria do Luto à Luta mais ativas na 

AVTSM e reciprocamente. No final de 2014 eu já ouvia sobre os planos de 

participantes do movimento Santa Maria do Luto à Luta, que também eram 

bastante ativos na associação, de formar um gestão mais atuante. Foi desse 

modo que Sérgio da Silva, muito atuante nos dois movimentos, chegou à 

presidência da associação. Em sua chapa também estão Flávio (a pessoa mais 

atuante no movimento SMLL) como vice presidente, João como primeiro 
secretário (já me referi a ele ao falar do eixo da saúde) e Jaqueline Malezan 

como 1ª tesoureira. Esta última atua também no movimento Santa Maria do Luto 

                                                        
3  Entram nessa categoria familiares e sobreviventes com baixa renda devido à situação 
social anterior ou por conta de não estarem conseguindo mais trabalhar após a tragédia. 



à Luta e no movimento Mães de Janeiro. Muitos deles eram conselheiros e 

bastante atuantes na associação, como Sérgio e João. Todos são pais e mães 

de vítimas.  

 Por fim, a AVTSM é a responsável por organizar as homenagens mensais 

com o já tradicional minuto de barulho, em contraposição ao minuto de silêncio, 

missas ou culto ecumênico e alguns outros atos que acontecem por vezes com 

intuitos simbólicos (soltar balões brancos ou plantio de árvores). No início 

também ocorriam caminhadas, cujo número de participantes diminuiu com o 

passar do tempo. Hoje as caminhadas não ocorrem mais desde cerca do fim do 

primeiro ano após a tragédia. Foi a associação que organizou, perto de 

completar um ano da tragédia, a tenda da vigília que funcionaria por 242 dias – 

um dia reservado para cada vítima. 
 
2.1.2. Movimento Santa Maria do Luto à Luta 
 
 O movimento Santa Maria do Luto à Luta - Meu partido é um coração 

partido foi lançado em 27 de fevereiro de 2013, sendo considerado um 

movimento para familiares e amigos de vítimas da Tragédia da boate Kiss. É 

digno de nota o fato de, à época do lançamento do movimento, não terem direito 

a voto em assembleias da associação os sobreviventes, familiares de segundo 

grau e amigos; aos dois últimos sequer era concedido o título de associado. Isso 

só mudou na assembleia de eleição da diretoria seria eleita para dois anos de 

mandato em 29 de junho de 2013. As pessoas mais ativas, isto é, aquelas que 

estavam à frente do movimento (que se manifestavam no microfone e 

organizavam as atividades) eram Carina, uma mãe de vítima; Marília, prima de 

uma vítima; e Flávio, pai de vítima. Havia também jovens atuantes no 

movimento, amigos de vítimas. Um desses é Priscila, bastante atuante em 

agosto, na ocasião da ocupação da Câmara de Vereadores de Santa Maria pela 

AVTSM e movimento SMLL, por mais que o último estivesse muito mais 

presente. 

 O movimento Santa Maria do Luto à Luta tem um perfil diferente da 

AVTSM. Podemos pensar até mesmo que o subtítulo “meu partido é um coração 

partido” seja uma crítica à associação, cuja direção acolhia, em sua composição, 

associados a partidos políticos. Enquanto a associação está mais dedicada a 



questões práticas – como medicamentos para os sobreviventes e atuação 

jurídica no processo criminal da Kiss – o movimento SMLL tem uma atuação de 

mais enfrentamento político. Eles são responsáveis por protestos contra 

questões que foram surgindo no decorrer desses dois anos. Alguns atos de sua 

responsabilidade, por exemplo, são manifestações em frente ao Ministério 

Público Estadual de Santa Maria – doravante MP-RS – no qual exigiram justiça 

(compreendida aqui como punição exemplar aos que eles consideram culpados) 

e integridade da instituição MP-RS. 

 É também esse movimento o responsável pela organização das vigílias 

em frente à boate Kiss nos aniversários anuais do evento. Mais do que outros 

grupos, utilizam o termo 'massacre' para designar o que ocorreu e, nesses rituais 

políticos da dor realizados anualmente, incluem arte e religião como elementos 

de manifestação política e modos de inscrever a dor na cidade. O uso de sirenes 

no aniversário do primeiro ano instaladas na esquina da rua Andradas – onde 

fica a boate – com a avenida Rio Branco – uma das principais da cidade –  fez 

soar por alguns minutos, para fazer a cidade lembrar do ocorrido. Desse modo, 

o não-esquecimento e a luta como modo de homenagem são expressões 

recorrentes entre eles. Suas homenagens, portanto, procuram inscrever uma 

memória política do acontecido por meio da manifestação pública da dor e do 

uso de elementos como arte e religião para expressar posições políticas.  

 A partir de janeiro de 2014 a tenda da vigília passou a ser dirigida pelo 

movimento Santa Maria do Luto à Luta, uma vez que os associados não se 

dispunham mais a fazer o constante revezamento para cuidar da tenda. Essa 

instalação, que já vinha adquirindo outra dinâmica, passou a ser ocupada, por 

exemplo, pela ONG Para Sempre Cinderelas e a acolher vigílias no dia dos 

aniversários das vítimas – da mesma feita, ocorre sempre poucos dias antes da 

tragédia a vigília de Andrielle, vítima filha de Ligiane da ONG Para Sempre 

Cinderelas e Flávio do Movimento Santa Maria do Luto à Luta e recentemente 

vice-presidente da associação. 

  

2.1.3. Outras Organizações: ONG Para Sempre Cinderelas, ONG Ah! Muleke 
e Movimento Mães de Janeiro 

 



 A ONG Para Sempre Cinderelas foi formada pelas mães de cinco amigas 

faleceram na tragédia na boate Kiss. As amigas costumavam fazer festas em 

creches que recebiam crianças de baixa renda, por caridade; após a morte das 

filhas, as mães decidiram criar a ONG em homenagem às filhas e continuar com 

o trabalho que elas vinham realizando. Realizam arrecadações de donativos e 

fazem doações para creches e comunidades, especialmente em épocas como 

início das aulas, natal, entre outras datas. A esposa de Flávio Silva, ex-líder do 

movimento Santa Maria do Luto à Luta, Ligiane, mãe de Andrielle, é muito ativa 

nesta organização. As outras mães são Fani, mãe de Flávia; Vanda, mãe de 

Vitória; Gilzélia, mãe de Gilmara, e Helena, mãe de Mirela e José Manuel 

(chamado de princípe da ONG). 

 Marília Torres (que era prima de Flávia, filha de Fani) sugeriu o nome da 

ONG. Marília também atuou muito na liderança do movimento Santa Maria do 

Luto à Luta em seu início. No site da entidade, declaram que a missão do grupo 

é “transformar dor em amor”. Os membros concebem a ONG não só como uma 

forma de continuar o trabalho das filhas e homenageá-las, mas também como 

um suporte emocional para as mães. Por fim, a identidade visual da ONG são 

os sapatos das cinco jovens. Justificam o nome por apelo ao espírito de bondade 

e vaidade das jovens. 

  Já a ONG Ah! Muleke surgiu após um “racha” de Ogier, pai de vítima, com 

a Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia da Boate 

Kiss. Integrantes da associação o acusavam de envolvimento político e não 

queriam que o grupo estivesse sob a direção (ele à época era diretor de 

administração) de alguém com vinculação partidária. O vínculo de Ogier era com 

o partido da situação; era, portanto, companheiro de partido de Schirmer, o 

prefeito de Santa Maria. Os familiares da associação e do movimento SMLL 

acusam o prefeito de improbidade administrativa – isto é, a acusação consiste 

em que ele saberia que a boate se encontrava em situação irregular e, não 

obstante, nada teria feito para impedir seu funcionamento. Em acréscimo a essa, 

há também acusações de corrupção.  

 Ogier trabalhava num cargo político para o prefeito e foi classificado como 

alguém que poderia direcionar as ações da associação em um rumo não 

desejado. Alguns pais exigiam que no estatuto constasse que os associados não 

pudessem ter filiação partidária. 



 Mesmo Ogier não concorrendo a novas eleições da associação, na 

reunião do dia 29 de junho de 2013 pessoas com filiação partidária ou com 

“interesses políticos” foram duramente criticadas por familiares que são hoje os 

mais ativos tanto na associação como no movimento SMLL. Ogier e uma 

integrante que trabalhava com ações sociais se sentiram pessoalmente atingidos 

pelas “acusações”; cada qual então solicitou para si desligamento da AVTSM. A 

cena que presenciei, bastante dramática, envolveu Ogier falando ao microfone 

que estava se retirando de uma associação injusta, que o acusava de estar 

“macunado” com o prefeito e contra os pais e Ariane, uma mãe de vítima, 

andando pelo corredor falando alto “sou amiga íntima do prefeito e isso é 

problema meu”. A cena se completou com Adherbal, que andava pelo corredor 

entre as cadeiras do auditório, consternado: “não precisa ser assim”, dizia, e “eu 

não sabia que a associação ia pra esse caminho”. Adherbal falava em tom 

ameno para Ariane “precisamos do teu trabalho, ficaríamos deficitários sem ele” 

e Ariane aos gritos dizia “a gente vai continuar uma ação social, quem quiser 

venha com a gente”. 

 Esse trabalho teve prosseguimento na ONG Ah! Muleke, que faz ações 

sociais e recebe muitas críticas dos outros familiares. Novamente, entendem que 

Ogier estaria determinado a “querer aparecer”. A indisposição contra Ogier se 

ampara, por exemplo, em uma das ações controversas desta ONG: a realização, 

por ocasião dos aniversários da tragédia, de shows ou festas. No primeiro ano, 

fizeram shows na praça Saldanha Marinho; diante desse fato, muitos familiares 

de filiações em outros movimentos declaram terem passaram mal. Em rumores 

menciona-se até mesmo desmaios.  

 No segundo ano, a ONG organizou a festa em uma boate que já estivera 

em situação irregular. A organização desse evento pediu a todos que 

comparecessem vestindo camisetas brancas. No dia da festa a ONG desmentiu 

a ligação entre o evento que organizavam e o aniversário do desastre na Kiss. A 

festa acabou por ter poucos participantes e foi alvo de muitas matérias 

jornalísticas. Como se pode ver, a ONG Ah! Muleke passa por intensa avaliação 

moral dos outros familiares. Todavia, não me cabe aqui fazê-la nos mesmos 

termos. Em vez disso, proponho-me a apenas analisar esse jogo de acusações. 

Ogier, líder dessa organização, é acusado recorrentemente de usar a imagem 

do filho, construído como o filho-herói (em virtude de ter ele saído da boate, mas 



tornado a entrar para salvar outros jovens, morrendo em seguida) para 

autopromoção e vantagem financeira. 

 O movimento Mães de Janeiro surgiu em agosto de 2013. Em sua 

fundação, algumas mães de vítimas da tragédia se reuniram em frente ao 

Ministério Público Estadual durante o primeiro protesto nesse local do 

Movimento Santa Maria do Luto à Luta. A partir daí, decidiram criar o movimento. 

Elas o veem como uma forma de apoio entre as mães e uma forma de  

homenagear os filhos por meio da luta. O movimento recebe esse nome porque 

a tragédia ocorreu no mês de janeiro. Realizaram até agora poucas ações 

autonômas. Em geral, as ações são feitas em conjunto com  a associação, mas 

principalmente com o movimento SMLL. Uma de suas ações individuais foi a 

limpeza da frente da boate, em preparação para as homenagens anuais em 

janeiro de 2014. Nos dois aniversários anuais, realizaram as atividades junto com 

o movimento SMLL. Por fim, cabe ressaltar que as Mães de Janeiro são 

mulheres atuantes tanto na associação quanto no movimento SMLL, e mais 

intensamente no segundo. 
 

2.2. A Construção de Espaços Legítimos de Enunciação e Legitimidade: 
nomeando o “impensável” 
 
 Sarti (2014) examina categorias como 'vítima' e 'testemunha' em seus 

nexos com a violência sofrida num contexto de busca da criação de espaços de 

reconhecimento do sofrimento e legitimidade de formas de reparação da 

violência sofrida. A antropóloga cita Mauss a fim de discutir a ideia de que as 

formas de manifestação do sofrimento precisam fazer sentido para o outro, 

supondo códigos culturais para sancioná-las. É através dessa expressão pela 

via das formas instituídas que o sofrimento torna-se inteligível (SARTI, 2014, p. 

80). No caso do sofrimento associado à violência, a autora observa que não há 

formas instituídas para expressar a dor, mas ao contrário, o silêncio é imposto 

como negativa de escuta, de modo que a autora detecta a ausência de um lugar 

de inteligibilidade pois para a existência desses lugares exige-se o 

reconhecimento da violência (SARTI, 2014, p. 81).  

 Para Fassin (2014), é a categoria clínica e metafórica de trauma o que 

possibilita uma conversão moral na qual a vítima passa do lugar da suspeita para 



o lugar de reconhecimento social, tornando-se legítima para requisição de 

direitos e reparação. 

 Sarti (2014) ao ingressar na discussão sobre a comunicabilidade da dor, 

traz à tona um elemento presente na literatura sobre o Holocausto, a saber: a 

crítica à ideia de que haveria uma impossibilidade de narrar o sofrimento ou 

representá-lo. Tal crítica constitui-se “a partir da ideia de que a representação de 

um acontecimento, mesmo violento, é parcial, limitada e mediada pelas 

circunstâncias de sua produção” (SARTI, 2014, p. 85). Sendo assim, segundo a 

autora, as condições de elaboração de tais experiências são históricas e sociais. 

Pollak (1986) inscreve as narrativas e até mesmo o silêncio num processo de 

gestão de memória que diz respeito não ao esquecimento mas a uma forma de 

gerir a vida quando as experiências passadas no Holocausto são consideradas 

de difícil comunicabilidade. Considera, desse modo, que a história e a memória 

individual estão inscritas numa memória e história coletivas. Pollak (1986) tece 

essa consideração com base nos obstáculos que enfrentou para a realização 

das entrevistas com Ruth A. Que, por conselho de uma amiga, não queria mais 

dar entrevistas, pois o que os judeus haviam passado só poderia ser entendido 

por eles mesmos. Como Ruth A. decide permanecer em Berlim, o autor narra, 

através da fala da entrevistada, diversas situações nas quais fora difícil para ela 

comunicar o que passou. Ao levar isso em conta, afirma que o silêncio pode ser 

“uma condição necessária (presumida ou real) para a manutenção de uma 

comunicação com o meio ambiente” (POLLAK, 2010, p. 45). 

 Nesse sentido, penso ser possível, mesmo que parcialmente, comunicar 

a violência através da criação de categorias narrativas de nomeação dos 

acontecimentos – categorias que ressaltem não só uma valoração sobre o 

evento, mas que atribuam responsabilidades e intencionalidades. Desse modo, 

os movimentos de familiares de vítimas do incêndio, principalmente, o 

movimento Santa Maria do Luto à Luta, a Associação de Familiares de Vítimas 

e Sobreviventes da Tragédia da Boate Kiss e o Movimento Mães de Janeiro (que 

tem muitos de seus participantes circulando entre aqueles outros movimentos) 

buscam se articular para construir um espaço público de enunciação e 

visibilidade em torno da categoria de “vítima” do incêndio. O silêncio certamente 

é a opção de muitos dos familiares não mobilizados nos movimentos; no entanto, 

entre os pesquisados para este estudo encontramos a noção comum de que só 



quem passou pelo que eles passaram é que pode entender e sentir o que 

sentiram. Embora não deixem de buscar se comunicar e se fazer compreender, 

ressaltam essa linha divisória sobre a possibilidade de sentir e compreender. 

Além dessa divisão, empregam ainda categorias internas para se referirem ao 

que sentem de modo variado, como veremos em um dos tópicos deste paper.  

 Há variadas tentativas de criação desses espaços, como veremos no 

tópico sobre as denúncias públicas no que tange ao conflito com o Ministério 

Público Estadual. Por ora, introduzo apenas uma situação que evidencia essa 

tentativa de forjar espaços de enunciação. Trata-se de uma cena ocorrida em 

um dos depoimentos de sobreviventes quando da escuta de testemunhas de 

defesa. Ironicamente, as testemunhas chamadas para a defesa pouco 

defendiam os réus, agravando mais a criação de uma noção de culpabilidade 

que os circunda. No caso em questão, ouvia-se um jovem que havia tido boa 

parte do corpo queimado. Seu depoimento foi marcado por suas poucas 

lembranças sobre o que ocorreu (visto que ele desmaiou logo no início do 

incêndio) mas, principalmente, pelo que ouviu de seu irmão – outro sobrevivente 

do incêndio, e responsável pelo resgate de muitas pessoas, dentre as quais se 

inclui o jovem depoente. A narrativa foi marcada por acusações contra os 

bombeiros, pois teriam incentivado o irmão do depoente a entrar na boate para 

resgatar os frequentadores que estavam desmaiados dentro da boate.  

 Ao final de sua fala, as mães de vítimas presentes perguntaram ao jovem 

e ao juíz se o irmão dele estava no rol de depoentes, obtendo resposta negativa. 

Em polvorosa, as mães requisitaram ao Ministério Público que o irmão da 

testemunha fosse chamado a depor, ao que o MP-RS se mostrou um pouco 

resistente, afirmando já terem as informações, graças à narrativa da testemunha 

que acabava de depor. Uma das mães então declarou enfaticamente que o irmão 

deveria depor, pois seria a “voz” do filho de Jacqueline – uma mãe que perdeu 

seu filho devido às inúmeras incursões ao interior da boate para resgatar amigos. 

O filho de Jaqueline sobreviveu ao desastre; posteriormente, sua morte deveu-

se à fumaça inalada em suas incursões de resgate.  

 No relato dessa situação que observei no fórum central, importa perceber 

que as mães utilizam esse espaço como um lugar para narrar ou buscar nas 

testemunhas a criação de uma narrativa que contemple a memória de seus 

filhos, intervindo após os depoimentos. Percebo então as audiências como um 



desses espaços de escuta do sofrimento, ainda que muito limitado, pois nem 

sempre suas expectativas são atendidas. Foi o que ocorreu no caso relatado: 

não houve o reconhecimento, mas o esforço de criar esse espaço para que a 

voz do filho morto fosse escutada nos diz muito sobre as formas de organização 

dos movimentos.  

 Outro modo de promover um espaço de enunciação e visibilidade é a 

criação de categorias de nomeação. Tais categorias são importantes na medida 

em que atribuem características ao acontecimento – características essas que 

dialogam com as experiências de sofrimento e suas formas de expressá-la. Entre 

os profissionais e familiares com quem tenho convivido, uma constatação é 

evidente: ninguém esperava por um acontecimento desse porte com tantas 

vítimas. Apesar desse denominador comum entre famílias e profissionais, o 

acontecimento gerou diversos tipos de nomeações que ganham sentido no 

discurso, ou seja, naquilo que se quer expressar em determinado contexto de 

fala. Para a Cruz Vermelha Brasileira o incêndio na boate Kiss é nomeado como 

desastre, seguindo a linha de um enquadramento teórico elaborado por 

instituições humanitárias e de gerenciamento de “crises”. No entanto, no 

contexto dos movimentos de familiares de vítimas aqui estudados as formas de 

nomeação são outras. 

 O termo “tragédia” foi utilizado pela imprensa em geral desde o próprio dia 

27 de janeiro de 2013;
4
 é o termo adotado no próprio nome da associação 

formada legalmente no mês seguinte (Associação de Familiares de Vítimas e 

Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria). “Tragédia” é, pois, uma expressão 

imbuída de sentido e controvérsias. Em um uso comum, a palavra pode significar 

algo como um acidente, isto é, sem intencionalidade. Etnograficamente, contudo, 

foi possível perceber que não é de acidente que os familiares falam quando se 

referem ao acontecimento como “tragédia”. Estão, em vez disso, chamando a 

atenção para o componente trágico, no sentido de algo horrível e de grandes 

proporções – algo que marcou suas vidas de modo a deixá-las desprovidas de 

sentido. 

                                                        
4  http://oglobo.globo.com/brasil/incendio-em-boate-deixa-mortos-feridos-em-santa-maria-no-rs-
7407490  



 Em Conflitos Morais e Bioética, Diniz (2002) reflete sobre o dilema moral 

de Tashi; para tanto, vale-se de figuras mitológicas e literárias, explorando assim 

a relação entre a moral e o trágico. Acredito que de sua análise pode-se 

apreender um sentido de 'tragédia'  semelhante àquele atribuído pelos familiares 

de vítimas do incêndio: 

Tashi é uma figura exemplar, porque encarna toda a 

concepção de moralidade que será descrita no resto do livro. 

Essa concepção parte do pressuposto de que a realidade do 

homem é sempre trágica e a função da moralidade é 

preservá-lo do contato direto com a substância das coisas. 

Só em alguns casos excepcionais o homem pode suportar o 

enfrentamento imediato com a tragédia, além de todas as 

ilusões, mas o preço a pagar por essa lucidez desumana é 

a insanidade. Em situações normais, o ser humano é 

obrigado a assumir uma atitude antitrágica, capaz de 

protegê-lo contra a brutalidade do real”. (DINIZ, 2002, p. 10) 

 

 Pode-se conceber a realidade como contendo sempre brutalidade; dessa 

perspectiva, é pela moralidade que os humanos se defendem desse real brutal. 

Com o incêndio, os familiares tomam contato com essa brutalidade do real de 

forma bastante cruel, e é essa brutalidade que define a tragédia. Quando falam 

de “tragédia”, em lugar de supor que o incêndio foi um acontecimento sem 

intencionalidade, os familiares têm em mente esse contato com a “total falta de 

sentido do real”, de algo cruel demais para ser verossímil. Em acréscimo, a 

expressão também é naturalizada nas falas: de forma coloquial, pode figurar em 

simples referências ao incêndio. 

 Isso não significa que os mesmos familiares jamais contestem o termo. 

Testemunhei exemplos dessa contestação durante o congresso “Novos 

Caminhos: A vida em transformação”, realizado pela AVTSM quando do 

aniversário de um ano do incêndio. Durante a abertura, o representante da 

associação, Adherbal Ferreira, traça uma diferenciação entre tragédia e 

massacre: 

 



Quase setecentos ficaram (se referindo aos sobreviventes), 

foi a segunda em número de mortos em evento dessa 

natureza no país. Passa de tragédia para massacre, como 

no massacre de Cromañón. Tragédia se diz quando um 

ônibus capota com 10, 20 pessoas ou coisas relacionadas à 

natureza (Fala da abertura do congresso de um ano do 

incêndio, presidente da AVTSM) 

  

 Muitas vezes nas falas dos meus interlocutores, em momentos de 

elocubração política e para um público ampliado, essa distinção e conversão da 

tragédia em massacre foi estabelecida. O termo “tragédia” é utilizado, portanto, 

como já me referi, nas falas cotidianas de modo coloquial e o termo massacre é 

usado contextualmente para enfatizar a existência de culpados pelo incêndio e 

a existência de uma intencionalidade na medida em que acreditam que, se as 

condições necessárias para segurança não estavam garantidas nem pelos 

donos da boate, banda, prefeitura e bombeiros, esses haviam assumido o risco 

de causar mortes. Zenobi (2014) contextualiza a distinção semelhante feita pelos 

seus informantes da ONG argentina Que No Se Repita organizada no pós-

incêndio na boate Republica Cromañón: 

Los actores movilizados em esos días rechazaron la 

clasificación del siniestro como un 'accidente' o una 'tragedia' 

puesto que creían que esos términos connotaban la 

ausencia de personas concretas que pudieran ser 

responsabilizadas por lo sucedido. De um modo diferente, 

afirmaron públicamente que se había tratado de una 

masacre, un asesinato em masa. (ZENOBI, 2014, p. 27) 

  

 Além de classificarem o que aconteceu às vítimas do incêndio como 

violência, os familiares também consideram como tal a negativa de justiça sofrido 

por eles próprios hoje. O incêndio na boate Kiss é uma violência para eles na 

medida em que muito convergiu para que o que, naquele dia, tudo ocorresse 

daquele modo. Acredito támbém que o sentimento de violência praticada se 

intensifica quando entram em consideração o modo como a tragédia transcorreu: 



com pisoteamento, com morte por asfixia de cianeto, descaracterização dos 

corpos, bombeiros que não entravam na boate para atuar. 

 Refletindo a partir de Sarti (2014) sobre a indissociabilidade entre 

sofrimento e reconhecimento público e oficial da violência que o gerou, podemos 

pensar as duas situações apresentadas – o depoimento no judiciário e as formas 

de nomeação – como tentativas de criar um espaço oficial de visibilidade e 

legitimidade para o sofrimento dos familiares de vítimas. Essa tentativa passa 

pela afirmação da necessidade de uma política de memória. As ambiguidades 

na criação da política de memória, segundo Sarti (SARTI, 2014, p. 86), coincidem 

com as ambiguidades em torno da figura da vítima. Busca-se a criação de “novas 

formas de dizer”. Para a autora, a literatura é um desses meios entre outros. No 

caso aqui pesquisado, não há, por parte do Estado, espaços designados para a 

construção de uma memória; sendo assim, os familiares se utilizam de espaços 

já criados com propósitos diversos – serviços de saúde, audiências judiciais e 

manifestações políticas.  

 Assim como os que lutaram pela ditadura não representam a si como 

vítimas fora do âmbito discursivo do campo jurídico e penal, os familiares não se 

mobilizam em torno da requisição para si de um lugar de vítima; apresentam-se, 

em vez disso, como pessoas que sofrem pela perda de seus filhos – portanto, 

um sofrimento que é atravessado pela parentalidade. Apresentam-se também 

como “protagonistas de um luta” (SARTI, 2014, p. 91).  

 Ainda a respeito do trabalho de Sarti, a afirmação de que o 

reconhecimento do sofrimento depende da criação destes espaços instituicionais 

pelos quais os familiares estão lutando permeia o campo de estudo em questão: 

 

“Dessa forma, no âmbito da discussão sobre as 

políticas de memória, o inenarrável e o indizível das 

experiências traumáticas relacionam-se menos com a 

dificuldade ou impossibilidade subjetivas de dizer e 

narrar, por parte de quem as viveu, do que com a 

ausência de um espaço ou a falta de disponibilidade 

e de vontade política de escuta e elaboração dessas 

experiências (….)” (SARTI, 2014, p. 92). 

 



 Deste modo, é visível nesse campo de atuação política dos familiares a 

criação desses espaços que possibilitem novas formas de dizer (SARTI, 2014, 

p. 86) o sofrimento. Tais modos de dizer serão analisados no próximo tópico 

através da análise das denúncias públicas (BOLTANSKI, 2000) das injustiças. 
 
2.3. Denúncia Pública da Injustiça 

 

 Diante desse contexto de criação de aparatos institucionais para falar 

sobre a dor que ocorre com a constituição dos movimentos, percebemos que os 

mesmos são espaços políticos que buscam proporcionar o reconhecimento do 

sofrimento. Tendo em vista esse contexto, concentro-me nas denúncias públicas 

(BOLTANSKI, 2000) que envolvem as acusações morais realizadas ao se 

qualificar o evento como “tragédia” e “massacre”. Ao qualificá-las (isto é, nomeá-

las) desse modo, não apenas criam um espaço de visibilidade para o seu 

sofrimento, mas também denunciam, ao evocar culpados pelo acontecimento 

trágico e pelo massacre. Ainda nesse sentido responsabilizam agências e criam 

mecanismos de expressão do sofrimento por meio das denúncias. Nomear 

mediante esses termos e sentidos específicos é, nesse caso, acusar, e tais 

acusações se dirigem a determinados agentes – a prefeitura, o Ministério Público 

Estadual, os réus do caso criminal principal e os Bombeiros.  

 A fim de evocar as gramáticas morais e as justificações dentro desse 

contexto, e devido à diversidade de movimentos e bandeiras de luta, bem como 

o grande número de familiares e seus diferentes posicionamentos, elejo aqui 

uma causa específica para análise. Desse modo, para trabalhar com a noção de 

denúncia pública (BOLTANSKI, 2000) e com a questão da passagem do “caso 

particular” à “causa geral”, tomo como situação exemplar o conflito entre os 

familiares do movimento Santa Maria do Luto à Luta e o Ministério Público 

Estadual.  

 O MP-RS é o responsável por oferecer a denúncia, transformando 

suspeitos sugeridos pela polícia civil em réus no tribunal do Fórum Central de 

Santa Maria. É a partir da denúncia que os acusados pela polícia civil, após 

Inquérito Civil Policial, tornam-se réus de um processo criminal e passam por 

todas as suas etapas – entre as quais as audiências de instrução e o júri. O 

processo principal se encontra em momento de escuta de peritos,  no qual foi 



oferecida a denúncia de quatro pessoas por parte do MP-RS, dois sócios da 

boate e dois integrantes da banda que tocavam naquela noite na casa noturna. 

A escuta atual é relativa aos profissionais que realizaram a perícia na boate, 

todos do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul; eles serão escutados 

a pedido da defesa. Tal escuta não se dará em regime de testemunho, como 

também não foi a escuta de mais de 100 sobreviventes no início do desenrolar 

do processo criminal. Acompanhei mais de 20 destes depoimentos. Entre as 

testemunhas de ambos os lados estavam sobreviventes, peritos e pessoas que 

tinham alguma relação com os donos da boate ou com a banda. 

 O fato de o Ministério Público Estadual ter denunciado apenas quatro dos 

dezesseis acusados pela policial civil em seu inquérito levou os familiares a se 

mobilizarem, pois entre os denunciados pelo MP-RS não havia representantes 

da prefeitura. Para os familiares, não apenas os donos da boate e os integrantes 

da banda são culpados, mas também o prefeito e agentes fiscalizadores, na 

medida em que deixaram a boate em funcionamento mesmo com alvarás 

vencidos (os alvarás foram reunidos no inquérito policial). Esse sentimento de 

injustiça fez com que os familiares se mobilizassem das mais variadas formas 

para exigir “justiça” – que, em seus termos, significa a punição “exemplar” aos 

que eles consideram culpados e o reconhecimento de suas demandas pela 

punição de agentes estatais da prefeitura como forma de preservar a memória 

de seus filhos e para que a tragédia não “caia no esquecimento” na cidade e no 

mundo. Em “Um Mural para a Dor: movimentos cívicos religiosos por justiça e 

paz” Birman e Leite consideram: 

 

É sobretudo a falta de reparação e de justiça que produz em 

muitos o sentimento do intolerável. O que dói, nesses casos 

, é a presença de um muro de proporções difíceis de 

mensurar bloqueando as saídas para esse intolerável (…) A 

violência, nesse caso, é de natureza moral, e diz respeito a 

um tratamento recebido pelo morto e sua família visto como 

ofensivo e desrespeitoso com sua memória (BIRMAN & 

LEITE, 2004, p. 10-11, apud VIANNA, 2014, p.21 4) 

 



 Portanto, os sentimentos do intolerável, do impensável e da injustiça 

perpassam uma relação com o Estado. Segundo Boltanski (2000), a denúncia 

pública é construída porque um sentido de justiça foi ofendido, acarretando a 

designação de um responsável que pode ser uma abstração  ou  designado   por   

um   nome. O denunciante deve mobilizar a população em prol de sua causa – 

um número indefinido, mas necessariamente elevado de pessoas, utilizando-se 

de abstrações como “por todos” ou “por todos homens de bem” como justificativa 

para a justeza de sua causa. O denunciante deve ainda convencer de que diz a 

verdade e que essa verdade merece ser dita. Além disso, a  denúncia  não  deve  

representar seu autor,  como  a vingança  feita  pelo indivíduo, mas deve 

extrapolar o mesmo, ser feita em nome de uma causa geral, provida de uma 

pretensão de universalidade. Boltanski chama esse processo de transição de 

passagem do “caso particular” ao “interesse universal” (BOLTANSKI, 2000, p. 

238). Os casos particulares visam apoiar-se na opinião pública para exigir 

reparações, o que pode ser apenas uma reparação moral. A transição da causa 

particular – familiares que acham injusto que a prefeitura não seja denunciada 

por improbidade administrativa – à causa geral – de forma a transformar todos 

os jovens em potenciais vítimas de incêndios em boates – passa pela ideia de 

justiça para com a memória de seus filhos através da punição exemplar e do 

“não-esquecimento”
5
.  

 Desse modo, a passagem à causa geral é feita por um apelo (dotado de 

diversos elementos) à população da cidade, para pressionar o MP-RS em prol 

da decisão que atenda seu sentimento de justiça. Os elementos utilizados são 

os já tradicionalmente favorecidos pelos movimentos de vítimas de violência 

(AROSI, 2013) como camisetas e banners com fotos e frases de efeito, ou de 

trechos de músicas e objetos pessoais. 

 Os familiares de vítimas do incêndio na boate Kiss também empregam 

outros elementos para efetivar sua denúncia, como caminhadas, manifestações 

(silenciosas ou não), cartazes com acusações contra a entidade MP-RS colados 

                                                        
5  O “não esquecimento” parece ser uma bandeira extremamente vinculada ao sentido de 
justiça empreendido por estes familiares. Não esquecer está vinculado a punição exemplar 
daqueles que eles consideram culpados pelo incêndio. O não-esquecimento aparece, portanto, 
não só como algo que eles promovem, mas como algo que precisa da causa vencida para que 
se concretize. 



pela cidade ou carregados durante as manifestações e até mesmo arte (como 

no caso da charge do cartunista Latuff e o grafitte na parede externa da boate). 

Também apelam buscando atingir a totalidade da população por meio da 

vinculação da causa aos jovens. É dito que lutam, não somente pelos que 

morreram, mas para que não aconteça mais com outros jovens. A causa de “para 

que não se repita” aparece aqui como esse apelo geral, essa inserção da 

população pela qual se busca passar da causa particular à causa geral. Pode-

se conceber as vigílias realizadas tanto na tenda da praça Saldanha Marinho 

quanto as anuais em frente à boate como uma combinação de elementos de 

manifestação política e de velório coletivo (VIANNA, 2014, p. 214) e seguem a 

seguinte perspectiva de passagem do privado ao público num processo de 

reposicionamento da figura do morto: 

A opção por essa estratégia, mais do que ampliar ou 

exportar o pranteamento doméstico visa construir o 

reconhecimento dessa morte em si como relevante, o que 

implica alterar o lugar que ela ocupa não apenas no espaço 

público, mas na próprioa malha mais estreita formada por 

aqueles que estão enlutados (ibid). 

 

 Retornando a questão da denúncia pública (BOLTANSKI, 2000), para   ser   

considerada normal, ela deve cumprir uma série de quesitos que correspondem 

ao que é considerado aceitável criticar  privadamente e o que é legítimo 

denunciar publicamente. O principal quesito diz respeito à distância ou 

proximidade entre quem denuncia e quem é denunciado. No caso em questão, 

a distância é grande, uma vez que falamos do cidadão (os familiares) e do 

Ministério Público Estadual (os promotores).  

 Boltanski (2000) toma emprestado de Bruno Latour o termo actante e 

estabelece um sistema actancial, o qual é composto de quatro actantes: 1) o que 

denuncia; 2) aquele em favor de quem se realiza a denúncia; 3) aquele contra 

quem se faz a denúncia; 4) aquele a quem a mesma se dirige. Respectivamente, 

designa-se cada um como denunciante, vítima,   perseguidor e juiz. Neste paper, 

poderíamos chamar de denunciantes os familiares, de vítimas as próprias 

vítimas fatais e sobreviventes do incêndio, de perseguidor o MP-RS e de juiz o 

próprio juiz ou mesmo a população. 



 Boltanski (2000) se interessa pela gramática moral dos conflitos. 

Gramática é o conjunto de coações que se impõem a todos. Ele explora em sua 

carreira as justificações   morais para as denúncias. No presente caso, as 

justificações morais se vinculam ao tema da justiça, colocando em marcha o que 

o autor chama de processo de acusação. Tal processo também se faz, como 

vimos no início deste tópico, através das categorias de nomeação. Desse modo, 

são elaboradas acusações de injustiça contra o Ministério Público Estadual, 

representanto todo um conjunto de poderes que estaria corrompido em prol da 

inocência da prefeitura municipal. Esse tipo de acusação também ocorreu contra 

o legislativo municipal quando da ocupação da Câmara de Vereadores na época 

da CPI da Kiss, a qual investigava a responsabilidade do executivo municipal no 

incêndio. Ali o legislativo municipal, representado pelos componentes da 

presidência da CPI da boate Kiss, foi  acusado de tentar   proteger o governo 

municipal da responsabilidade de irregularidades administrativas que   teriam 

dado condições à tragédia. 

 É interessante notar que os elementos utilizados para criar a comoção 

geral sejam também formas de estabelecer outro canal de diálogo com o 

Ministério Público Estadual ou um espaço legítimo de enunciação da injustiça e 

do sofrimento. A AVTSM mantinha um diálogo com a instituição, mas o 

Movimento Santa Maria do Luto à Luta, em geral, criticava a associação por não 

ser mais incisiva. Mediante elementos tensos, criaram seu próprio canal de 

comunicação. É no primeiro ano, logo após a divulgação da Charge de Latuff, 

que os familiares são chamados para uma conversa com o MP-RS. 

Anteriormente a essa ocorreram reuniões na época da soltura dos réus e 

reuniões para esclarecimento quanto ao processo criminal; as manifestações em 

frente ao MP-RS haviam sido silenciosas, apenas com cartazes. No entanto, a 

reunião para qual os familiares são chamados em 2014 serviu ao propósito de 

negociar a retirada das charges que, na visão do Ministério Público Estadual, 

feriam a imagem da instituição de forma injusta. Penso aqui na charge (e na arte) 

como formas de criar uma canal de diálogo direto com o Ministério Público 

Estadual no qual os familiares do Movimento Santa Maria do Luto à Luta possam 

expressar sua indignação para com o órgão e expor suas denúncias junto a ele. 

Tais denúncias são práticas acusatórias que atribuem ao MP-RS falta de atuação 

mais incisivas para com a investigação dos agentes públicos. 



 A charge possibilita a criação de um canal de diálogo para exposição 

dessas tensões. Por vezes, da exposição resulta um ambiente tenso e propício 

a ofensas de ambos os lados. Os familiares ligados ao Movimento Santa Maria 

do Luto à Luta, em um época em que os dois movimentos já estavam bastante 

mesclados (AVTSM e SMLL – no entanto, com repertórios de ação ainda bem 

distintos) chegaram a acusar o Ministério Público de ter sido desrespeitoso com 

uma das mães, criando uma denúncia a agências de Direitos Humanos. Esse 

canal de diálogo, portanto, não propicia simplesmente uma troca de informações, 

mas uma troca de acusações. É um canal de troca de acusações, pois o 

Ministério Público também “acusa”, de certo modo, os familiares de estarem 

sendo injustos. Isto fica claro, em uma reportagem recente, de 12/05/2015, na 

qual um grupo de familiares exterior aos dois movimentos visita o MP-RS para 

pedir explicações sobre os processos e o Ministério Público Estadual é citado 

pela reportagem como autor da seguinte declaração: “Eles não se sentem 

representados pelas atitudes de uma minoria de pais e vieram aqui demonstrar 

apoio ao nosso trabalho — destacou a promotora Ivanise Jann de Jesus, que é 

diretora da promotoria” (Diário de Santa Maria, 12/05/2015). 

 A charge voltou a ser utilizada outras vezes, mesmo após a primeira 

reunião com o Ministério Público em 24/04/2015, conforme matéria do site da 

SEDUSFM (Seção Sindical dos Docentes da Universidade Federal de Santa 

Maria), na qual o MP-RS chamou os familiares com o intuito, segundo a matéria, 

de entender por que a quebra de confiança entre eles e o Ministério Público 

Estadual, o que acabou por romper o diálogo entre as referidas partes desde o 

dia 27 de janeiro de 2014, data do aniversário de primeiro ano e da primeira 

divulgação da charge. Todavia, é lícita a suposição de que os familiares 

desejavam esse diálogo, nos termos até então estabelecidos, como forma de 

manter o Ministério Público Estadual por perto e expressando suas opiniões. 

Nesse sentido, o rompimento é também uma forma de diálogo, um modo de 

colocar em evidência o sentimento de “traição” perante a promessa anterior do 

MP-RS de uma “punição exemplar” aos “culpados”, rol no qual os familiares 

inserem também os agentes públicos. 

 A AVTSM se mostrava mais interessada em manter comunicação; tanto 

é assim que o diálogo foi retomado com a retirada das charges (enfrentando, 

após esse gesto, nova fase de tensão). O retorno na charge em outros 



momentos demonstra a existência de uma temporalidade de pressão política 

própria do Movimento Santa Maria do Luto à Luta em tensionar o Ministério 

Público Estadual e o expor como se fosse um réu também a ser investigado, 

ideia que foi se fortalecendo dentro do movimento cada vez mais. Em 27/02/2015 

os familiares estavam em vigília em frente ao MP-RS de Santa Maria. A vigília 

durou em torno de uma semana, devido a manifestação do Ministério Público 

Estadual em pedir mais informações sobre os alvarás à prefeitura e sobre uma 

falta de resposta do MP-RS sobre se iriam arquivar novamente a investigação 

ou se iriam ajuizar ação civil pública. Os familiares estavam lá para pressionar 

por respostas do Ministério Público Estadual, dando continuidade ao tenso 

diálogo ao qual deram início com a publicação da charge. Atualmente, o conflito 

se encontra deflagrado, haja vista que dois líderes do movimento Santa Maria 

do Luto à Luta e atuais presidente e vice-presidente da associação foram 

acusados de calúnia por um dos promotores do MP-RS. O prmotor, por sua vez, 

fora acusado pelos familiares de “ter uma fatia no bolo” e de ser corrupto. 

 Um elemento a ser destacado é que um grupo de familiares que não está 

atuante politicamente em nenhum movimento visitou o MP-RS dizendo que não 

concorda com as acusações dos outros familiares e que está “ao lado” do 

Ministério Público Estadual. Isso mostra que talvez a denúncia pública tenha 

começado a se desgastar e a perder sua legitimidade junto a outros familiares. 

Nessa direção, a população acusa os familiares, como já presenciei em algumas 

situações, de não deixar a cidade sair do luto. Talvez essa perda de legitimidade 

esteja relacionada ao fato de a denúncia ter começado a ser vista mais como 

uma vingança pessoal de alguns familiares do que como uma causa geral. 

 Por fim, ressaltei as gramáticas morais dos conflitos com o intutído de 

evidenciar as justificações morais existentes no processo de acusação realizado 

através da denúncia pública (BOLTANSKI, 2000) da injustiça. O objetivo foi não 

só de indicar que uma dessas justificações morais é o desrespeito sentido pelos 

familiares para com a memória de seus filhos o que feriria um sentido de justiça, 

mas também de assinalar que, pelas denúncias públicas, espaços legítimos de 

enunciação e visibilidade do sofrimento são criados. No entanto, tal processo 

não se faz sem tensões, o que será o objetivo descritivo do próximo tópico.  

 

 



 

 

2.4. Apontamentos Finais 
  

 Diversos pesquisadores (SARTI, 2011; FASSIN e RETCHAMN, 2009; 

CHAUMONT, 2000) têm apontado que nas últimas décadas houve uma 

valorização e positivação do lugar de vítima como espaço para dar visibilidade 

ao sofrimento e para a produção de um sujeito de direitos. Esse lugar teve nas 

últimas décadas um desenvolvimento que o direcionou para uma experiência de 

concorrência pelo seu status, como aponta Jean-Michel Chaumont 

(CHAUMONT, 2000). O estatuto de vítima passou a se tornar invejável. 

Claramente isso não acontece apenas pela possibilidade de reparação, mas por 

um reconhecimento social do sofrimento passado. Chaumont (2000) aponta que 

judeus exilados e sobreviventes fizeram uma empreitada em busca de 

reconhecimento, o que não ocorreu logo após a segunda guerra mundial. Nos 

primeiros vinte anos os sobreviventes eram vistos de maneira negativa, pois 

teriam feito coisas indignas para sobreviver, no entanto com o passar dos anos 

conseguiram ser reconhecidos como vítimas através da construção de uma 

“singularidade” da experiência judaica no holocausto. 

 É a partir dessa construção da singularidade que Chaumont chama a 

atenção para a concorrência das vítimas, na qual judeus estariam argumentando 

que seu sofrimento é singular em relação às outras experiências de sofrimento. 

A proposta não é questionar o sofrimento judaico, pois o que vemos aqui é algo 

semelhante ao que eu venho chamando a atenção com a expressão 

hierarquização de sofrimentos (VIANNA, 2014; AROSI, 2013).  

 Por fim, gostaria de chamar a atenção para o fato de que os movimentos 

de familiares de vítimas do incêndio na boate Kiss estão em processo de 

transformação de suas características. Os conflitos com o Ministério Público, a 

forma de nomear o incêndio, o modo como se relacionam com outros 

movimentos, como compõem a sua luta por justiça e preservação da memória 

de seus filhos de modo a ressaltar a importância que têm para os familiares de 

vítimas do incêndio, de tornar pública sua dor e sensação de injustiça, etc. Vejo 

aqui, principalmente, que a elaboração de denúncias públicas (BOLTANSKI, 

2000) de injustiças e as formas de nomeação do evento são modos de criar 



espaços legítimos de enunciação e visibilidade para o sofrimento. Embora, esse 

processo não se faça sem tensões, como disputas pela legitimidade de fala, tais 

lugares têm sido construídos através da luta política dos movimentos de 

familiares de vítimas ora estudados. Desse modo, o reconhecimento da vítima e 

de seus pleitos por direitos não é dissociado dos aparatos institucionais para 

expressão do sofrimento (SARTI, 2014). Por último, reflito sobre a possibilidade 

de compreensão e comunicação do sofrimento concluindo que é sempre relativa 

e parcial. 
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