INCENDIO NA BOATE KISS:
QUESTIONAMENTOS SOBRE
RESPONSABILIDADES

Introdução
O incêndio da Boate Kiss da cidade de Santa Maria é considerado
um dos incêndios mais graves do Brasil, somando 242 pessoas
mortas e mais de 600 feridas. A tragédia da Boate Kiss ocorreu
em 27 de janeiro de 2013, causada pelo disparo de um sinalizador
por um dos integrantes da banda que se apresentava no local em
uma festa promovida por estudantes Universidade Federal de
Santa Maria. Uma crise, como neste incêndio, se manifesta pela
inversão de uma experiência de paralisação da continuidade do
processo da vida: “Face a contextos de crise é vital reagir e atuar,
sendo que a forma como se desenvolve tal ação depende do grau
de preparação dos agentes intervenientes e da resiliência das
populações e territórios em causa.” (Castro e Lourenço, 2018).
Diante de uma tragédia, nos sentimos confusos e sós, o futuro se
nos apresenta vazio e o presente congelado. Diante disto,
entendemos responsabilidade no sentido de “resposta
habilidosa” diante dos desafios postos por este incêndio.
Objetivos
Produzir análises teóricas e também de implementação de ações
através de grupos operativos que discutam a prevenção de riscos
considerando o uso de espaços públicos e a educação para o
tempo livre.
Área de Estudo
Psicologia das Emergências
Método
Após a tragédia realizamos fóruns de discussão do tipo
“brainstorming” no Grupo de Psicologia das Emergências para
identificar responsabilidades subjetivas, ou seja, normalmente
não apontadas por técnicos e mídia.
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"Nenhum conflito é puramente externo,
posto que envolve um indivíduo complexo e
interiormente dividido.
Nenhum conflito é puramente interno,
posto que remete sempre para conflitos sociais".
Max Pagès(2015)
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Resultados
Entendemos que os resultados são o de possibilitar a consciência
de fatores importantes que levam às ações, mas que geralmente
estão escondidos atrás de crenças. Deste modo, a compreensão
de inacabamento é o que permite sensibilizar-se à mudança.
Mudança no perguntar, mudança no olhar que, por sua vez,
podem operar a transformação daquilo que é visto como sendo
estático, sem movimento. Sair dos papéis fixos, do script-de-vida,
das convenções, sair das modelagens e do behaviorismo que, por
exemplo, predomina nos ambientes educativos. Isto é, perder as
fidelidades para ver de outro jeito. Por exemplo, o invés de
coerções, o deixar fluir das linhas autônomas, autogestivas e
solidárias.
Discussão
Propomos que a escuta das demandas da sociedade, a
receptividade à heterogeneidade e uma permanente atitude
frente ao nosso tempo, exigem uma disposição de desenvolver
métodos de superação como condição de possibilidade para
compreendermos o intricado/instigante presente/futuro que
vivemos. Justifica-se considerando o entendimento que os
métodos atuais utilizados pelas ciências da educação, e também
pelas ciências humanas, podem não estar respondendo aos
desafios da sociedade.
Contra os reducionismos, existem brechas, abertas dentro dos
modelos, ou dos paradigmas, mapeamentos, concepções, ou
seja, da visão de cada um, e que se projetam permitindo
relacionar o que antes eram tabus e hoje estabelecem novas
formulações teóricas. A brecha é esta busca, que
permanentemente se fecha pela ideologia, pela ciência e suas
verdades, e que igualmente alguém tenta abrir com outras ideias
(e ações), que por sua vez outro tenta fechar. Na vida cotidiana,
esta circularidade, esta indecisão, é a condição de possibilidade
que, simultaneamente, limita e abre o prazer de saber e fazer.
Conclusões
A principal conclusão é a de que a redução de riscos de incêndios,
consciência e prevenção tem a ver também com os métodos
pedagógicos que podem subtrair a capacidade crítica e manter a
submissão aos valores midiáticos e também aos valores que
permeiam práticas nos ambientes educativos. Por exemplo,
pergunta-se em que medida temos estas reflexões nas salas de
aulas?

