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RESUMO 

Este trabalho monográfico tem como principal objetivo compreender quais os elementos 
signicos, retratados pela fotografia jornalística, que conotam e que representam a religiosidade 
dos romeiros da Medianeira. Para tanto, foi necessário utilizarmos teóricos da Comunicação e 
também de outras áreas (como Antropologia e Psicologia), que trabalham com conceitos de 
imagem, fotojornalismo, representação, cultura, religião, simbolismo e religiosidade. A conduta 
analítica deste trabalho se pautou pela tentativa de identificarmos quais as manifestações de fé 
que remetem à religiosidade representada na fotografia jornalística no Diário de Santa Maria e 
no A Razão e de que maneira a fotografia registrou essas expressões de religiosidade durante a 
peregrinação dos romeiros, que compreende ao trajeto da Catedral até o Altar-Monumento. Logo, 
escolhemos seis fotografias publicadas nas edições de 14 de novembro de 2005 dos respectivos 
jornais para analisarmos, qualitativamente, os momentos da 62ª Romaria Estadual, que foram 
registrados imageticamente por cada jornal em meio a 250 mil peregrinos. Assim, percebemos o 
quanto os fiéis recorrem aos simbolismos religiosos, já convencionados pela religião Católica e 
pela cultura religiosa deles mesmos, para adorar Nossa Senhora Medianeira – elementos que 
interessam ao fotojornalismo por remeter ao acontecimento religioso que é a Romaria da 
Medianeira. 
 
Palavras – chave: Fotojornalismo. Religiosidade. Representação. Cultura. Símbolo. 
 
 
ABSTRACT 

 

The main objective of this monographic work is to comprehend which symbolic elements, 
portrayed by photojournalism, connote and represent the religiosity of the Medianeira’s pilgrims.  
For that, it was necessary to consult theoreticians from Communication and other areas (like 
Anthropology and Psychology) who deal with image concepts, photojournalism, representation, 
culture, religion, symbolism and religiosity. The analytical conduct was guide-lined by the 
attempt to identify the faith manifestations that refers to the religiosity represented on the 
journalistic photography on the Diário de Santa Maria and on the A Razão and the way these 
expressions of religiosity were registered by photography during the peregrination, that consists 
on the course from the cathedral to the Altar-Monumento. Therefore, we have chosen six pictures 
published on the 14th of November, 2005 editions from the mentioned newspapers in order to 
analyze, on a qualitative way, the moments from the 62nd Romaria Estadual that were 
imagetically registered by each newspaper among 250 thousand pilgrims. As a result, we realized 
the intensity that these believers appeal to the religious symbolisms, already established by 
Catholicism and their own religious culture, in order to adore Nossa Senhora Medianeira –  
elements of interest to  the photojournalism for the fact that they refer to the religious event that 
Romaria da Medianeira is. 

Keywords: Photojournalism. Religiosity. Representation. Culture. Symbol. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
 O fotojornalismo, enquanto um segmento do jornalismo, também reporta os 

fatos/acontecimentos midiáticos, transformando estes momentos em imagens informativas, que 

são um suporte semelhante à realidade e, por isso, de natureza icônica. Cada imagem 

fotojornalística carrega um conteúdo simbólico das representações que os sujeitos que compõem 

um povo/grupo social (e que são retratados nas fotografias jornalísticas) desempenham. Assim, 

temos um contexto cultural onde se desenrolam essas representações simbólicas, o que interessa 

ao jornalismo noticiar e cobrir pelo fato da proximidade cultural – critério de noticiabilidade 

universal. 

 Dessa forma, mediante o acontecimento midiático, que é a Romaria da Medianeira, os 

usos de símbolos religiosos são artifícios característicos dos sujeitos que engendram a 

peregrinação para expressar sua fé e sua religiosidade o que, conseqüentemente, têm valor para o 

texto fotojornalístico enquanto elementos geradores de significados. Conseqüentemente, este 

trabalho monográfico objetiva compreender e analisar quais os elementos signicos que conotam e 

que representam a religiosidade dos romeiros da Medianeira na fotografia jornalística do Diário 

de Santa Maria e do A Razão. 

 Para tanto, num primeiro momento, tornou-se necessário fazermos uma reflexão à luz dos 

conceitos de imagem, fotografia e fotojornalismo, seus usos e funções na Comunicação e, 

especificamente, no Jornalismo. Neste ponto, a retrospectiva histórica do fotojornalismo foi 

importante para demonstrar o surgimento dessa atividade e a sua inserção nas mídias impressas. 

 Num segundo momento, como forma de nos aprofundarmos na questão central desta 

monografia – a representação da religiosidade – tentamos esclarecer como se dá a representação 

dentro de um contexto cultural que já convencionou os simbolismos religiosos utilizados pelos 

indivíduos para manifestar sua fé. Além disso, como a fotografia retrata tais simbolismos no 

sentido de informar e o significado das representações simbólicas para a imagem jornalística 

foram questões importantes para o todo deste trabalho. 

 Para finalizarmos, mediante o pressuposto de que a captação fotojornalística se dá em 

função dos critérios de noticiabildade e, portanto, das relações intrínsecas à vida de um 

determinado povo/grupo social o qual - e para o qual - a mídia reporta; as questões relativas à 

cultura também são determinantes para o sentido de uma informação fotográfica. Para tanto, 
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foram analisadas seis fotografias da cobertura da Romaria da Medianeira de 2005 publicadas nos 

jornais Diário de Santa Maria e A Razão. 

 Assim, a relevância desta temática e do trabalho monográfico realizado surgiu da 

constatação da importância do texto imagético no contexto jornalístico e da conotação possível a 

partir do conteúdo signico das fotografias, dos elementos visuais que ancoram os fatos pela idéia 

de semelhança que a fotografia proporciona para com a realidade da qual foi captada. Além disso, 

a Romaria da Medianeira é um evento religioso expressivo e tradicional na cidade, coberto, 

anualmente, pela mídia local e propício para as representações de religiosidade que fazem parte 

do cotidiano e da cultura do povo que vive em Santa Maria e, por isso, importante para o 

estabelecimento desta proposta de trabalho. 
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2. METODOLOGIA 
 

Para esta proposta de trabalho monográfico que se apresenta – a representação da 

religiosidade na fotografia jornalística do Diário de Santa Maria e do A Razão – os 

encaminhamentos metodológicos começaram pelo levantamento bibliográfico, no que se refere 

aos conceitos de representação, fotografia jornalística, cultura, símbolo e religiosidade. O corpus 

teórico deu suporte para que, num segundo momento, fossem extraídos das bibliografias os 

conceitos mais apropriados para a construção do texto monográfico.  

Após os encaminhamentos bibliográficos, partimos para o corpus empírico: a partir de 

pesquisa em acervos dos jornais, foram escolhidas, com critérios qualitativos, as imagens 

fotográficas – publicadas nas capas ou nas matérias da Romaria da Medianeira da edição de 14 de 

novembro de 2005 – que contém simbologias que remetem à devoção dos romeiros e, 

conseqüentemente, retratam e representam a sua religiosidade. 

As análises das fotografias da Romaria foram realizadas a partir de conceitos de técnica 

fotográfica (como enquadramento, composição das imagens, angulações, entre outros), onde 

foram observadas recorrências nos enquadramentos, diferenças e semelhanças de angulações e de 

momentos da peregrinação que foram recortados e representados pela cobertura fotográfica. 

Além disso, as análises apoiaram-se em alguns conceitos de Semiótica, possibilitando reconhecer 

os elementos signicos que representam a religiosidade e, assim, como cada jornal representou a 

cerimônia da Romaria da Medianeira através da fotografia jornalística. 

As análises das fotografias jornalísticas serviram para a verificação de como se dá a 

representação da religiosidade a partir dos processos conotativos do conteúdo simbólico das 

imagens. Dessa forma, como os enquadramentos, as composições, as poses, os objetos presentes 

nas cenas, os gestos, entre outros, são utilizados para evidenciarem a religiosidade dos romeiros 

e, portanto, gerarem sentidos jornalísticos para a informação fotográfica. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

CAPÍTULO I 
 

1. IMAGEM E INFORMAÇÃO: O FOTOJORNALISMO COMO REGISTRO DOS 
FATOS 
 

1.1 A IMAGEM (FOTOGRÁFICA) 
 

A partir do nascimento do ser humano, as vias de acesso para apreensão das mensagens do 

mundo que o cerca são os sentidos, especialmente a visão e a audição, pois são os olhos e os 

ouvidos os órgãos que permitem as primeiras captações de informação do ambiente onde o 

homem está inserido. Isto se dá porque é através da projeção da imagem nos olhos e através da 

audição que o ser humano conhece a linguagem verbal (escrita e fala), ficando, assim, capacitado 

para se comunicar – verbal e imageticamente. 

Imagem é uma palavra que se origina do latim imagine, que significa reprodução, 

representação. Além da definição semântica, são vários os campos de conhecimento que definem 

o conceito de imagem. Porém, nos deteremos àqueles de maior relevância para este texto e de 

maior relação com a fotografia (imagem estática) e o fotojornalismo – objeto de estudo e análise 

desta monografia.  

Conforme a teoria da Ótica, que teve Euclides como um dos fundadores (300 a.C.), a 

imagem é o que se forma pela convergência1 de raios que passam através de um dispositivo 

formador de imagens, que é, a priori, o olho. O olho2 tem a forma de uma esfera que é revestida 

por uma membrana opaca (a esclerótica) e por uma membrana transparente (a córnea). A parte 

que permite a maior convergência dos raios luminosos é a córnea. Atrás da córnea fica a íris, um 

músculo que tem em seu centro uma abertura, a pupila, que controla a quantidade de luz que 

entra no olho. 

O fundo do olho é revestido por uma membrana, a retina, na qual se encontram vários 

receptores de luz. Cada receptor retinado está ligado a fibras do nervo ótico, que parte do olho e 

chega a uma região lateral do cérebro, a articulação, de onde novas redes nervosas saem para 

chegarem ao córtex (ver figura 1).  

                                                 
1 Convergência: os raios partem de diferentes pontos e se encontram em um único ponto. 
2 Consideramos este olho como sendo o humano, saudável – sem acuidade e/ou outra doença. 
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    Figura 1: ilustração da fisiologia do olho humano. 

 

A partir dessa explicação fisiológica da formação da imagem no olho, Aumont (2005) 

estabelece que a imagem pode ser projetada na mente ou de forma mecânica. A projeção da 

imagem na mente ocorre por visões (como já descrito no processo ótico) a partir do momento em 

que o córtex processa as percepções visuais do indivíduo (ver figura 2). Essas percepções podem 

partir tanto do real quanto do imaginário. As percepções que partem da visualização da realidade 

já são codificadas mentalmente a partir da interpretação que a pessoa (como um indivíduo 

fotojornalista) faz da realidade, de acordo com o conhecimento que tem a respeito do contexto 

em que está inserido. 

Dessa forma, o imaginário está ligado a um nível de abstração, totalmente mental, que faz 

parte de um campo de representação e, como expressão do pensamento, se manifesta por imagens 

e discursos que pretendem dar uma definição da realidade. Assim, as imagens mentais e as 

imagens reais dependem uma da outra para se concretizarem, ou seja, para serem representadas 

materialmente.  

Na projeção mecânica – especificamente a fotografia –, a imagem é projetada no filme ou 

no CCD3, através da sensibilização da luz que entra pelo diafragma da câmera. Diafragma é o 

mecanismo responsável por controlar a intensidade/quantidade do fluxo dos raios luminosos que 

serão canalizados pela lente até o plano focal do filme4 virgem ou o CCD com os pixels5 a serem 

sensibilizados (ver figura 2).  

                                                 
3 Filme fotográfico é uma película com sais de prata que se sensibiliza com a luz e, assim, forma a imagem. O CCD 
(Charge Coupled Device ou Dispositivo de carga acoplada) é um chip de silício usado para medir a luz. Assim, é o 
mecanismo responsável pelo registro da imagem na câmera digital, pois a luz que entra pela lente da máquina colide 
com cada pixel do CCD. 
4 Plano focal é o plano onde a imagem é projetada, ou seja, é o plano da película (filme) ou do CCD. 
5 Diodo sensível à luz que forma o dispositivo de carga acoplada (CCD). 
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       Figura 2: ilustrações explicativas da projeção da imagem na mente 
                                              e de forma mecânica. 

 

O processo de projeção mecânica da imagem e da formação imagética a partir do suporte 

fotográfico (analógico ou digital), se torna, portanto, uma das formas de concretização da 

representação, ou seja, a expressão do pensamento e, ainda, da percepção dos objetos e do mundo 

e do conhecimento do indivíduo que capta a imagem.  

Além de a fotografia ser um instrumento mecânico de captação das informações luminosas, a 

imagem fotográfica é uma representação de tais informações. Contudo, o registro luminoso da 

imagem antecede a função representativa de uma determinada realidade. Por isso, “antes de ser 

uma reprodução da realidade (que é seu uso social mais difundido), a fotografia é um registro de 

tal situação luminosa, em tal lugar e em tal momento” (AUMONT, 2005, p.166). 

Deste modo, na perspectiva da imagem como representação, o olho visualiza e, em função do 

espaço territorial, social, temporal e cultural em que o indivíduo (que olha) se encontra, atribui 

significações para os objetos. Estas atribuições estão implicitamente convencionadas e carregadas 

de simbologias pré-definidas por um determinado grupo social onde esse sujeito está inserido e 

que reconhece para representar imageticamente o mundo à sua volta. 

Nessa perspectiva, Aumont (2005, p.105) define que “a representação imagética é o 

fenômeno mais geral, o que permite ao espectador ver ‘por delegação’ uma realidade ausente, 

que lhe é oferecida sob a forma de um substituto”, ou seja, a imagem fotográfica é o substituto 
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dos objetos materiais, onde essa aparente substituição6 ocorre pela semelhança. Logo, a imagem é 

um texto de natureza icônica, dentro das concepções semióticas de Peirce7. 

A natureza icônica da imagem, com relação à questão da representação, se dá em função de 

que ela mantém com um determinado objeto uma relação de semelhança ou propriedade. Um 

ícone é uma abstração de algo que é de conhecimento (conforme o contexto cultural, ideológico, 

social, político, etc.) de quem o produz e apresenta pelo menos um traço em comum com o objeto 

representado. 

No entanto, a natureza icônica aqui tratada diz respeito à imagem como um texto icono-

simbólico, onde o conteúdo da imagem é uma representação vista como uma convenção geral, 

que parte de um contexto cultural e, a partir deste cenário, produz significações que são 

reconhecidas e perpetuadas dentro de um grupo social. Estas questões, entretanto, serão 

abordadas no capítulo três deste trabalho, onde as contemplaremos com mais profundidade. 

 

1.1.1 A imagem como comunicação 

 

Para compreendermos de que forma se dá a comunicação pela imagem, é importante, num 

primeiro momento, refleti-la à luz do conceito de comunicação. Além disso, já delimitaremos tal 

conceituação para a área do (foto)jornalismo - temática central deste texto – a fim de 

correlacionarmos estes conceitos.  

Comunicação não se restringe à definição semântica, pois é um termo que pode ser 

conceituado de diversas maneiras e áreas do conhecimento e, assim, pode ter uso variado. Os 

próprios teóricos da comunicação refletem e revisam a prática comunicativa de maneiras 

distintas. Por isso, é importante compreendermos a origem desse conceito quando se pretende 

abordar o fenômeno comunicacional. 

De um modo geral, o modelo comunicacional básico, geralmente aceito entre os usuários 

e teóricos da comunicação, é o de Shannon e Weaver, que estabelece que a comunicação seja um 

processo de emissão, de transmissão e de recepção de mensagens, onde, a partir do momento em 

                                                 
6 Ressalvamos aqui que a representação imagética não substitui a (s) imagem (ns) real (is), pois a foto(jornalística), 
por exemplo, não substitui a realidade que apreendeu, mas ancora-se nessa realidade como instrumento 
comprobatório da veracidade, embora isso dependa do discurso jornalístico utilizado, assunto que não nos cabe 
discutir neste texto. 
7 A Semiótica é a ciência dos signos que teve três vertentes (EUA, União Soviética e Europa ocidental), mas, 
conforme Santaella (1999), a mais forte e fundamentada foi a norte-americana de Charles Sanders Peirce  
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que uma informação é transmitida de um emissor para um receptor, temos um ato de 

comunicação. Berlo acrescenta que para a comunicação se concretizar, de fato, é preciso 

acontecer o feedeback
8.  

O acréscimo interpessoal de Berlo significa que para que uma mensagem (tanto visual 

quanto verbal) comunique algo, ela deixa de ser um sistema telegráfico como o de Shannon e 

Weaver. Assim, a mensagem deve conter uma informação que agregue conhecimento ao receptor 

dessa mensagem, bem como estar inserida no mesmo contexto sócio-cultural de ambos os 

sujeitos que participam do ato comunicativo, onde seja instigado o retorno (feedeback)9. 

Embora a informação esteja contida na mensagem que tem como intuito comunicar algo, 

é importante salientarmos que os conceitos de informação e de comunicação são distintos. 

Conforme Stanosz (apud SANTAELLA, 2003, p. 138): 

 

A função dos atos de comunicação depende da transmissão intencional da 
informação. (...) Além disso, a intencionalidade depende de um conjunto de 
regras de acordo com as quais o comportamento será interpretado: o 
comportamento de uma pessoa resulta de um ato de comunicação apenas se ele 
for intencionado para ser interpretado por alguma outra pessoa de acordo com 
certo conjunto de regras, mais ou menos convencionalmente adotado numa 
comunidade à qual ambas as pessoas pertencem, e se essa outra pessoa 
realmente interpreta o comportamento de acordo com esse conjunto de regras.  
 

 
Neste contexto, Peruzzolo (2006, p. 17) diz que “comunicação é ora um processo de 

transmissão de informações ora um processo pelo qual se exerce influência sobre alguém ou 

sobre alguma coisa”. Essa influência é quando o ato de comunicar transmite conhecimento, 

apresenta algo novo ao receptor da mensagem, como estabelece, também, Aumont (2005). 

Conforme este autor, existem algumas funções da imagem, sendo a mais importante a função de 

conhecimento. 

O conhecimento é a mensagem preenchida com informações (visuais) intencionais com 

ancoragem no contexto cultural em que o indivíduo (tanto o produtor/transmissor da mensagem 

quanto o receptor) está inserido. Logo, tanto o produtor/transmissor quanto o receptor devem 

                                                 
8 Peruzzolo (2006, p. 21) coloca que o feedback “é o processo que permite o controle de um sistema pela informação 
dos resultados de sua ação”. 
9 Salientamos este pensamento devido ao fato de que o modelo de Shannon e Weaver centrava os estudos da 
transmissão de informação e não levava em conta o contexto e a circunstância do ato de comunicação.  
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estar conscientes do contexto em que o ato comunicacional acontece, ou seja, a situação em que a 

transmissão e a recepção da mensagem são concretizadas. 

A função de conhecimento foi muito cedo atribuída à imagem, quando desenhos nos 

manuscritos, por exemplo, já continham informações do mundo (principalmente religioso) 

representadas nessas imagens (figura 3).  

 

 
Figura 3: Ilustração do Livro de Kells, 
 manuscrito da época Medieval feito por monges celtas. 

 
Essa função foi desenvolvida e ampliada com o surgimento da tecnologia mecânica (como 

a fotografia), pois é uma forma mais aproximada da realidade – devido ao processo técnico de 

captação que permite a analogia à realidade – para estabelecer o (re)conhecimento e a apreensão 

do mundo. Assim, a imagem (fotográfica) se firma como meio de expressão, ou seja, de 

comunicação. 

No campo midiático, a imagem tomou o devido lugar a partir da segunda metade do 

século XX, pois deixou de ser apenas ilustração dos textos e recurso estético (embora o modo 

estético seja considerado por Aumont como uma das funções da imagem) nos media
10 para 

assumir, também, a função informativa. A partir de então, a imagem passa a ser considerada 

como um suporte que contém informações visuais sobre o mundo, podendo assim ser conhecido e 

representado de diferentes formas. 

Neste contexto, Peruzzollo (2006, p.86) diz que “na Teoria da Comunicação, toma-se 

informação como sendo algo novo que alguém se apropria, o elemento cognoscitivo que se 

                                                 
10 Medium é um termo que provém do latim e tem como plural a palavra media, que significa “aquele que está a 
meio”. No Brasil, usa-se mais comumente a palavra "mídia", derivando da pronúncia inglesa - ainda que alguns 
teóricos brasileiros prefiram a forma portuguesa, por ter mais correlação com a origem latina da palavra – idioma da 
qual provém a língua portuguesa. 
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acrescenta ao repertório ou que amplia e/ou remaneja o saber de domínio do receptor”. Assim, 

podemos dizer que informação (foto)jornalística é a condensação dos elementos importantes de 

um acontecimento/pauta transposto em significado que tenha valor noticioso e que desperte o 

interesse público11, tendo, dessa forma, a imagem como elemento de comunicação. 

 

Comunicação é antes um processo, um acontecimento, um encontro (...) entre duas 
intencionalidades, que se produz no “atrito dos corpos” (se tomarmos palavras, músicas, 
idéias também como corpos); ela vem da criação de um ambiente comum em que os 
dois lados participam e extraem de sua participação algo novo, inesperado, que não 
estava em nenhum deles, e que altera o estatuto anterior de ambos, apesar de as 
diferenças individuais se manterem. Ela não funde duas pessoas numa só, pois é 
impossível que o outro me veja a partir do meu interior, mas é o fato de ambos 
participarem de um mesmo e único mundo no qual entram e que neles também entra. 
(MARCONDES FILHO, 2002, p. 15). 

 

Dessa forma, a imagem é um ato de comunicação porque proporciona conhecimento visual 

ao receptor da mensagem, bem como é um texto imagético que conta e que descreve visualmente 

as informações factuais que são a base do jornalismo. Além disso, a imagem carrega consigo 

elementos simbólicos de um fragmento da realidade, possibilitando que tanto o sujeito produtor 

do texto imagético (o fotojornalista) quanto o sujeito leitor/receptor deste texto participem/ 

compartilhem de um único “mundo” (contexto, seja cultural, econômico ou ideológico), como 

coloca Marcondes Filho. 

 

1.2.UM BREVE APONTAMENTO HISTÓRICO SOBRE A INSERÇÃO DA IMAGEM 
FOTOGRÁFICA NAS MÍDIAS IMPRESSAS 

 
Pensando na imagem como vestígio da humanidade, pode-se situar seu surgimento na pré-

história, onde pinturas e desenhos nas cavernas eram maneiras de registrar a vida cotidiana dos 

homens. Historiadores estimam que os primeiros desenhos rupestres12 foram feitos há trinta mil 

anos atrás – vestígios que, para os pesquisadores contemporâneos, comunicam e representam a 

vida e a cultura de um determinado povoado e localidade do mundo, possibilitando, desta forma 

(re)conhecer a história do universo. Conforme Santaella e Nöth (2001, p. 13), 

 

                                                 
11 Traquina (2005) diz que entre os teóricos da Comunicação, o interesse público não é um critério de noticiabilidade. 
Porém, se sairmos do campo teórico e formos para a atividade jornalística na prática, teremos o interesse público 
como um critério de noticiabilidade, como apontam os manuais de redação (da Folha de São Paulo, por exemplo). 
12 Desenho rupestre é o nome que se dá às mais antigas representações pictóricas que se conhece (datadas do período 
Paleolítico 100.000-10.000 a.C.), gravadas em abrigos ou cavernas, em suas paredes e tetos rochosos. 
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Imagens têm sido meios de expressão da cultura humana desde as pinturas pré-
históricas das cavernas, milênios antes do aparecimento do registro da palavra pela 
escritura. Todavia, enquanto a propagação da palavra humana começou a adquirir 
dimensões galácticas já no século XV de Gutenberg, a galáxia imagética teria de 
esperar até o século XX para se desenvolver. Hoje, na idade vídeo e infográfica, nossa 
vida cotidiana – desde a publicidade televisiva até as últimas notícias no telejornal da 
meia-noite – está permeada de mensagens visuais, de uma maneira tal que tem levado 
os apocalípticos da cultura ocidental a deplorar o declínio das mídias verbais. 

 

Neste contexto, é importante apontarmos as primeiras aparições da imagem nos meios de 

comunicação impressos13. Podemos estabelecer que, até o surgimento da televisão e da 

fotografia, os media utilizavam imagens somente na forma de ilustrações (desenhos, pinturas, 

gráficos, entre outros) nos impressos – jornais e magazines.  

A fotografia surge em meio ao positivismo do século XIX, onde William Henry Fox 

Talbot compõe a imagem fotográfica nos moldes da pintura, utilizando, para tanto, uma câmera 

analógica. Nos primeiros momentos em que a fotografia foi veiculada em impressos, era 

meramente ilustração.  

 

“(...) o aparecimento do primeiro tablóide fotográfico, o Daily Mirror
14, em 1904, 

marca uma mudança conceptual: as fotografias deixaram de ser secundarizadas como 
ilustrações do texto para serem definidas como uma categoria de conteúdo tão 
importante quanto a componente escrita” (SOUSA, 2004, p. 17).  
 

Logo, data do início do século XX o surgimento oficial do fotojornalismo no mundo, 

embora a primeira fotografia considerada jornalística seja de 1853, quando as experiências 

fotográficas eram feitas por artistas, químicos e físicos. A primeira fotojornalística foi captada 

por um daguerreótipo15 (figura 4). 

                                                 
13 Como este trabalho monográfico tem como objeto de análise a fotografia jornalística de impressos, não nos 
deteremos em falar da imagem em outras mídias. Porém, como nota de esclarecimento, a televisão tem sua primeira 
transmissão em 1923, quando o inglês John Baird conseguiu retratar fisionomias humanas em preto e branco. 
14 O periódico inglês Daily Mirror foi o primeiro jornal a publicar uma fotografia. Um atraso de mais de vinte anos 
em relação às revistas ilustradas, que já publicavam fotografias desde a década de 1880. 
15 O daguerreótipo é um processo fotográfico feito sem uma imagem negativa (semelhante ao método pinhole – 
fotografia na lata). Foi criada pelo francês Louis Daguerre e anunciada em 1839. Neste mesmo ano, um processo 
fotográfico distinto foi anunciado por  Fox Talbot, na Inglaterra, como descrito no texto acima. 
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    Figura 4: incêndio em uma fábrica de Nova Iorque (imagem 
                             captada por George Barnard). 

 

No Brasil, a primeira fotografia impressa (embora não considerada jornalística16) num 

periódico foi em maio de 1900, na Revista da Semana
17. A imagem mostrava um flagrante das 

comemorações de 400 anos de Descobrimento do Brasil. Durante muito tempo, a fotografia 

jornalística no Brasil limitou-se a fotos posadas e retratos. As revistas brasileiras dedicavam-se às 

reportagens sociais, às chegadas e partidas de políticos eminentes e aos esportes18. 

Demorou muito para que o Brasil aprendesse as técnicas do fotojornalismo, que já era 

praticado no mundo inteiro. O grande impulso para o fotojornalismo brasileiro data da época da 

II Grande Guerra, que revolucionou, também, outros aspectos do jornalismo no Brasil. A partir 

das primeiras invasões hitleristas na Europa Central, todos os passos da guerra (1939 – 1945) 

foram cobertos pelos jornais de todo o mundo, através dos telegramas e das radiofotos 

distribuídas pelas agências noticiosas internacionais19. 

 

As guerras não puderam, assim, deixar de merecer a atenção dos “proto-
fotojornalistas20” e de seus editores. Por um lado, a herança cultural consagrava-lhe 
atenção artística, pois a guerra sempre foi um tema sedutor e de sucesso junto das 

                                                 
16 Não podemos precisar qual foi a primeira fotografia considerada jornalística no Brasil, pois os jornais tiveram, por 
muitos anos, o hábito de queimar os seus arquivos para não ocupar espaço nas redações, incluindo os filmes 
fotográficos e as respectivas edições. 
17 A Revista da Semana foi a primeira da América do Sul a imprimir clichês em tricomia, isto é, em três cores. 
18 Além da Revista da Semana, outras publicações também mantinham o mesmo padrão de imagens fotográficas, tais 
como: O Malho (1902), Kosmos (1904), A Vida Moderna (1905), Fon-Fon (1906), Liga Marítima e Careta (1907), A 

Ilustração Brasileira (1908), Selecta (1914) e Paratodos (1918). 
19 France Presse, International News, United Press, Havas, Reuters, Associated Press e outras. 
20 O termo proto significa antecessor/anterior/ancestral, portanto, proto-fotojornalistas são os antecessores dos 
fotojornalistas. 
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pessoas; por outro lado, na segunda metade do século passado, ocorreram numerosos 
conflitos em que se viam envolvidas as potências mais industrializadas. Há ainda a 
acrescentar que ia se formando um público para a reportagem ilustrada (SOUSA, 2004, 
p.33). 

 

A partir da década de 1940, a fotografia de imprensa passa a ser de fato utilizada como 

informação e começa a causar reformulações nos padrões técnicos e estéticos dos impressos 

mundiais e, portanto, também dos brasileiros. O Cruzeiro foi o primeiro a apresentar as 

mudanças: grande formato, melhor definição gráfica, reportagens internacionais elaboradas a 

partir dos contatos com as agências de notícias do exterior21. Outro avanço no que diz respeito ao 

fotojornalismo é que data dessa década o uso do crédito fotográfico, pois os textos jornalísticos já 

eram assinados pelos repórteres que os redigiam. 

Na década de 50, embora sem os recursos e perfeccionismos de hoje, alguns jornais 

(como o Diário Carioca, do Rio de Janeiro) começaram a contratar artistas gráficos para planejar 

as páginas dos jornais22 – o que trazia consigo a necessidade de reservar bons espaços para as 

fotografias – e, conseqüentemente, planejar boas fotos a serem captadas pelos repórteres 

fotográficos23. Os dois principais matutinos da época - Jornal do Brasil, com Jânio de Freitas, e 

O Estado de São Paulo, com Cláudio Abramo24 – remodelaram-se e se modernizaram 

inteiramente, dando às suas fotos um lugar de destaque na imprensa diária.  

 A nova tendência inaugurada por O Cruzeiro desencadeou uma reformulação geral nas 

revistas semanais ou mensais, obrigando-as a modernizarem a estética da sua comunicação. 

Periódicos tradicionais – Fon-Fon, Careta, A Ilustração Brasileira - adequaram-se ao novo 

padrão de representação dos fatos, que associava texto e imagem na elaboração das informações. 

É neste contexto que surge uma nova modalidade de fotografar: o fotojornalismo.  

 

1.3. IMAGEM ESTÁTICA + INFORMAÇÃO = FOTOJORNALISMO 

 
A prática jornalística priorizou a informação escrita (texto/linguagem verbal) por mais de um 

século, pois a tecnologia que permitiria que a informação imagética fosse reproduzida nos 

                                                 
21Essa modernização era financiada pelos Diários Associados, empresa de Assis Chateaubriand, que passa a investir 
fortemente na ampliação do mercado editorial de publicações periódicas.  
22 Inaugura-se neste período a pré-paginação, ou seja, a diagramação dos impressos diários.  
23 Repórter fotográfico é o profissional que registra as imagens dos fatos, no momento em que eles ocorrem. Por isso 
é importante ressaltar que nem todas as fotografias veiculadas em impressos são jornalísticas. 
24 Jânio de Freitas e Cláudio Abramo eram os chefes de redação (cargos que atualmente foram substituídos pelo 
termo editor-chefe ou diretor de redação) dos respectivos jornais no período.  
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impressos ainda estava por vir. Porém, ao longo da trajetória da imprensa, a imagem assumiu um 

lugar crescente no cotidiano das sociedades, legitimando-se através da aproximação da realidade, 

da objetividade e da responsabilidade pública – patamar atingido devido ao aprimoramento 

tecnológico que possibilitou o aperfeiçoamento da informação imagética, no que se refere à 

captação, à qualidade e à impressão das imagens fotográficas. 

Neste contexto de inserção da fotografia nos jornais e revistas, onde a imagem deixa de ser 

ilustração dos textos jornalísticos e passa a ser publicada, de fato, como informação, é importante 

compreendermos o que é fotografia. A palavra fotografia encontra em sua genealogia duas 

origens: a primeira vem dos vocábulos gregos photos – que significa luz – e de ghraphos – que 

significa gravação/escrita. Fotografia quer dizer, então: escrever com luz. Mas existe uma 

segunda definição que “é de origem oriental. No Japão, se diz sha-shin, que quer dizer reflexo da 

realidade” (LIMA, 1988, p.17). Notemos que nenhuma das duas denominações é excludente.  

Dessa forma, podemos definir, de uma maneira geral, que a fotografia é a representação 

fotomecânica da realidade, onde a câmera escura e o filme/CCD são os instrumentos que 

permitem a captação da imagem. A fotografia é, assim, um suporte de informação visual, uma 

mensagem e um texto imagético relevante e carregado de sentido.  

Tendo em vista que o fotojornalismo é uma das modalidades da fotografia que representa, 

imageticamente, a vida e o factual, que são pautados pela mídia impressa, Sousa (2004) aponta o 

fotojornalismo como uma atividade que registra visualmente os fatos e os acontecimentos, no 

momento em que eles ocorrem25. Para a notícia imagética sustentar uma informação, Humberto 

(2000, p.81) nos diz que: 

 

O fotojornalismo deve ser ágil, vivo, direto, em cima dos fatos. Isso, contudo, 
não implica a busca de uma verdade, que não está no registro do servil de uma 
realidade ou na aceitação da visão primária dos acontecimentos. Para a imagem, 
o maior interesse não reside sempre no fato, plano e linear, mas nos fragmentos, 
na riqueza dos acontecimentos paralelos, muitas vezes, mais próximos do 
essencial. 

 
Assim, desde o seu surgimento e ao longo da sua trajetória histórica, até os nossos dias, a 

fotografia tem sido aceita e utilizada como prova definitiva, como testemunho da veracidade 

do(s) fato(s). Devido à sua natureza fisicoquímica – e hoje eletrônica – de registrar aspectos 

(selecionados no enquadramento) do real, tal como estes se assemelham, a fotografia jornalística 

                                                 
25 Por isso é importante ressaltarmos que nem todas as fotografias veiculadas em impressos são jornalísticas. 



 34 

ganhou importância nas edições, agindo como um elemento de credibilidade às coberturas 

jornalísticas, pois o olhar confere veracidade e ancoragem (por se assemelhar com a realidade) na 

realidade ao receptor/leitor da mensagem visual. 

 
O fotojornalismo é uma atividade singular que usa a fotografia como um veículo de 
observação, de informação, de análise e de opinião sobre a vida humana e as 
conseqüências que ela traz ao Planeta. A fotografia jornalística mostra, revela, expõe, 
denuncia, opina. Dá informação e ajuda a credibilizar a informação textual. (...) De 
qualquer modo, como nos restantes tipos de jornalismo, a atividade primeira do 
fotojornalismo, entendido de uma forma lata, é informar (SOUSA, 2004, p.9 e p.11). 

 

A questão do caráter jornalístico da fotografia evidencia alguns valores como informação, 

notícia e acontecimento – o que antes não era atribuído à fotografia de imprensa porque era 

secundarizada como ilustração nos impressos. Nas reflexões de Barthes (2000), a fotografia 

assume uma série de funções, como: representar, comunicar, dar significação e surpreender. De 

fato, o que mais marca a fotografia jornalística é o imediatismo e o inesperado e o tom de 

realidade (que se consuma pela representação imagética) no texto informativo visual.  

As spot news, fotografias únicas que condensam um acontecimento e todo o significado 

deste e as features photos,fotografias de situações peculiares encontradas espontaneamente pelos 

fotógrafos em meio às pautas, são as que mais aguçam a atenção dos leitores, conforme Sousa 

(2004). No entanto, entremeando estas designações, ainda ressaltamos, de acordo com citações 

anteriores, que a mais importante das funções da fotografia jornalística é informar, pois, segundo 

Sontag (2004, p.21), “a fotografia é valorizada porque nos fornece informações”.  

Certamente, como em qualquer outro segmento jornalístico, a fotografia é composta de 

elementos informativos dispostos no enquadramento fotográfico a fim de representar da maneira 

mais próxima o fato/acontecimento noticioso de modo objetivo – pressuposto para a prática do 

jornalismo. Logo, a fotojornalística tem valor porque fornece informações visuais. 

O fotojornalismo pauta-se em diversos lugares (nas ruas, nas escolas, nos campos de 

futebol, nos teatros, nos acidentes) e nas mais variadas temáticas, como qualquer outra 

modalidade de fotografia, pois, conforme Humberto (2000, p.76) “o fotojornalismo alimenta-se 

do cotidiano, de coisas que, em aparência, se repetem e se banalizam”.  

De fato, em aparência os fatos se repetem, porém, as imagens/cenas são únicas, não se 

repetem jamais, até mesmo se tratando de objetos/cenários fixos no espaço (o ângulo de visão, a 

forma de registro, a luz da cena jamais se reprisam). Se elas realmente se repetissem, não haveria 
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notícia, tão pouco jornalismo, pois o jornalismo se faz a partir de novidades e de informações 

factuais do dia-a-dia das sociedades. Por exemplo, notemos que acidentes de trânsito com morte 

são notícias que se repetem, mas cada acidente é diferente (ou seja, um fato com suas 

especificidades) o que gera, portanto a noticiabilidade no (foto)jornalismo devido às 

peculiaridades de cada um dos acidentes.  

É por este motivo que as fotografias tecnicamente corretas (isto é, bem expostas, focadas, 

iluminadas corretamente) às vezes são desprezadas na edição em favor de imagens desfocadas, 

com pouco contraste, mas que contêm alta carga de informação26. Conforme Sousa (2004, p.13): 

 

Compor uma imagem no calor de determinadas situações não é fácil. Os fotojornalistas 
trabalham com base numa linguagem de instantes, numa linguagem do instante, 
procurando condensar num ou em vários instantes, “congelados” nas imagens 
fotográficas, toda a essência de um acontecimento e o seu significado. 

 

Logo, a fotografia jornalística não se encerra com a ampliação do negativo ou com o 

tratamento digital (no caso das fotografias digitais – usadas massivamente pelo fotojornalismo 

atual), ou na disposição nas páginas dos impressos; pois a fotografia de imprensa é mais do que 

isso, porque deve reunir no quadro fotográfico os elementos informativos, transpondo para a 

imagem o significado visual de um determinado acontecimento/pauta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Segundo SOUSA, essa prática é mais comum em jornais diários (que priorizam a informação factual) do que em 
revistas semanais ou mensais, onde as fotografias geralmente são produzidas para ilustrar as reportagens e o nível de 
qualidade é maior (pelo preço que é ofertado ao leitor). 
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CAPÍTULO II 
 

2. DEVOÇÃO À MEDIANEIRA: A REPRESENTAÇÃO DA CULTURA E DA 
RELIGIOSIDADE DOS ROMEIROS 
 
2.1.A HISTÓRIA DA ROMARIA DA MEDIANEIRA E O SEU VALOR NOTICIOSO NOS 
IMPRESSOS SANTA-MARIENSES 
 

Para falarmos da questão da representação da religiosidade na fotografia jornalística das 

coberturas imagéticas da Romaria da Medianeira, é importante que tenhamos, primeiramente, 

uma visão da historicidade da Romaria da Medianeira em Santa Maria, sua representatividade 

para a comunidade santa-mariense e o seu valor informativo nas mídias impressas locais.  

Na edição do dia 21 de novembro de 1926 do jornal Correio da Serra, editado em Santa 

Maria (Rio Grande do Sul), a manchete noticiava a batalha que havia acontecido na cidade 

durante os dias 16 e 17 de novembro: “Horas de terror. Revoltas, as forças federais travaram 

violentíssimos combate com a Brigada Militar”. A reportagem, que ocupou toda a primeira 

página do jornal, relatava a Revolta dos Tenentes, um conflito entre as tropas do Exército e da 

Brigada Militar que se desenrolou na Avenida Rio Branco e na Praça Saldanha Marinho.  

Segundo o jornal Correio da Serra, de posicionamento federalista, “sabe-se que foram 

disparados mais de 200 canhonaços e metralhadoras e fuzis queimaram mais de 200 mil tiros”. 

Durante dois dias consecutivos, Santa Maria foi tomada por metralhadoras e pelo medo dos civis.  

Outro jornal (também editado na cidade), O Castilhista, publicado no dia 27 de 

novembro, também noticiou a batalha. Em um texto curto, o impresso republicano se deteve em 

elogiar a iniciativa da Brigada Militar em defender a cidade das tropas federais27.  

O medo de que uma batalha semelhante à de 1926 se repetisse durante a Revolução de 

1930 levou 23 mulheres – da Congregação Filhas de Maria Santíssima – a saírem da Catedral 

Diocesana, na Avenida Rio Branco, em procissão ao Seminário São José (que ficava no mesmo 

local onde hoje é a Basílica da Medianeira), usando lenços brancos na cabeça, em setembro de 

193028.  

                                                 
27 Dados do Correio da Serra e do O Castilhista retirados de matéria publicada na edição de 12 de novembro de 2005 
do jornal Diário de Santa Maria. 
28 Ressalvamos, então, que a tradição da Romaria da Medianeira não nasce puramente pela devoção à Nossa 
Senhora, mas também pela questão da revolução, da crença e do imaginário das pessoas que acreditaram que Ela 
protegeu e salvou a cidade. 
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A caminhada, acompanhada de orações, tinha um único objetivo: agradecer, diante da 

imagem de Nossa Senhora Medianeira, pela proteção dada a Santa Maria durante a Revolução de 

30, graça que teria sido concedida pela Santa.  

O temor de que Santa Maria fosse atacada durante a revolução comandada por Getúlio 

Vargas, que queria tomar o poder do então presidente da República, Washington Luiz, aproximou 

a população de Nossa Senhora Medianeira, que recém começava a ser conhecida, graças à 

chegada do padre Ignácio Valle na cidade, que trouxe um santinho com a imagem de Medianeira 

em 192829. 

 

As preces do povo foram ouvidas. Dia 24 de outubro de 1930 termina a Revolução. Na 
cidade de Santa Maria nenhuma arma foi disparada. E os soldados santa-marienses que 
haviam pegado em armas, já estavam de volta em seus lares, aos seus quartéis: findara a 
revolução. E o povo rezava, e o povo dizia: ‘A virgem Medianeira nos salvou 
(SCHNEIDER e BARBIERI, 1976, p.72). 

 

Embora a população santa-mariense reconhecesse a graça concedida pela santa, não foram 

encontrados registros da peregrinação das 23 mulheres nos jornais da região30 (Correio da Serra, 

O Castilhense e Diário do Interior). O primeiro registro da Romaria da Medianeira, nos 

impressos locais, foi no jornal A Razão na edição de 30 de maio de 1935 (ver anexo 1).  

A partir de 1942, essa festa religiosa começou a ser contada por edições e a acontecer 

anualmente, no segundo domingo do mês de novembro, onde a missa principal era celebrada no 

pátio do Seminário São José, que depois passa a ser sede da Igreja da Medianeira (onde hoje é a 

parte inferior do templo – a cripta). Em 1975, quando a construção do altar-monumento foi 

concluída, as missas da romaria passaram a ser rezadas no parque da Medianeira e, em 1985 o 

santuário31 ficou pronto, mas somente em 1987 foi elevado à Basílica de Nossa Senhora 

Medianeira de Todas as Graças. 

Para compreendermos o processo religioso da Romaria da Medianeira, é necessário 

fazermos um breve apanhado da sua liturgia. O ritual inicia na primeira sexta-feira de 

                                                 
29 Em 1930, a interna do convento São Francisco, Ida Stefani, amplia a imagem de Nossa Senhora Medianeira para 
uma tela em pintura (exposta ainda hoje na Basílica da Medianeira, do lado esquerdo do altar). 
30 Conforme pesquisa feita no arquivo municipal de Santa Maria, na Casa de Cultura (Praça Saldanha Marinho, s/ 
nº), no dia 14 de setembro de 2006 e no arquivo do jornal A Razão, no dia 26 de outubro de 2006. 
31 Negrão (1984, p. 16) nos coloca que, “em alguns casos, quando as circunstâncias (...) do aparecimento de uma 
imagem de santo faziam sua fama extravasar os limites de bairro, surgiam os centros regionais de peregrinação (.) 
pouco a pouco transformados em santuários”. 
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novembro32, com o desfile da imagem de Nossa Senhora pelas principais ruas de Santa Maria e, 

após este percurso, inicia-se a principal atividade que antecede a romaria: a Novena Móvel. 

Durante estes nove dias de ritual, a imagem de Medianeira passa de paróquia em paróquia da 

cidade.  

As orações nas paróquias são realizadas todas as noites, onde o tema de cada novena é 

diferente e cuja ordem da visitação da imagem às igrejas e capelas é: Nossa Senhora das Dores, 

Santo Antônio, Nossa Senhora de Fátima, Bom Fim, Rosário, São José, Nossa Senhora do 

Perpétuo Socorro, Santa Catarina e, no último dia de novena, ou seja, no sábado que antecede à 

romaria, a imagem da Mãe chega a Catedral Diocesana. 

No domingo da romaria, as orações iniciam às 5 horas na Basílica da Medianeira, onde 

ocorrem missas de hora em hora durante o dia todo até às 18 horas. Paralelamente, na Catedral as 

missas também começam às 5 da manhã e acontecem até às 8 horas, momento em que a imagem 

da Santa e os romeiros partem do templo em peregrinação até o altar-monumento do parque da 

Medianeira, onde a grande missa campal ocorre às 10 da manhã. Nessa missa, cada ano é 

convidado um bispo para rezá-la.  

No que se refere à midiatização deste ritual religioso, podemos considerar que a Romaria 

da Medianeira passa a ser um acontecimento de valor-notícia para a mídia local e Estadual a 

partir de 1942 (exemplos no anexo 2), quando passa a ser noticiada e coberta anualmente por 

quase todas as mídias, como as rádios Imembuí e Santamariense e os jornais Correio do Povo e A 

Razão. 

Nas coberturas jornalísticas, existem critérios de noticiabilidade (isto é, existência de 

valor-notícia) para que fatos/eventos sejam pautados. Se tomarmos noticiabilidade, de acordo 

com Wolf, como “o conjunto de elemento através dos quais o órgão informativo controla e gere a 

quantidade e o tipo de acontecimentos, de entre os quais há que seleccionar as notícias, podemos 

definir os valores/notícia (news values) como uma componente da noticiabilidade” (1994, p.175). 

Assim, os valores-notícia são os critérios usados pelos jornalistas para selecionar os 

elementos pertinentes de serem incluídos num produto informativo. “Quanto mais um 

acontecimento exibe essas qualidades, maiores são as suas possibilidades de serem incluídos” 

(Golding-Elliot, apud WOLF, 1994, p.176).  

                                                 
32 Conforme notas encontradas no arquivo do A Razão (edições de 30/05/1935, 08/05/1937 e 08/05/1942), as 
primeiras romarias aconteciam no mês de maio e, ao invés de novenas, eram feitos tríduos na Catedral Diocena. Ao 
término do tríduo, os romeiros partiam em peregrinação até o Seminário São José. 
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Dentre os valores-notícia estabelecidos por Wolf (1994), a amplitude do evento é um dos 

primeiros critérios a ser considerado pelos jornalistas para que tal evento seja noticiado e coberto. 

A Romaria da Medianeira reúne cerca de 250 mil fiéis33, logo, é uma festa religiosa expressiva na 

região e no país por ser uma das maiores mobilizações de peregrinos e uma das mais antigas 

romarias do Brasil, perdendo apenas para a Romaria de Nossa Senhora de Aparecida do Norte. 

Além disso, existem outras questões que ampliam o evento, como o envolvimento de grande 

parte da cidade (comércio, turismo, prefeitura, diocese e paróquias, etc.) para a organização deste 

evento religioso e a festa religiosa. 

Outro valor-notícia é a continuidade. Depois que um fato/acontecimento/evento ganha 

noticiabilidade, ele passa a ser definido como notícia por algum tempo. Tendo em vista que a 

Romaria da Medianeira é um acontecimento midiático34 que ganhou noticiabilidade há 71 anos 

(ou seja, é um acontecimento que tem duração prolongada), deve haver uma continuidade e, 

conseqüentemente, uma periodicidade na cobertura desse evento, como tem ocorrido anualmente.  

Para ser noticiável, o acontecimento deve ser significativo, isto é, suscetível de ser 

interpretado no contexto cultural do receptor da notícia. Segundo Galtung e Ruge (in 

TRAQUINA, 2005, p.71), “a significância é um valor-notícia que tem duas interpretações: uma 

diz respeito à relevância do acontecimento, isto é, ao impacto que poderá ter sobre o leitor ou os 

ouvintes; a segunda interpretação tem a ver com a proximidade, nomeadamente a proximidade 

cultural”.  

Neste sentido, a Romaria da Medianeira tem significância para os receptores da 

mensagem jornalística pelo fato de ser uma tradição na cidade e, também, porque a maioria dos 

leitores são da religião católica35, ou seja, a maior parcela dos leitores têm proximidade cultural 

com notícias de eventos católicos e suas respectivas coberturas, como é o caso da romaria. “As 

notícias são culturalmente próximas, se se referem a acontecimentos que entram na esfera normal 

de experiência dos jornalistas e do público, os que implicam uma esfera partilhada de linguagem 

e pressupostos culturais comuns” (WOLF, 1994, p.182). 

 

                                                 
33 Dado fornecido à imprensa pela Brigada Militar e pela Diocese de Santa Maria na Romaria de 2005. 
34 Acontecimento midiático é quando um fato/evento ganha espaço em diversas mídias e, assim, deixa de ser um 
acontecimento apenas na esfera cultural, política ou religiosa e passa a predominar na esfera midiática 
(MOUILLAUD, 2002). 
35 Conforme pesquisa do Censo 2000 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aproximadamente 
74% da população brasileira é Católica Apostólica Romana seguida das Evangélicas, que totalizam 15,5%. 


