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“Se o ocorrido tinha local e hora muito 

precisos nas páginas de revistas e jornais, a 

reação de ajuda parecia não ter fronteiras, 

pois a representação da imprensa 

apresentava uma mobilização que 

extrapolava o caráter local do acontecimento. 

Os sujeitos que emergem dos fatos são 

sujeitos sociais que representam estruturas 

gerais da sociedade como a Ciência (os 

médicos), a Igreja (o papa) e o Estado (o 

governador, o primeiro-ministro e o 

presidente da República), e que não 

identificam o contexto local. As doações e 

contribuições pareciam vir de todos os lados 

do mundo, fazendo de Niterói uma 

preocupação geral.” 

(KNAUSS, 2007) 
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RESUMO 

 

O incêndio do Gran Circo Norte-Americano ocorrido em 17 de dezembro de 1961, na 
cidade de Niterói, é considerado o maior acidente em circos no mundo e o maior 
incêndio com vítimas do Brasil. A imprensa anunciava diariamente um número 
crescente de mortos, porém o número exato de vítimas nunca foi confirmado. A tragédia 
foi noticiada pela imprensa e teve uma grande repercussão, o que promoveu um grande 
sentimento de solidariedade por todo país. Muitas fotografias do incidente acabaram 
gerando um grande impacto sob a população de Niterói, que foi arrebatada por um 
sentimento de dor que contribuiu para o desenvolvimento do trauma coletivo nos 
moradores da cidade. Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo principal a 
análise das imagens publicadas pelo Jornal do Brasil durante a cobertura do incêndio 
do Gran Circo Norte-Americano e sua contribuição para o trauma coletivo causado a 
comunidade niteroiense, assim como, as formas de narrativa utilizadas através das 
fotografias publicadas. Além disso, serão levantadas questões em relação à visão 
crítica do sentimento de comunidade e solidariedade entre os niteroienses de diferentes 
gerações, ainda marcados pelo acontecimento. Em virtude da complexidade dessa 
problemática, optou-se por utilizar como marco teórico os estudos de Jeffrey C. 
Alexander (2004) e Ron Eyerman (2001). Para tal feito, realizamos uma revisão 
bibliográfica, de textos e artigos de revistas extintas e de jornais também extintos e 
outros ainda atuantes, principalmente o Jornal do Brasil. Jornal este que utilizou durante 
a cobertura do incêndio todos os gêneros de fotografias jornalísticas (social, policial e 
cultural) em suas publicações. Após a tragédia Niterói levou muitos anos para se 
recuperar do trauma sofrido e até os dias atuais a tragédia do Gran Circo Norte-
Americano encontra-se presente na memória de todo cidadão niteroiense, mesmo que 
a experiência do acontecimento não tenha sido vivida por eles. 
 

Palavras-chave: Gran Circo Norte-Americano; incêndio; fotografia; trauma coletivo.   
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ABSTRACT 

 

The fire of the Gran Circus Norte-Americano occurred in December 17, 1961, in the city 
of Niteroi, is considered the largest accident in circuses in the world and the biggest fire 
with victims of Brazil. The press announced a daily growing number of dead, but the 
exact number of victims has never been confirmed. The tragedy was reported by the 
press and had a great repercussion, which promoted a great sense of solidarity 
throughout the country. Many photos of the incident ended up generating a great impact 
on the population of Niteroi, which was snatched by a sense of pain that contributed to 
the development of collective trauma in city dwellers. In this way, the present study has 
as its main objective the analysis of the images published by Jornal do Brazil during the 
coverage of the fire of the Gran Circus Norte-Americano and its contribution to the 
collective trauma caused the community place, as well as the forms of narrative used 
through the photographs published. In addition, will be raised questions regarding the 
critical view of the sense of community and solidarity among the niteroienses of different 
generations, still marked by the event. Due to the complexity of this issue, we decided to 
use as marco studies theorist Jeffrey c. Alexander (2004) e Ron Eyerman (2001). For 
this, we performed a literature review, texts and journal articles and newspapers also 
extinct extinct and others are still active, mainly the Jornal do Brazil. This newspaper 
which used during fire cover all genres of journalistic photographs (social, cultural and 
police) in their publications. After the tragedy Niterói took many years to recover from the 
trauma suffered and to the present day the tragedy of the Gran Circus Norte-Americano 
is present in the memory of every citizen place, even if the experience of the event has 
not been experienced by them. 
 
Keywords: Gran Circus Norte-Americano; fire; photography; collective trauma.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em 17 de dezembro de 1961, na cidade de Niterói, capital do estado do Rio de 

Janeiro até então, ocorreu o incêndio do Gran Circo Norte-Americano, incidente este 

que ainda hoje é considerado o maior acidente em circos no mundo e o maior incêndio 

com vítimas do Brasil. Este acidente superou em uma triste estatística o incêndio do 

Edifício Joelma, ocorrido em São Paulo no ano de 1974, com 188 mortos e mais de 200 

feridos e outro incêndio, o da Boate Kiss, ocorrido em Santa Maria, cidade localizada no 

Rio Grande do Sul, em 28 de janeiro de 2013, que vitimou fatalmente 242 pessoas e 

deixou mais de 130 feridos, em sua maioria estudantes da Universidade Federal de 

Santa Maria (O GLOBO, 2013).  

Em Niterói, nos anos 60 “As poucas opções de lazer na cidade se resumiam 

apenas aos cinemas, aos bares e a praia. Com a chegada do circo, grande parte da 

população da cidade e também das cidades vizinhas estava eufórica para ver o 

espetáculo que era anunciado como o maior e mais completo da América Latina. O 

circo estava com lotação completa, segundo alguns jornais eram cerca de 3.000 

espectadores que apreciavam o espetáculo naquela tarde.” (VENTURA, M., 2011). 

O incêndio teve início no momento final durante a apresentação dos trapezistas, 

era 15h45 da tarde que ficaria marcada para sempre na história da cidade (KNAUSS, 

P., 2007). Na ocasião, o episódio foi definido como "a maior tragédia circense da 

história" pela agência internacional de notícias Associated Press. A lona que cobria o 

circo pegou fogo em menos de 15 minutos e caiu sobre a plateia gerando um grande 

número de vítimas (JORNAL DO BRASIL, 2011). 

A imprensa anunciava diariamente um número crescente de mortos, que chegou 

a 500 pessoas, dentre estas muitas crianças (A TRIBUNA, 2011), porém o número 

exato de vítimas nunca foi confirmado. Este saldo se torna ainda mais triste quando 

levamos em consideração a grande quantidade de sobreviventes que apresentaram 

seqüelas físicas e psicológicas devido a perda de pessoas queridas e pelo horror 

vivenciado durante e após o incêndio.  

Naquela década, poucas pessoas tinham acesso à TV, de forma que os 

principais meios de comunicação eram os jornais impressos, que divulgavam fotos 
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tiradas por jornalistas e até mesmo por vítimas do incêndio, além das rádios que 

noticiavam novos fatos a cada momento. Foram estas mídias, além da informação boca 

a boca da tragédia, que mostraram o incidente para o mundo inteiro.    

O Jornal do Brasil era um dos jornais mais vendido no país. Fernando Pimentel, 

fotógrafo que trabalhava para o jornal, foi o primeiro a chegar ao local e fazer o registro 

de várias imagens desse momento (JORNAL DO BRASIL, 1961). 

A tragédia foi noticiada pela imprensa e teve uma grande repercussão, que 

promoveu o sentimento de solidariedade por todo país. Muitas fotos do incidente 

geraram um grande impacto sob a população niteroiense e as pessoas que 

acompanhavam o andamento dos fatos através das reportagens publicadas nos jornais. 

O público foi arrebatado por um sentimento de dor. 

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo principal a análise das 

imagens publicadas pelo Jornal do Brasil durante a cobertura do incêndio do Gran Circo 

Norte-Americano e sua contribuição para o trauma coletivo causado a comunidade 

niteroiense, assim como, as formas de narrativa utilizadas através das fotografias 

publicadas.  

 Além disso, levantamos questões em relação à visão crítica do sentimento de 

comunidade e solidariedade entre os niteroienses de diferentes gerações, ainda marcados 

pelo acontecimento. Em virtude da complexidade dessa problemática, optou-se por 

utilizar como marco teórico os estudos de Jeffrey C. Alexander (2004) e Ron Eyerman 

(2001). 

Para tal feito, realizamos uma revisão bibliográfica, de textos e artigos de revistas 

extintas e de jornais também extintos e outros ainda atuantes, principalmente o Jornal 

do Brasil.  

Este estudo é apresentado em três tópicos articulados: o primeiro resgata a 

história do incêndio do Gran Circo Norte-Americano, bem como os fatos ocorridos logo 

após a tragédia. O segundo se refere à discussão sobre o trauma coletivo. O terceiro 

analisa diversas fotografias publicadas pelo Jornal do Brasil durante a cobertura do 

incêndio do Gran Circo Norte-Americano e as formas de narrativa utilizadas. 
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2. O INCÊNDIO DO GRAN CIRCO NORTE-AMERICANO 

 

2.1 A TRAGÉDIA 

 

O incêndio ocorreu no dia 17 de dezembro de 1961. Era um domingo e o Gran 

Circo Norte-Americano havia chegado à cidade de Niterói, então capital do estado do 

Rio de Janeiro, há poucos dias e estava localizado em um terreno na Avenida Feliciano 

Sodré (JORNAL DO BRASIL, 2011).  

O circo era anunciado como “o maior e mais completo da América Latina”. As 

propagandas nos rádios, nos jornais e nas ruas atraíram muitas pessoas do estado 

para a capital. Foram vendidos 2800 ingressos e distribuídos gratuitamente 300 para 

essa sessão, mas muitas pessoas entraram como penetra (VENTURA, M., 2011). O 

circo estava com lotação completa naquela tarde, segundo alguns jornais eram cerca 

de 3.000 espectadores que estavam apreciando o espetáculo, mas até os dias de hoje 

não se sabe ao certo. Segundo a perícia o circo tinha capacidade para 3.400 

espectadores (VENTURA, M., 2011). 

O fogo teve início no momento final do espetáculo onde era realizado o salto 

tríplice durante a apresentação dos trapezistas, era 15h45 da tarde que ficaria marcada 

para sempre na história da cidade de Niterói (KNAUSS, P., 2007). Na ocasião, o 

episódio foi definido como "a maior tragédia circense da história" pela agência 

internacional de notícias Associated Press. O Gran Circo Norte-Americano possuía 60 

artistas, 20 empregados e 150 animais (A TRIBUNA, 2011). A lona de cor verde e 

laranja que cobria o Circo, com peso de seis toneladas, pegou fogo em poucos minutos 

e caiu sobre a plateia, o incêndio começou na arquibancada ao lado esquerda do túnel 

de saída (JORNAL DO BRASIL, 2011). 

De acordo com o Jornal do Brasil (2011): 

 

O Gran Circo era o terceiro circo sob a administração dos irmãos Stevanovich 
que havia incendiado. Os outros dois, Bufalo-Bill e Shangri-lá, queimaram em 
1951 e 1952, na Avenida Presidente Vargas. Vários animais do circo morreram, 
mas nenhuma pessoa perdeu a vida. 
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O Gran Circo Norte-Americano, anteriormente chamado de Circo Stevanovich foi 

batizado com esse nome por Maria, matriarca da família, ao perceber que soava melhor 

e tinha uma pronúncia mais fácil para os latinos. Ao chegar a América do Sul muitas 

pessoas gritavam entusiasmadas que os americanos estavam chegando mesmo o 

navio tendo vindo da Europa (VENTURA, M., 2011). 

 
 
O Gran Circo Norte-Americano, de americano mesmo, tinha só o nome e um 
artista, o palhaço Walter Alex. O proprietário, Danilo Stevanovich, era gaúcho 
de Cacequi, membro de uma família de sete irmãos que dominavam uma rede 
de circos na América Latina. Afora uma portuguesa, um japonês, um chinês e 
um casal de franceses, os demais artistas eram todos brasileiros do Rio Grande 
do Sul. (JORNAL DO BRASIL, 2011). 
 
 

A maioria das vítimas eram crianças, morreram no local 372 pessoas, o restante 

faleceu em consequência das queimaduras, nos dias posteriores, chegando o total a 

500 vítimas (A TRIBUNA, 2011). Nunca tantos brasileiros morreram em tão pouco 

tempo em um mesmo lugar.  

 
 

O prefeito Dalmo Oberlaender estabeleceu a contabilidade de 503 mortos, 
somando os que foram enterrados num primeiro momento no Maruí, 
administrado pela prefeitura, aos que iam morrendo no Antonio Pedro e nos 
Hospitais particulares. Mas o número se refere aos que faleceram em Niterói. 
Além do mais, há famílias que jamais encontraram seus parentes [...]. 
(VENTURA, M., 2011, p. 274). 

 
 

 
Não houve consenso em relação ao número de feridos, os médicos Ramil e 

Pitanguy, que atenderam tantas vítimas calcularam que cerca de 500 pessoas sofreram 

queimaduras de terceiro grau em mais de 20% do corpo enquanto outros 500 sofrem 

queimaduras superficiais (VENTURA, M., 2011). 

A lona utilizada na montagem não era de nylon como anunciada pelo dono do 

circo a imprensa e sim de algodão, material de custo inferior e, além disso, a cobertura 

havia recebido uma camada de parafina para impermeabilização o que fez com que o 

fogo se alastrasse mais rapidamente (O GLOBO, 2013). Os bombeiros dias antes 

haviam vistoriado e asseguraram ter verificado que as normas de segurança contra 

incêndio estavam sendo seguidas (VENTURA, M., 2011). 
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Apesar do grande número de espectadores, o Gran Circo Norte-Americano não 

possuía saídas de emergência, o que agravou mais ainda o resultado dessa tragédia 

(SEITO et al., 2008). Além da saída para os artistas havia apenas mais uma área de 

escape, que estava obstruída por grades de ferro que seriam apenas retiradas perto do 

fim do espetáculo, e estas acabaram por impedir a passagem das pessoas durante o 

incêndio, levando muitos a morrerem queimados, asfixiados ou pisoteados (O GLOBO, 

2013).  

 Ricardo, filho do então prefeito de Niterói, tinha 11 anos na época e iria ao circo 

naquela tarde acompanhado por seu pai, que entregaria a chave da cidade ao Papai 

Noel. Em seguida o espetáculo seria dado como aberto, mas uma indisposição 

repentina fez com que Dalmo adiasse sua ida, seu filho então foi acompanhado pelo 

motorista e por seus colegas. Apesar do tumulto ele conseguiu se salvar passando por 

baixo da lona (VENTURA, M., 2011). Já outras pessoas conseguiram escapar cortando 

a lona com canivete ou pelo buraco feito pela passagem de uma elefanta que pouco 

antes do incidente tinha feito sua apresentação e encontrava-se no picadeiro. 

A elefanta de 24 anos de idade se chamava Semba, assustou-se e arrastou 

parte da lona ao correr depois de ser atingida pelo fogo que vinha da cobertura do circo. 

Com isso, ela abriu caminho e acabou salvando inúmeras pessoas, mas também fez 

diversas vítimas (JORNAL DO BRASIL, 2011). 

 
 

Herói para uns, porque abriu espaço por onde muitos passaram, vilão para 
outros, porque provocou mortes em seu caminho, Semba acabou se salvando 
com poucas escoriações. Durante a fuga, moveu-se com uma desenvoltura 
incomum para suas quatro toneladas, o que poderia causar estranheza, não 
fosse ele um elefante — ou melhor, uma elefanta. (VENTURA, M., 2011, p.16-
17). 

 

 

Antonietta Stevanovich, conhecida como Nena, era irmã do dono do circo e 

trabalhava como trapezista com seu marido naquele picadeiro no momento do acidente, 

ambos tiveram a sorte de escapar ilesos (JORNAL DO BRASIL, 2011). Enquanto 

alguns artistas e funcionários tentaram ajudar aos espectadores e animais, outros 

lutavam pela sua própria sobrevivência.  
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De acordo com VENTURA(2011, p.18): 

 

 

 O domador Osvaldo Stevanovich teve uma atitude que surtiu efeito oposto ao 
esperado por ele soltou as amarras que sustentavam os mastros centrais, 
imaginando que assim a lona cairia para trás. Sem as oito cordas, as quatro 
estacas que amparavam o circo perderam o apoio e desabaram. Um estrondo 
anunciou a queda da última coluna, e a lona arriou por completo, pendendo 
para a frente, em direção à saída principal, e cobrindo quem ainda não havia 
escapado do atropelo nem se livrado da fumaça e driblado os pingos 
flamejantes. 

 

 

O socorro foi quase imediato, pois o quartel dos bombeiros era muito próximo 

dali. Muitas pessoas que passavam no local no momento do acidente ajudaram os 

bombeiros a retirar as vítimas dos escombros e até mesmo levaram em seus carros 

particulares os feridos para o atendimento médico (A TRIBUNA, 2011). Enquanto as 

outras pessoas aproveitaram a oportunidade para saquear os cadáveres. Muitos 

profissionais da área médica se apresentaram para ajudar, assim como militares e 

populares se prontificaram para prestar auxílio às vítimas. 

Muitos corpos carbonizados foram levados para o estádio Caio Martins e 

enfileirados para o seu reconhecimento pelos que buscavam seus parentes, lá mesmo 

eram colocados em caixões para serem sepultados (KNAUSS, P., 2007). A menos de 

quinhentos metros do circo a Estação General Dutra também se transformou em um 

necrotério improvisado, com uma romaria de pessoas aflitas em busca de conhecidos 

(VENTURA, M., 2011).  

Segundo Knauss (2007, p. 30), na impressa:  

 
 

 
Informava-se que o governador havia convocado todos os marceneiros e 
carpinteiros de Niterói para a fabricação dos esquifes em regime de urgência. 
Muitos acorreram voluntariamente. Assim, dizia-se que em apenas 24 horas 
teriam ficado prontos caixões de todos os tamanhos em quantidade suficiente. 
Chamava atenção, no entanto, o número de caixões para crianças. 

 
 
 

Eram tantos mortos que já não havia espaço no Instituto Médico Legal da cidade, 

então eles passaram a ser removidos para as câmaras de estocagem de carne bovina 
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da Indústrias frigoríficas Maveroy. O Cemitério do Maruí também não comportou o 

número de sepultamentos, sendo necessário a construção do Cemitério de São Miguel, 

na cidade vizinha de São Gonçalo (A TRIBUNA, 2011). 

 O governador estadual distribuiu nota oficial, decretou luto oficial por três dias, 

estado de calamidade pública e proibiu a venda de bebidas alcoólicas no município de 

Niterói e na cidade de São Gonçalo, com o argumento de facilitar o trabalho da polícia 

(KNAUSS, P., 2007).  

Nesta época, o principal hospital da região, Hospital Municipal Antonio Pedro, 

estava fechado há quinze dias devido a sua ocupação por estudantes de medicina que 

reivindicavam melhores condições de trabalho. Com isso, muitas vítimas foram 

atendidas em outros hospitais de Niterói e São Gonçalo. Pouco tempo depois o hospital 

foi reaberto para o atendimento as vítimas (VENTURA, M., 2011).  

 
 

O governador Celso Peçanha se manteve à frente da operação, montando dois 
centros de controles das atividades: um no Hospital Antônio Pedro e outro no 
seu próprio gabinete, no Palácio do Ingá. Celso Peçanha mobilizou todos os 
recursos do Estado para atender às vítimas, decretou estado de calamidade 
pública e lançou um apelo à colaboração da população, da União e dos demais 
Estados. (A TRIBUNA, 2011). 

 
 

O presidente da república João Goulart, o primeiro ministro Tancredo Neves e do 

governador do antigo Estado da Guanabara Lopo Coelho ofereceram apoio logístico 

com médicos, medicamentos e hospitais.  

No Hospital Municipal Antonio Pedro, local onde foi realizada a maior parte dos 

atendimentos, quase não havia materiais para assistência as vítimas, mas ao poucos 

eles foram chegando em forma de doação. A tragédia foi noticiada pela imprensa e teve 

uma grande repercussão, o que promoveu o sentimento de solidariedade por toda parte 

do país e gerou ações de colaboração internacional para salvar os sobreviventes. O 

governo da Argentina manifestou oficialmente o pesar pela tragédia e enviou uma 

equipe de seis médicos cirurgiões plásticos e oito enfermeiras, do Instituto Nacional de 

Queimados (KNAUSS, P., 2007).  
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Médicos voluntários, brasileiros e estrangeiros se apresentaram e trabalharam 
dias seguidos. Enfermeiros também. Havia pessoas da área da saúde e das 
áreas mais diversas trabalhando para ajudar no sofrimento das vítimas. Amigos 
ajudaram, desconhecidos também. Motoristas socorriam. Foram muitas as 
doações de alimentos, remédios e produtos hospitalares. Policiais, militares, 
ricos e pobres, todos se sentiram iguais diante da visão de centenas de 
crianças mortas e queimadas. (VENTURA, M., 2011, p.57).  
 

 
 

Segundo relatos, os contraventores do jogo do bicho doaram quantias 

significativas de dinheiro para compras de diversos materiais, pedindo para não serem 

identificados.  A solidariedade foi grande, o trabalho foi de um mutirão, chegando ao 

ponto em que alguns voluntários e profissionais desmaiaram de cansaço depois de 

seguidos turnos trabalhando. 

Quando houve o incêndio, o cirurgião plástico Ivo Pitanguy trabalhava como 

professor na PUC e seguia para a Santa Casa da Misericórdia quando ouviu pela rádio 

o anúncio de que o circo pegava fogo, então decidiu seguir para Niterói para se juntar 

ao mutirão que procurava ajudar as centenas de vítimas (JORNAL DO BRASIL, 2011).  

De acordo com Ventura (2011, p.86): 

 
 

[...] os cirurgiões plásticos Ramil Sinder e Ivo Pitanguy dizem que, de 160 
pessoas levadas inicialmente para o Antonio Pedro, mais de 125 morreram nas 
primeiras 24 horas – uma estatística considerada conservadora pelo médico 
Calixto Kalil, que disse ter registrado mais de duzentas mortes na primeira noite. 
 
 

Outro médico envolvido nos atendimento aos queimados, Marcio Torres relembra 

um episódio que marcou sua vida, ele estava prestando assistência no Hospital 

Municipal Antonio Pedro quando viu na entrada da enfermaria um homem de terno que 

chocado com o que via começou a chorar que nem criança, ao se aproximar-se o 

médico identificou que o visitante era o então presidente da república João Goulart (O 

ESTADO DE SÃO PAULO, 2013). Segundo o Jornal do Brasil (1961), durante a visita o 

presidente João Goulart teria dito: “Vi o espetáculo mais triste de minha vida”. 

No primeiro momento o sentimento da população de Niterói foi de dor por seus 

mortos e feridos, logo depois surgiu um sentimento de revolta. As pessoas queriam 

saber as causas e os culpados pelo incêndio. 
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Muitas hipóteses surgiram na época, por ter sido usado um material de fácil 

combustão na lona do circo. Cerca de quinhentos metros dali locomotivas soltavam 

faíscas, também ali perto uma fábrica trabalhava a pleno vapor desprendendo fagulhas 

que poderiam ter sido levadas pelo vento até a lona do circo. As instalações elétricas 

eram precárias, com isso um curto-circuito não poderia ser descartado (VENTURA, M., 

2011).  

Dois dias após o incêndio, a imprensa noticiou a instalação de um inquérito 

policial, o primeiro delegado indicado foi Roberto Brito de Menezes, que anunciou o 

início da tomada de depoimentos e a necessidade de conclusão do laudo pericial 

(KNAUSS, P., 2007). 

O dono do circo levantou a suspeita de que o incêndio tinha sido criminoso, 

devido a muitas pessoas jogarem pedras e ameaçarem a atear fogo no circo, por não 

entrarem após o fechamento das bilheterias (A TRIBUNA, 2011). Certamente uma 

forma de acobertar e se livrar de uma série de irregularidades nas instalações da arena 

(VENTURA, M., 2011).  

 
 

Um dia depois, os jornais estamparam que “o circo não tinha condições para 
funcionar”, apoiados em declaração preliminar de perito. A partir daí, ficou 
apontada, nas páginas da imprensa, a precariedade das instalações elétricas, 
ausência de extintores de incêndio, presença de capim seco nas áreas do circo 
e falta de saída para a audiência, além de se mencionar a questão da 
negligência da autoridade que havia autorizado o funcionamento do circo. 
(KNAUSS, P., 2007, p.34).  
 
 

Foram condenados como autores da tragédia, Adilson Marcelino Alves, o 

Dequinha; José dos Santos, o Pardal; e Walter Rosa dos Santos, o Bigode. Os três 

foram presos após os depoimentos de funcionários do circo, que relataram ameaças de 

vingança de Dequinha (A TRIBUNA, 2011). 

Dequinha tinha sido contratado para trabalhar na montagem do circo, mas não 

ficou nem dois dias, pois acabou sendo despedido por causa da sua baixa 

produtividade. Após sua demissão tentou entrar no circo, mas foi impedido pelo 

servente Maciel Felizardo, neste momento Dequinha jurou vingança (VENTURA, M., 

2011). 
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Inconformado, Dequinha passou a rondar o circo. No domingo dia 17 de 

fevereiro, Dequinha chamou Pardal e Bigode para incendiar o circo. Eles se reuniram 

no Ponto Cem Réis, compraram gasolina e incendiaram a lona do circo.  

 
 
Na confissão, Dequinha relatou que enquanto Bigode jogava gasolina, ele 
assistia ao espetáculo, se divertindo com o palhaço. Cinco minutos antes do 
termino do espetáculo, ele saiu e jogou um fósforo na cobertura, começando o 
incêndio. Dequinha e Bigode foram submetidos a um interrogatório público 
iniciado pelo próprio governador Celso Peçanha. A versão, porém, chegou a ser 
contestada por alguns policiais e jornalistas, mas os três acusados foram 
levados à julgamento. (A TRIBUNA, 2011).  
 
 

Após a sua confissão Dequinha teria sido levado ao local do incêndio, com 

cuidados para protegê-lo de linchamento, para participar de reconstituição do ato e 

esclarecer detalhes. Na ocasião, nas páginas dos jornais se informava que Walter Rosa 

negava sua participação (KNAUSS, P., 2007).  

Essa versão foi contestada por muitas pessoas que acusaram a polícia de usar o 

jovem como “bode expiatório” já que alguém precisava responder pelo ato de tamanho 

horror. Outros afirmavam ter certeza que Dequinha era o culpado (VENTURA, M., 

2011). 

Dequinha foi condenado a 16 anos de prisão e mais seis anos de confinamento 

em um manicômio judiciário, após ser considerado deficiente mental. Foi assassinado 

em 1973, durante uma tentativa de fuga da cadeia. José dos Santos, outro acusado de 

ter colaborado no crime, foi condenado a 14 anos de prisão e dois anos de trabalho em 

uma colônia agrícola. Walter Rosa dos Santos, que havia comprado a gasolina para 

Dequinha, foi condenado a 16 anos de prisão e mais um ano de trabalho comunitário, 

também em uma colônia agrícola (A TRIBUNA, 2011).  

Diante de tantas especulações e debates, a única certeza é que a combinação 

de insanidade e irresponsabilidade tirou muitas vidas e marcou a história da cidade 

(VENTURA, M., 2011). 

O dono do circo revelou que teve um prejuízo material de 50 milhões de 

cruzeiros com o incidente, também anunciou a intenção de remontar o circo, em 15 

dias, e fazer um espetáculo beneficente para as vítimas no Caio Martins, porém, dias 
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depois, já em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ele voltou atrás na decisão (A 

TRIBUNA, 2011).  

Os espetáculos circenses só voltariam ao município em 1975, com a chegada do 

circo Hagenback, que inaugurou com lona importada à prova de fogo, saídas de 

emergência, extintores de incêndio e bombeiros de plantão. Anos depois, no local onde 

se deu a tragédia foi construído o hospital Policlínica Militar de Niterói. Em 17 de 

dezembro de 2011, ao completar 50 anos da tragédia foi inaugurado um memorial para 

as vítimas no local. Durante escavações para reforçar a estrutura do terreno, já na 

década de 80, funcionários encontraram ossadas humanas e outros resquícios do 

incêndio do espetáculo que terminou em cinzas (JORNAL DO BRASIL, 2011). 

  

 

2.2 TRAUMA COLETIVO 

 

Na década de 1920 a Sociologia passou a integrar o currículo para a formação 

de educadores primários e secundários do estado do Rio de Janeiro. Os pesquisadores 

de então se dedicavam à compreensão da formação da sociedade brasileira, focados 

em temas como a abolição da escravidão, êxodo rural e estudos sobre as diferentes 

etnias em nossa população (FILHO, E. D. L., 2005). 

Na mesma década, na Alemanha, a Sociologia do Conhecimento ganhava 

importância baseada principalmente pelos estudos da ética e fenomenologia de Max 

Scheler  e Karl Mannheim, autores das importantes obras "A análise estrutural da teoria 

do conhecimento" (1922) e “Ensaio sobre a interpretação da Weltanschauung” (1923) 

(FILHO, E. D. L., 2005). 

É neste cenário, que o sociólogo francês da escola durkheimiana Maurice 

Halbwachs publicou sua obra “Les Travaux de L'Année Sociologique” (1925) 

trabalhando o conceito de memória coletiva ao sustentar que “Memória coletiva é o 

processo social de reconstrução do passado vivido e experimentado por um 

determinado grupo, comunidade ou sociedade.” (HALBWACHS, M., 1991). 

O passado vivido e experimentado por um determinado grupo significa que a 

memória é influenciada pelos quadros sociais, ou coletivos, que a antecedem. Segundo 
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Halbwachs (1991, p.71), “os quadros coletivos da memória não se resumem em datas, 

nomes e fórmulas, eles representam correntes de pensamento e de experiência onde 

reencontramos nosso passado porque este foi atravessado por isso tudo”. Sendo um 

indivíduo derivado das formas coletivas mais primitivas, esses quadros sociais se 

resumem na combinação das lembranças individuais de vários membros de uma 

mesma sociedade.  

Alexander et al. (2004) também afirma que a memória coletiva está além do 

indivíduo, pois a memória individual, como dito anteriormente, é desenvolvida com uma 

relação entre indivíduo e um determinado grupo, seja por uma questão geográfica, 

política, genealógica ou ideológica. Este desenvolvimento ocorre naturalmente 

enquanto um ator é inevitavelmente derivado das diversas formas de coletividade, 

como a família, a escola e outras instituições. Desde o início de nossas vidas trocamos 

informações e sentimentos em comum com os grupos dos quais nos relacionamos. 

Aprendemos com o passar dos anos a negociar com o nosso passado, enquanto 

os acontecimentos ganham proporções e através da reflexão contínua pela recriação 

de uma memória distinta. Com a memória compartilhada um grupo se solidifica e torna-

se ciente de si mesmo. Assim o sentimento de comunidade se reforça, permitindo o 

ciclo que se segue na medida em que novos indivíduos passam a existir posteriormente 

a este grupo. 

              Aferindo, em diferentes escalas de maior e menor dimensão, o incêndio em 

Niterói teve o seu impacto para a afirmação de uma identidade niteroiense através das 

imagens divulgadas e a escravidão nos Estados Unidos da América (EUA) permitiu uma 

afirmação posterior da identidade afro-americana ao longo dos anos. Em ambos os 

casos o resgate através de elementos da mídia e apoio intelectual foram notáveis. 

Para tal comparação, utilizaremos o estudo realizado pelos sociólogos Jeffrey C. 

Alexander et al. (2004) e Ron Eyerman sobre o trauma da escravidão ocorrida nos EUA 

entre os séculos XVII e XIX em sua obra intitulada “Cultural Trauma: Slavery and the 

Formation of African American Identity” (2001). Este estudo descreve a formação da 

identidade Afro-Americana através da força do trauma exercido pelo período colonial e 

escravocrata nos EUA. O discurso sobre o coletivo e sua representação resumem o 

foco deste livro. A obra reúne grande quantidade de informações a cerca da trajetória 
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afro-americana enquanto faz uma análise da escravidão. Tal análise não vê a 

escravidão como instituição, mas como memória coletiva, ou seja, uma forma de 

recordação que fundamentou a formação da identidade de um enorme grupo de 

pessoas, mesmo que estas pessoas estivessem espalhadas por várias regiões do país, 

com diferentes regionalismos, diferentes costumes, climas e ainda que separadas por 

tais questões geográficas e culturais, se identificam fortemente. 

Os autores demonstram como a prática da escravidão é o trauma que forma a 

raiz de uma identidade emergente através de uma igualmente emergente memória 

coletiva, significante na distinção étnica da comunidade abordada. Esta obra também 

destaca que há uma diferença entre o trauma que afeta os indivíduos pela experiência 

e o trauma como um processo cultural. O trauma que afeta os indivíduos se resume ao 

momento vivido, experimentado. Com o processo cultural, o trauma é mediado através 

de várias formas de representação e ligado à reforma da identidade coletiva e a 

reformulação da memória. 

Ao contrário do trauma físico ou psicológico, que envolve o sofrimento, o trauma 

cultural refere-se a um sentimento dramático de identidade e significado, um rasgo no 

tecido social que afeta um grupo de indivíduos que tem alcançado algum grau de 

coesão. Neste sentido, mais uma vez podemos afirmar que o trauma não precisa 

necessariamente ser vivido por todos em uma comunidade ou experimentado 

diretamente por todos ou por qualquer um.  

Embora seja necessário estabelecer alguns eventos como a "causa" significativa, 

o valor traumático deve ser estabelecido e aceito como um processo consequente, que 

requer tempo, assim como a devida mediação e a representação.  Como um jogo de 

esquecer e lembrar. Por exemplo, a escravidão nos EUA foi traumática também em 

retrospecto, e formou uma "cena primitiva", que poderia, potencialmente, unir todos os 

afro americanos dos Estados Unidos, tendo ou não vivido como escravos, 

independente de qualquer sentimento ou conhecimento profundo em relação a África.  

A importância dos acontecimentos lembrados sobre a escravidão foi o que 

permitiu uma identidade afro americana, articulada décadas seguintes. Essa afirmação 

é primordial para que se faça compreensível a noção de que o trauma é resgatado 

pelas formas diversas de comunicação.  
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A noção de uma identidade afro americana foi então articulada nas décadas 

posteriores do século XIX por uma geração de intelectuais negros para os quais a 

escravidão foi uma coisa do passado, não do presente. Isso não diminuía de forma 

alguma sensação de pertencimento comunitário ou de identidade. Ao contrário, era 

justamente a representação da escravidão por meio de obras de arte, literatura, música, 

entre muitas outras formas de livre expressão que narravam experiências e sentimentos 

em comum.  

A reconhecida The National Association for the Advancement of Colored People 

(NAACP), fundada em 1909, foi um dos primeiros exemplos dos interesses estratégicos 

de lideres negros e não negros, simpatizantes com causas humanitárias nos EUA. Esse 

sentimento de resgate da identidade proporcionou a idéia de pertencimento a uma 

comunidade de americanos negros, e se desenvolveu também da solidariedade entre 

essas pessoas, tanto negros quanto não negros. 

Com o passar dos anos, o resultado alcançado pela NAACP e outras muitas 

organizações em defesa da igualdade de direitos entre brancos e negros alcançou 

maiores feitos, como por exemplo, a criação de escolas e até mesmo cursos superiores 

para estudantes afro-descendentes que não tinham a mesma condição financeira para 

custear seus estudos, comparados aos estudantes brancos, geralmente de classe 

média ou de famílias abastadas. 

Em Niterói, enquanto o incêndio do Gran Circo se concretizou como a raiz de 

uma identidade coletiva emergente, as imagens do acidente ocorrido causaram um 

apelo imenso no imaginário das pessoas e cumpriu a função de resgate. Assim como 

destacaram Alexander et al. (2004), no caso da escravidão nos EUA. Comparando, o 

“resgate” em Niterói foi consequência da memória das imagens do incêndio. E sua 

representação foi feita por meio das imagens e suas narrativas sobre experiências e 

sentimentos em comum.  

O trauma coletivo é uma ferida que precisa ser compartilhada por indivíduos que 

possuem a mesma memória dolorosa de um passado em comum, mas que também se 

faz possível por um sentimento em comum sobre o passado, desde que atinja a 

consciência de um grupo. 
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Por isso, não é apenas a memória em decorrência de algum efeito traumático 

que pode gerar o trauma coletivo e sim o seu resultado. Este resultado deixa marcas 

inegáveis na consciência de uma comunidade, marcando-a para sempre e 

influenciando sua identidade de modo irrevogável e fundamental, pois a identidade 

coletiva se afirma e se reconhece enquanto os traumas são experimentados. 

Para a geração que presencia o evento, a ferida é o sentimento que permitirá 

narrativas e lembranças traumáticas. Para as gerações seguintes, são as narrativas e 

as consequências de tal evento que se tornam experiência traumática.  

Cabe muitas vezes a imprensa desempenhar um papel fundamental na narrativa 

dos fatos, contribuindo para a mediação de inúmeros acontecimentos traumáticos. A 

importância da divulgação das imagens jornalísticas sempre foi primordial, pois 

possibilita a aproximação do grande público não presente como ocorreu com a tragédia 

do circo. 

Tal processo de aproximação se iniciou quando os leitores das publicações se 

depararam com imagens que lhe causaram comoção, apelo ou solidariedade e então 

assimilaram e se imaginaram na situação retratada. A imaginação informou a 

construção do trauma ao representar a experiência, tenha ela ocorrido realmente ou 

não.  Segundo Alexander et al. (2004), tal experiência é geralmente mediada através 

dos jornais, rádio, ou televisão, por exemplo, envolvendo uma distância espacial e 

temporal entre o evento e a sua experiência. Assim, os eventos por si só não criam o 

trauma coletivo, o trauma é um atributo mediado socialmente.  

 

 

2.2.1. O Profeta Gentileza 

 

José Datrino nasceu no dia 11 de abril de 1917 em Cafelândia, São Paulo, 

localizada a 412 km da capital. Sua cidade natal era pequena em população, mas 

chegou a ser uma das maiores produtoras de café do mundo, até o esgotamento do 

solo para tal prática. A agricultura diversificada e a pecuária se tornaram a fonte de 

economia do município. As famílias de Cafelândia, durante a década de 1920 

dependiam do trabalho rural. 
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Vivendo uma infância típica de um menino de cidade pequena, José teve 11 

irmãos e cresceu desenvolvendo trabalho duro, alternando funções que iam desde a 

plantação até a alimentação de animais e venda de lenha nas proximidades. Puxou 

carroça, caminhou muito pelas ruas de chão e precisou utilizar seu vigor físico para 

sobreviver. Foi um jovem trabalhador braçal. 

Quando criança já apresentava um comportamento diferenciado e reflexivo. Por 

volta dos 13 anos de idade preocupou seus pais, que buscaram conselhos e 

tratamentos espirituais para o jovem José. Suas premonições se tornavam mais 

frequentes e o rapaz declarava saber que seu futuro seria a pregação do amor da paz e 

da solidariedade. 

José Datrino afirmava que ganharia dinheiro e formaria uma família mas 

precisaria abandonar sua vida material e mundana para se dedicar a sua missão. Essa 

missão parecia ser uma certeza para o adolescente, mas não estava ainda muito bem 

elaborada e por isso não foi bem compreendida pelos mais próximos e seus pais que 

chegaram a cogitar que o filho ficara louco. 

               Quando adulto José Datrino foi internado em alguns manicômios e se mudou 

algumas vezes, saindo do seu estado e residindo em Conselheiro Lafaiete, Minas 

Gerais. Nesta época espalhava sua fé e suas palavras em forma de discursos em um 

local próximo ao prédio do INSS.  Quase sempre o seu alvo eram estudantes e 

aposentados. O moralismo era constante nas frases do futuro “profeta”, que criticava 

constantemente as moças que usavam cabelo curto, minissaias ou calças apertadas.  

Constantemente repreendia os jovens que falavam palavrões. 

Também viveu no Rio de Janeiro, no bairro de Guadalupe, junto de sua esposa e 

cinco filhos, onde possuía uma empresa de transporte de cargas. Foi em 1961, com o 

incêndio do circo em Niterói, que uma grande mudança ocorreu na vida deste pregador. 

Esta mudança foi causada pelo trauma sentido de longe, divulgado pelos jornais, 

através das imagens da dor e da tragédia ocorrida. Sem ter qualquer parente ou 

conhecido envolvido no incêndio do circo, José Datrino acreditou que a tragédia foi um 

chamado divino e se mudou para Niterói. Ao chegar a Niterói, dirigindo um caminhão 

cheio de frases e cartazes, Gentileza distribuiu vinho para quem passasse por perto, de 

graça. Em troca, apenas desejava escutar as palavras “por gentileza” e “agradecido”.  
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Passou a residir no local do incêndio, que foi decorado por ele como uma 

espécie de santuário junto de um jardim, como homenagem as vítimas. Assim nasceu o 

Profeta Gentileza. De alguma forma, sempre ligavam o Profeta Gentileza ao acidente 

do circo, como um personagem que ganhou forma após o trauma, como um símbolo.  

Gentileza se considerava um consolador voluntário, sábio com as palavras. Em 

1980, decidiu trabalhar com painéis que expressavam suas ideias e pintou 56 pilastras 

do viaduto da Avenida Brasil, que vai do Cemitério do Caju até o Terminal Rodoviário 

do Rio de Janeiro, percorrendo uma extensão de aproximadamente 1,5 km. Encheu as 

pilastras do viaduto com inscrições em verde-amarelo propondo sua crítica do mundo e 

sua alternativa ao mal-estar da civilização que ele chamava de “capetalismo”. No dia 17 

de março de 1962, o jornal O Fluminense enviou um repórter para conhecer o homem 

do caminhão repleto de tabuletas esquisitas e frases estranhas e impossíveis de serem 

entendidas (VENTURA, P., 2011). 

Sua saúde começou a se fragilizar em 1993, quando uma queda lhe causou uma 

fratura na perna. A dificuldade de locomoção foi agravada por problemas circulatórios e 

ele, aos poucos, foi diminuindo o ritmo de sua rotina.  Faleceu em Mirandópolis, São 

Paulo, no dia 28 de maio de 1996, reconhecido por todo o território nacional como 

Projeta Gentileza ou simplesmente José Agradecido. 

Em 1999, foi criado por admiradores do profeta o projeto Rio Com Gentileza com 

o objetivo de preservar e salvaguardar a sua obra e mensagem, estimulando a adoção 

da gentileza nas relações sociais (RIO COM GENTILEZA, 2014). 

Já em 2001 foi homenageado pelo Grêmio Recreativo Escola 

de Samba Acadêmicos do Grande Rio durante carnaval com o samba enredo Gentileza 

“X” O Profeta do Fogo e ainda hoje continua sendo lembrado pelas ruas da cidade. 
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2.3. O JORNAL DO BRASIL E A COBERTURA DO INCÊNDIO 

 

O Jornal do Brasil foi fundado no dia 9 de abril de 1891, na Rua Gonçalves Dias 

número 56, contava com a direção do baiano Rodolfo de Souza Dantas, seu fundador e 

ex-Ministro do Império, a gerência de Henrique de Villeneuve e a chefia de redação de 

Sancho de Barros Pimentel. O Jornal nasceu monarquista e contou com diversos 

colaboradores de prestígio como José Veríssimo, Said Ali e Rio Branco. Desde sua 

fundação, o Jornal do Brasil adotou uma postura empresarial inovadora, enviando 

correspondentes estrangeiros para Alemanha, França, Itália, Bélgica, Estados Unidos, 

Portugal e Inglaterra.  

Já estruturado como uma indústria iniciou a publicação de uma edição diária 

vespertina em 1900 que circulava às 15 horas (FONSECA, L. P., 2008). Pelo fato de ser 

um dos jornais mais importantes do país e ser largamente distribuído, divulgava notícias 

que eram absorvidos por todo o país. 

A imprensa brasileira migrou de um jornalismo de influência francesa, 

predominantemente opinativo, para um jornalismo empresarial, informativo, voltado 

para o modelo norte-americano e o Jornal do Brasil, assim como outros jornais 

consolidou esse processo de reforma. 

Em março de 1957, pela primeira vez, uma fotografia foi publicada na primeira 

página, que continuava tomada por anúncios. Em 1959, a primeira página foi 

radicalmente alterada, passando trazer o noticiário em destaque com duas fotos, 

acompanhadas cada uma de uma legenda-texto. A ausência quase total de texto a 

tornava o conteúdo principal da página. 

Os classificados continuaram ocupando o resto dos espaços da primeira página, 

mas agora funcionavam como uma textura de fundo sem importância, direcionando 

toda a atenção para a informação contida na imagem e sua legenda, garantindo assim 

o impacto das reportagens buscado pelo Jornal do Brasil (MANNARINO, A. de G., 

2006). Durante a divulgação das notícias relacionadas ao incêndio do Gran Circo Norte-

Americano, que só ocorreu no dia 19 de dezembro de 1961, o Jornal do Brasil publicou 

uma reportagem na primeira página que seguiu esses mesmo padrões na publicação 

(fotografia 1). 
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Fotografia 1 - Capa do Jornal do Brasil informando sobre a missa do Papa pelos mortos de Niterói. 

 

Na época do incêndio, o Jornal do Brasil era um dos jornais mais vendidos no 

país e teve um papel fundamental na divulgação da tragédia, através do grande número 

de fotos e notícias publicadas. Outros jornais que também cobriram o incêndio foram 

eles o extinto Correio da Manhã, publicado no Rio de Janeiro de 1901 a 1974 e O 

Jornal dos Sports que ficou ativo de 1931 até 2010. Além destes, os ainda atuantes O 

Globo e O Fluminense. As extintas revistas Manchete, Fatos e Fotos e periódico O 

Cruzeiro também publicaram matérias sobre o incêndio.  

O Jornal do Brasil não somente noticiou como fez diversas publicações sobre o 

incêndio. As matérias no “corpo da notícia” traziam cada vez mais informações e 

detalhes dos acontecimentos no dia do incêndio e nos dias seguintes.  Informações de 

caráter técnico, sobre a montagem do circo, o tipo de lona, os números do espetáculo, 

os ensaios, a lotação das arquibancadas e até a vida pessoal dos artistas circenses 

foram exploradas e noticiadas.  

Não faltaram as notícias do tipo LEAD, que mais pareciam apelos desesperados 

para saber o motivo e quem foi o causador do incêndio. O mistério sobre como o 
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suposto criminoso agiu e o que poderia ter levado tal ser humano a cometer uma 

atrocidade como esta aumentava conforme as imagens eram divulgadas. A vontade de 

encontrar o culpado só não era maior que o sentimento de solidariedade.  

O Jornal do Brasil utilizou durante a cobertura do incêndio do Gran Circo Norte-

Americano todos os gêneros de fotografias jornalísticas (social, policial e cultural) em 

suas publicações. A Fotografia Social retrata tragédias e eventos políticos da cidade 

(KEENE, M., 2002).   

A fotografia publicada na primeira página do Jornal do Brasil do dia 19 de 

dezembro de 1961, onde mostra o Presidente João Goulart e o Ministro Tancredo 

Neves acompanhados de outras autoridades visitando as vítimas no Hospital Antônio 

Pedro em Niterói (fotografia 2), constitui-se em um exemplo de fotografia social. 

 

 
Fotografia 2- João Goulart em visita as vítimas do incêndio. 

 

Outros exemplos foram publicados pelo Jornal do Brasil em reportagens que 

destacavam a chegada de alimentos, medicamentos e voluntários, em forma de 

donativos (fotografia 3-4).  
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               Fotografia 3- Chegada de donativos para as vítimas e voluntários da cidade de Niterói. 

 
 

 

 
Fotografia 4- Medicamentos doados para o atendimento as vítimas. 

 
 

A Fotografia Policial aborda prisões, interrogatórios, roubos e outros assuntos 

de segurança e crimes (KEENE, M., 2002). O Jornal do Brasil na época da tragédia 

publicou alguns exemplos de fotografia policial ao mostrar em uma fotografia o até 

então suspeito Dequinha sendo conduzido para o interrogatório (fotografia 5) e em 
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outra os suspeitos Dequinha e Bigode sendo interrogados na presença do governador 

Celso Peçanha e de jornalistas (fotografia 6). 

 

 
Fotografia 5 - Adilson Marcelino Alves, conhecido como Dequinha. 

 

 

Fotografia 6- Interrogatório público dos acusados. 

 

Já a Fotografia Cultural pela própria imagem recebe a atenção do observador 

que a percebe antes mesmo de ser lida a matéria, a emoção atrai sua atenção para a 
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imagem e o texto se torna secundário na narrativa do acontecimento e a sua 

capacidade de chocar dispensa palavras ou legendas (KEENE, M., 2002).  

Na época os jornalistas não economizaram no drama, através de fotografias 

culturais com imagens fortes, repletas de sofrimento e que mostraram muitas vítimas, 

principalmente crianças causando uma comoção e um grande apelo à solidariedade 

(VENTURA, M., 2012).  O fotógrafo Fernando Pimentel, do Jornal do Brasil foi o 

primeiro a chegar ao local (JORNAL DO BRASIL, 1961), quando os bombeiros ainda 

lutavam contra as chamas e registrou várias imagens desse momento (fotografia 7-8), 

assim como o resultado da tragédia após o controle do fogo (fotografia 9) e o resgate 

das vítimas (fotografia 10).  

 

 

 
Fotografia 7- Bombeiros tentando combater o fogo do pouco que restava do circo. 
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Fotografia 8 - Bombeiros após ter combatido o incêndio. 

 

 

 
      Fotografia 9- O circo destruído com picadeiro. 

 
 
 



 

  

Fotografia 10
 
 

O Jornal do Brasil também publicou outros exemplos de fotografia cultural, ao 

destacar em uma de suas reportagens a ampliação realizada por familiares e 

voluntários no Cemitério do Maruí, no Barreto, para receber o grande número de 

enterros de vítimas da tragédia (

caixões no Estádio Caio Martins (

transportados ao cemitério (

 

 

Fotografia 10- O regate das vítimas nos escombros.

O Jornal do Brasil também publicou outros exemplos de fotografia cultural, ao 

destacar em uma de suas reportagens a ampliação realizada por familiares e 

Cemitério do Maruí, no Barreto, para receber o grande número de 

ragédia (fotografia 11) e ao publicar a fabricação de centenas de 

caixões no Estádio Caio Martins (fotografia 12-13) e a arrumação de corpos para serem 

transportados ao cemitério (fotografia 14).  

35 

 
O regate das vítimas nos escombros. 

O Jornal do Brasil também publicou outros exemplos de fotografia cultural, ao 

destacar em uma de suas reportagens a ampliação realizada por familiares e 

Cemitério do Maruí, no Barreto, para receber o grande número de 

) e ao publicar a fabricação de centenas de 

) e a arrumação de corpos para serem 
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Fotografia 11 – Ampliação do Cemitério do Maruí, no Barreto. 

 

 

 
Fotografia 12 - Carpinteiros construindo caixões no Estádio Caio Martins. 
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Fotografia 13 - Voluntários transportando caixões prontos para o uso. 

 
 

 
Fotografia 14 - Fila de caixões rumo ao cemitério. 
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Também são exemplos de fotografias sociais as imagens publicadas de vítimas 

do incêndio internadas no Hospital Municipal Antonio Pedro (fotografia 15-16), 

pacientes recebendo extrema-unção (fotografia 17) e da visita do presidente e do 

governador aos feridos (fotografia 18). 

 

 
                Fotografia 15- Uma das crianças vítima do incêndio. 

 
 

 

 
Fotografia 16 - Enfermeira em atendimento as vítimas. 
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Fotografia 17- Paciente recebendo extrema-unção. 

 

- 
Fotografia 18 - O presidente, o Premier e o governador em visita aos feridos. 

 
 

Devido a uma longa e severa crise financeira, após 122 anos o Jornal do Brasil 

teve sua versão impressa extinta em 2010, a partir de quando passou a existir somente 

na internet, se apresentando como o primeiro jornal 100% digital do país. Mas até os 

dias atuais ele informa, comove e alimenta o trauma coletivo causado a comunidade 

niteroiense com publicações sobre a tragédia, como se pode observar na reportagem 
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publicada em 17 de novembro de 2011 com o título: “Incêndio no Gran Circo em Niterói 

completa 50 anos. Relembre” (fotografia 19). 

 

 

 
  Fotografia 19- Reportagem digital do Jornal do Brasil 50 anos após o Incêndio no Gran Circo Norte-
Americano. 
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3. CONCLUSÃO  

 

Em Niterói, as imagens do incêndio do Gran Circo Norte-Americano, publicadas 

pelo Jornal do Brasil, causaram um apelo imenso no imaginário popular e cumpriu a 

função de resgate, mencionada por Eyerman (2001) em relação a escravidão nos EUA. 

O resgate em Niterói foi consequência do registro e memória destas imagens. 

          Assim, este incêndio circense, confirmado como o maior em número de óbitos em 

toda a história, se concretizou como a raiz de uma identidade coletiva emergente. A sua 

representação foi feita por meio das narrativas sobre as experiências dolorosas e os 

sentimentos de solidariedade em comum. 

          A partir da análise de várias destas imagens jornalísticas, podemos concluir que 

as fotografias policiais transmitiram ao leitor a expressão facial dos possíveis culpados. 

As fotografias sociais revelaram um ambiente de solidariedade e de preocupação das 

autoridades. Além dessas, as fotografias culturais, as mais chocantes entre todas, 

levaram o público ao local do incêndio, mostrando o socorro ás vítimas (na maioria 

crianças) entre os escombros e o que restou do circo (cadeiras retorcidas e picadeiro 

destruído). Todas as publicações foram impactantes enquanto transmitiam aos leitores 

o grande número de mortos e feridos. De voluntários trabalhando na ampliação de um 

cemitério e na fabricação de caixões improvisados, além da utilização de um ginásio 

esportivo para reconhecimento de corpos, tudo foi retratado. Tal horror era até então 

inédito em Niterói.  

A cidade que acolheu o símbolo vivo do trauma social, o Profeta Gentileza, e que 

contribuiu para o desenvolvimento da cirurgia plástica em proporção internacional, 

levaria muitos anos para se recuperar da tragédia. Os espetáculos circenses só 

voltariam ao município em 1975, com a chegada do circo Hagenback, que inaugurou 

utilizando uma lona importada à prova de fogo, saídas de emergência, extintores de 

incêndio e bombeiros de plantão. 

   O Jornal do Brasil, atualmente digitalizado, ainda possui um grande acervo de 

imagens do referido incêndio e não deixou de exibi-las quando o acidente, o mais fatal 

do Brasil, completou 50 anos, no dia 17 de dezembro de 2011.  



42 

 

  

Diante do exposto, concluímos que até os dias atuais a tragédia do Gran Circo 

Norte-Americano encontra-se presente na memória de todo cidadão niteroiense que se 

reconhece e se afirma neste conjunto de lembranças “socialmente lembradas e 

esquecidas”. 
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