
 
 

 

 

 

 

 

Patrícia Custódio Nunes 

 

 

 

JORNALISMO DE FRONTEIRA - LENDO-SE PELO OUTRO:  

A RECEPÇÃO DAS PÁGINAS EM ESPANHOL PELOS URUGUAIOS NA 

FRONTEIRA SANT’ANA DO LIVRAMENTO E RIVERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2009



 
 

Patrícia Custódio Nunes 

 

 

 

JORNALISMO DE FRONTEIRA - LENDO-SE PELO OUTRO:  

A RECEPÇÃO DAS PÁGINAS EM ESPANHOL PELOS URUGUAIOS NA 

FRONTEIRA SANT’ANA DO LIVRAMENTO E RIVERA 

 

 

 

Trabalho Final de Graduação (TFG) apresentado ao Curso de Comunicação Social – 

Jornalismo, Área de Artes, Letras e Comunicação do Centro Universitário Franciscano 

– UNIFRA, como requisito parcial para a obtenção do grau de BACHAREL EM 

JORNALISMO. 

 

 

 

Orientador: Antônio Fausto Neto 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2009



 
 

Patrícia Custódio Nunes 

 

 

 

JORNALISMO DE FRONTEIRA - LENDO-SE PELO OUTRO: A 

RECEPÇÃO DAS PÁGINAS EM ESPANHOL PELOS URUGUAIOS NA 

FRONTEIRA SANT’ANA DO LIVRAMENTO E RIVERA 

 

 

 

Trabalho Final de Graduação (TFG) apresentado ao Curso de Comunicação Social – 

Jornalismo, Área de Artes, Letras e Comunicação do Centro Universitário Franciscano 

– UNIFRA, como requisito parcial para a obtenção do grau de BACHAREL EM 

JORNALISMO. 

 

 

___________________________________ 

Antônio Fausto Neto (Unifra) 

 

 

___________________________________ 

Gilson Luiz Piber da Silva (Unifra) 

 

 

___________________________________ 

Rosana Zucolo (Unifra) 

 

 

 

 

 

 

Aprovado em ........... de ....................................... de ...............



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

Como o professor Fausto sempre me disse, a monografia nada mais é que uma 

grande reportagem. Como toda grande reportagem, é necessário uma equipe de 

produção, aquela que ajuda nos bastidores e muitas vezes nem é citada. Essa função 

atribuo a eles que correram junto comigo atrás de materiais que precisei sobre a 

fronteira, indicaram alguns contatos para eu conversar sobre o assunto e todas aquelas 

pessoas que precisei entrevistar.    

Agradeço a meus pais, Luis Carlos e Suzana Helena, e meus irmãos, Adriana e 

Rafael. Eles correram junto comigo, principalmente quando eu estava em Santa Maria e 

ligava pedindo que comprassem os jornais pra mim, que me conseguissem tal livro, etc. 

Além de fazerem parte da minha equipe de produção, eles foram sempre os principais 

apoiadores na minha vida e, também, nesses quatro anos de faculdade. Muito obrigada 

pai, mãe e guris! Amo muito vocês! 

Meu namorado, Fernando, que também deu uma grande ajuda e apoio na produção 

desta monografia. Foi ele, também, que sempre soube me acalmar nos momentos em 

que o estresse e a pressão tomavam conta de mim. Sempre com aquela calma dizendo as 

palavras certas. Não me restam outras palavras que não sejam: Amor, muito obrigada 

por tudo! 

Dedico os meus agradecimentos também à colega e amiga Bruna Wetternick que foi 

o meu “elo” com o jornal A Platéia. Ela que, durante o seu período trabalhando no 

jornal, esteve sempre disposta a me ajudar com o que eu precisasse. Além de agradecer 

a todos que convivi nesses quatro anos de faculdade, tanto os professores que me 

passaram todo o conhecimento, assim como às minhas colegas e amigas Bruna, 

Gabriela e Márcia que sempre nos ajudamos umas às outras e conseguimos juntas, 

vencer essa etapa. 

Agradeço também, é claro, ao professor Fausto. Grande mestre que me ensinou a 

entrar de cabeça na área de pesquisa e que, mesmo com aquelas palavras que às vezes 

pareciam desmotivadoras (“escreva mais, você precisa segurar as pontas!”), que me 

faziam pensar que nunca iria conseguir chegar ao agrado dele, me fizeram tocar em 

frente e conseguir mais uma vitória em minha vida. 



 
 

RESUMO 

 

Estuda-se uma modalidade de funcionamento do jornalismo de fronteira que é a 

publicação na mídia brasileira (jornal A Platéia) da seção em espanhol, “Páginas em 

Espanhol”, sobre Rivera (Uruguai). Além das características desse formato de “editoria 

internacional”, examina-se, particularmente, a percepção que os leitores uruguaios de 

fronteira têm do seu país a partir da leitura que fazem das páginas publicadas no jornal 

brasileiro, há cinqüenta anos. Desenvolveremos processos metodológicos que 

contemplam, como técnicas de pesquisa, análise do formato das páginas, suas 

características gráficas e de linguagens; trabalho de campo com jornalistas e leitores, 

assim como processos observacionais sobre a realidade de fronteira Sant‟Ana do 

Livramento – Rivera, especialmente a realidade de natureza do jornalismo que envolve 

as duas cidades. Como problema de pesquisa, pergunta-se por que uruguaios de 

fronteira adotam como hábito de leitura sobre sua realidade, a mídia jornalística 

brasileira ao invés de jornais publicados em sua própria cidade (Rivera). Por que 

preferem se atualizar sobre a sua cidade (Rivera) através das Páginas em Espanhol, e 

como eles vêem editados em uma publicação estrangeira, mas cujas notícias são 

redigidas no idioma espanhol? 

 

 

Palavras-chave: Jornalismo de fronteira. Sant‟Ana do Livramento/Rivera. Leitores. 

Identidade. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

A modality of functioning of the border journalism is studied that is the publication in 

the Brazilian media (periodical A Platéia) of the section in Spanish, “Pages in Spanish”, 

about Rivera (Uruguay). Beyond the characteristics of this format of “international 

editorial”, examines, particularly, the perception that the Uruguayan readers of border 

has of its country from the reading that they make of the pages published in the 

Brazilian periodical, has fifth years. We will develop methodological processes that 

they contemplate, as technicals research, the graphical analysis of the format of the 

pages, its graphical characteristics and of linguajes; a fieldwork with journalists and 

readers, as well as observational processes on the border reality Sant' Ana do 

Livramento – Rivera, especially the reality of nature of the journalism that involves the 

two nations. As research problem, we ask why the border Uruguayans adopt as reading 

habit on its reality of border, the Brazilian journalistic media instead of periodicals 

published in its proper city (Rivera) through the “Pages in Spanish”, and how they look 

edited in a foreign publication whose notice are written in the Spanish language. 

 

 

Keywords: Border journalism. Sant‟Ana do Livramento/Rivera. Readers. Identity. 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

Se estudia una modalidad de funcionamiento del periodismo de frontera que es una 

publicación en la media brasileña (diario A Platéia) de la sección en español, “Páginas 

en Español”, sobre Rivera (Uruguai). Además de las características de ese formato de 

“editorial internacional”, se examina, particularmente, la percepción que los lectores 

Uruguayos de frontera tienen de su país desde la lectura que hacen de las páginas 

publicadas en el diario brasileño, hace cincuenta años. Desarrollaremos procesos 

metodológicos  que contemplan, como técnicas de pesquisa, análisis del formato de las 

páginas, sus características gráficas y de lenguaje; trabajo de campo con periodistas y 

lectores, así como procesos de observación sobre la realidad de frontera Sant‟Ana do 

Livramento – Rivera, especialmente la realidad de naturaleza del periodismo que 

envuelve las dos ciudades. Como problema de pesquisa, se pregunta por qué Uruguayos 

de frontera adoptan como hábito de lectura sobre su realidad, la media periodística 

brasileña en vez de los diarios publicados en su propia ciudad (Rivera). ¿Por qué 

prefieren actualizarse sobre su ciudad (Rivera) por las Páginas en Español, y ¿como 

ellos se ven editados en una publicación extranjera, pero cuyas noticias son redactadas 

en el idioma español?  

 

Palabras clave: Periodismo de frontera. Sant‟Ana do Livramento/Rivera. Lectores. 

Identidad.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho é um estudo sobre o jornalismo praticado em áreas de 

fronteira, especialmente a fronteira entre Sant‟Ana do Livramento (Brasil) e Rivera 

(Uruguai). Esta é, na verdade, uma “fronteira imaginária”, no sentido de que não existe 

qualquer tipo de barreiras que separe estas duas cidades. Nesse contexto, a comunicação 

desempenha um papel muito importante de constituição de relações entre duas cidades 

que, apesar de pertencerem a países diferentes, formam uma “única cidade”. 

Especificamente, conforme veremos abaixo e no corpo do texto, este trabalho dá ênfase 

à leitura que os leitores uruguaios fazem da seção em espanhol, Páginas em Espanhol, 

publicada no jornal brasileiro, A Platéia.  

 Essa é uma fronteira que se diferencia, de tantas outras existentes no mundo, por 

ter uma forte ligação entre os dois países e por carregar uma harmonia como poucas. 

Hoje, onde fronteiras normalmente têm sinônimos de divisão e são reconhecidas por 

serem áreas de conflitos, Livramento e Rivera é uma fronteira conhecida pela paz entre 

os dois países. Por isso, carrega o slogan de “Fronteira da Paz”, ou ainda, “A mais irmã 

das fronteiras”. 

 O “jornalismo de fronteira” carrega uma série de particularidades, 

principalmente na forma diferente de se relacionar ao país vizinho. Na fronteira 

Livramento - Rivera existe também, refletido nas páginas do jornal, uma tensão de 

culturas, hábitos e linguagem. O objetivo deste trabalho é analisar o jornalismo ali 

praticado, com toda uma relação e ligação entre os dois países. Além de analisar e 

contextualizar todo o ambiente comunicacional desenvolvido na fronteira.  

 O presente estudo analisa o jornalismo praticado na fronteira através das páginas 

escritas em espanhol dentro de um jornal brasileiro. Ou seja, essa fusão de linguagem 

que é facilmente reconhecida até nas páginas de um jornal. O jornal A Platéia, de 

Sant‟Ana do Livramento, há cinqüenta anos possui um “encarte” chamado de Páginas 

em Espanhol. Esse é o espaço onde são publicadas todas as notícias referentes a Rivera 

e ao Uruguai. O diferencial desse “encarte” é que todas as notícias são publicadas em 

espanhol.  

 O trabalho tem como questão-chave saber por que os riverenses costumam ler as 

notícias da sua cidade e do seu país em um jornal brasileiro. Como estes se vêem 

editados e publicados em um jornal estrangeiro que reserva algumas páginas para o seu 
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país e publica as notícias em sua língua? A pesquisa busca entender como os 

fronteiriços vêem o fato de estarem lendo um jornal brasileiro que, ao virar a página, 

muda de língua, os assuntos e também o país a ser tratado. Essa proposta me leva, ao 

lado de outras observações, examinar um problema que, de alguma maneira, tem a ver 

com estudos de recepção. Embora, na sua totalidade, acrescento outras questões para 

descrever o contato dos leitores com o jornal. 

 Importante, desde já, especificar o uso que faço do conceito de recepção. Busco 

um conceito que resulta, muito mais de observações e pontos de vista diferentes, do que 

um conceito pré-estabelecido sobre esses estudos específicos, por isso, no título do 

trabalho a palavra “recepção” está em itálico. O que estou entendendo por recepção é 

que são formas de contatos que os leitores uruguaios estabelecem com a seção em 

estudo. Claro que essas formas de contato se dão através da leitura, ou seja, o ponto de 

acesso dos leitores é contato com a leitura. Estudo de recepção é o foco do trabalho, 

mas, para dar conta desse foco, levei em consideração uma série de aspectos, para que 

pudesse estabelecer o contato dos leitores com a seção. 

 Um trabalho deste tipo certamente não desafiaria um jornalista acostumado a 

fazer coberturas e reportagens de rua. Entretanto, não se trata aqui de uma cobertura 

pontual que o jornalista vai hoje e volta no mesmo dia ou um pouco mais. Trata-se de 

um olhar mais longo sobre o funcionamento do jornalismo e sua relação com os leitores 

em um contexto de forte interação entre cidadãos próximos, mas diferentes. Esse olhar 

mais demorado requereu de mim lidar com técnicas de pesquisa que se cruzaram e 

convergiram na realização desse trabalho: análise documental (acesso à documentos, em 

condições muitas vezes desfavoráveis, consulta de fontes primárias); entrevistas junto a 

um grupo que foi constituído como amostra do próprio processo; processos 

observacionais sobre a vida mais ampla na fronteira e do seu equipamento jornalístico; 

processos observacionais com os jornalistas e editores; mapeamentos de coberturas 

junto a jornais. Todas essas técnicas foram articuladas para que se pudesse responder 

aos meus objetivos. 

 Durante o desenvolvimento da pesquisa foram necessárias várias visitas à 

fronteira. Nas primeiras vezes, contatei o jornalista responsável pelas Páginas em 

Espanhol e, também, jornalistas de outros veículos de comunicação da fronteira. Essas 

entrevistas foram importantes para que conseguisse entender como o jornalismo de 

fronteira funciona na prática e, também, um pouco mais sobre uma suposta integração 

entre os meios de comunicação das duas cidades. O período de agosto a outubro de 
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2009 foi destinado para a realização das entrevistas com os uruguaios leitores das 

Páginas em Espanhol. O objetivo das entrevistas foi o de alcançar respostas sobre como 

é ler-se através do outro. Ou seja, como os uruguaios se sentem editados e publicados 

por um jornal do país vizinho. Todas as entrevistas foram feitas individualmente e os 

contatos foram feitos por mim.  Alguns entrevistados, como é o caso do jornalista 

responsável pelas Páginas em Espanhol, foram contatados mais de uma vez. 

 Fez parte da parte metodológica deste trabalho a recuperação de arquivos e, em 

algumas situações, os arquivos estavam incompletos e maltratados. É lamentável que os 

arquivos sobre a história sejam vulneráveis à conservação, mas, mesmo assim, enfrentei 

o problema para buscar algumas referências que precisei para o presente trabalho. 

 O trabalho foi divido em capítulos, onde começo abordando noções do que é 

uma fronteira, além de uma contextualização do dia-a-dia e dos equipamentos 

comunicacionais da fronteira específica, Sant‟Ana do Livramento - Rivera. Logo após, 

os capítulos abordam o jornalismo de fronteira, com revisões bibliográficas sobre o 

assunto e, como funciona na prática esse jornalismo, tanto em Livramento como em 

Rivera. Por último, apresenta-se em que consiste as Páginas em Espanhol para, então, 

apresentar o objetivo principal desta monografia: a pesquisa de campo com os leitores 

uruguaios da seção. 

 O fato de eu ser uma fronteiriça fez com que despertasse em mim o interesse 

pelo modo de fazer jornalismo na fronteira. Toda essa integração de culturas e a 

naturalidade com que as pessoas, de ambos os países, se comunicam é um fato 

interessante. Por esse motivo, escolhi o tema “Jornalismo de fronteira - Lendo-se pelo 

outro: a recepção das Páginas em Espanhol pelos uruguaios na fronteira Sant‟Ana do 

Livramento e Rivera”. Em outras palavras, qual a percepção dos uruguaios sobre o 

“encarte” que o jornal brasileiro destina às notícias do seu país. Como esses uruguaios 

enxergam o seu país e, conseqüentemente, eles próprios, através do “outro” que, no 

caso, refere-se ao Brasil. 

 Cabe destacar, ainda, que existem poucos estudos a respeito de jornalismo na 

área de fronteiras. Um jornalismo que conta com todas as particularidades que as 

fronteiras carregam e, hoje mais do que nunca, são importantes fontes de comunicação.  
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2. SOBRE A NOÇÃO DE FRONTEIRA 

 

 O presente capítulo tem como objetivo refletir sobre as diferentes noções de 

fronteira. Através de uma pesquisa junto às fontes, obteve-se vários conceitos, de 

diferentes autores, sobre os tipos existentes de fronteira seja ela econômica, política, 

geográfica, cultural.  Esses conceitos são básicos para que haja um bom entendimento 

deste estudo de caso e, também, da fronteira entre as cidades de Sant‟Ana do 

Livramento, no Brasil, e Rivera, no Uruguai.   

 No dicionário a palavra fronteira carrega o significado de limite, fim, baliza. 

Mas nem sempre esses são os seus sinônimos. Existem fronteiras onde ali está 

demarcado o limite entre um país e outro, porém, nem sempre esse limite significa um 

fim, ou nem sempre nesse limite há balizas. 

 Fronteira pode significar, ainda, um espaço onde há uma troca de culturas e de 

línguas. Como define Mélo, “fronteiras são também elementos simbólicos carregados 

de ambigüidades, pois, ao mesmo tempo em que impedem, permitem ultrapassar” 

(1997, p. 69). Ou ainda, segundo a visão do autor, “são construções históricas 

resultantes de relações de força entre grupos, classes sociais ou povos” (1997, p. 69) 

 Nem todas as fronteiras são livres de barreiras, mas quando assim são, estas 

formam um único espaço que serve para troca de cultura, moeda, mercadorias. Além de 

serem hoje, mais do que nunca, principais fontes de informação. São elas que 

possibilitam “a difusão das informações necessárias para a construção de práticas e o 

consumo de bens de acordo com os novos tempos da sociedade global capitalista” 

(MÉLO, 1997, p. 72). 

 O conceito que mais se encaixaria com esta pesquisa seria o de Sarquis, quando 

ele diz que as fronteiras são "amplas franjas territoriais de um lado e de outro das linhas 

de demarcação geográfico-políticas, no qual convivem populações com particularidades 

próprias que as diferenciam de outras partes dos territórios nacionais" (MÜLLER, 2003 

apud SARQUIS, 2003). 

 Ainda sobre essas particularidades das áreas de fronteira, Rebeca Steiman e Lia 

Machado (2002) dizem que 

 

Não apenas as assimetrias econômicas têm efeitos sobre as regiões 

fronteiriças. A interpenetração de culturas que lhes é peculiar, com seu 

bilingüismo e costumes próprios, é em muitos países explorada para o 

turismo. Levando-se em consideração que a maior parte dos turistas são 

habitantes de grandes cidades, o isolamento das regiões de fronteira permite 
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paisagens mais preservadas que podem funcionar como um atrativo 

importante, especialmente se ela estiver próxima a áreas fortemente 

povoadas. 

 

 O conceito de fronteira vem sendo modificado ao passar dos anos. Essas idéias 

que se tinham de limite e divisão estão, cada vez mais, se adaptando ao mundo moderno 

e, por conseqüência, modificando certos conceitos. “A fronteira deixa de ser concebida 

somente a partir das estratégias e interesses do Estado central, passando a ser concebida 

também pelas comunidades de fronteira, ou seja, no âmbito sub-nacional” (STEIMAN; 

MACHADO, 2002). 

 Considerando-se a amplitude do tema, para definir um conceito de fronteira, 

seria necessário analisar um extenso campo teórico, pois, existem vários tipos de 

fronteiras e várias maneiras de estas se relacionarem. O mundo atual carrega consigo 

fronteiras cada vez mais diluídas e unificadas. “Uma fronteira não é um parágrafo de 

um Tratado, nem uma linha num mapa, mas uma estrutura complexa e funcional na face 

da terra” (KRUKOSKI, 2009). Por isso, para entender melhor o presente estudo, é 

preciso analisar alguns conceitos básicos. 

 Do ponto de vista físico, as fronteiras são territórios demarcados 

geograficamente.  Espaços territoriais pertencentes a um ou mais países que formam as 

conhecidas regiões de fronteira, ou ainda, faixas de fronteira. “A fronteira é um espaço 

territorial que delimita dois ou mais países, e sabendo que o território é claramente uma 

construção política, cuja primeira função é servir de suporte à soberania de um Estado 

que se cria” (DAL’ASTA).  O conceito de fronteira física, como sinônimo de divisão, 

foi superado. Hoje, mais do que nunca, as fronteiras se tornaram sinônimo de relação, 

unificação e interação. Segundo Krukoski, as únicas coisas que ainda separam e 

demarcam territórios são os Marcos de Deslinde, construções de cimento que indicam a 

linha de limite entre um país e outro. Krukoski (2009) ainda diz que 

 

Antes que as fronteiras e limites eram estabelecidos, antigamente, para 

separar povos. Hoje são nas faixas de fronteiras que se dão os melhores 

intercâmbios das nações modernas. São as chamadas "Fronteiras Vivas", 

visto que as fronteiras-obstáculos receberam os benefícios da civilização e 

passaram a se unir.  
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      FIGURA 1 - Marco de deslinde indicando o Brasil à esquerda e o Uruguai à direita.
1
 

 

 Na fronteira política o que divide um país do outro é a Constituição e as suas leis 

de cada um. Por isso, é difícil encontrar relações estáveis entre fronteiras políticas. Ela 

modifica conforme os interesses em jogo e a situação política dos países. No âmbito da 

política, no dia-a-dia pode-se notar a presença de disputas que, na maioria das vezes, 

acabam criando conflitos. Esses conflitos estão quase sempre ligados a aspectos 

econômicos em que, cada país, na disputa do capitalismo, quer ganhar mais que o outro. 

Enfim, um campo acaba interagindo no outro e, assim, afetando ou agregando a vida 

social das pessoas que vivem nessas zonas. O terrorismo nos Estados Unidos é um 

exemplo de conflito econômico que acabou gerando um conflito entre fronteiras 

políticas, ou seja, acabou afetando os direitos de ir e vir dos estrangeiros na hora de 

tentar entrar no país. 

 As fronteiras econômicas podem ser vistas sob dois ângulos diferentes. Primeiro, 

espaço em que países, não necessariamente vizinhos, utilizam para fazer acordos, 

negociar bens e troca de mercadorias. É uma fronteira que nem sempre é delimitada por 

uma divisão geográfica, mas sim, por interesses econômicos acima de tudo. Em um 

segundo ângulo, fronteiras econômicas também podem significar divisões sócio-

econômicas dentro de um mesmo país. No Brasil, cruza-se fronteiras econômicas todos 

os dias. Bairros que estão lado a lado em um mesmo município, podem ter diferenças de 

classes sociais gritantes. Nesse caso sim, pode-se criar divisões mais visíveis. Divisões 

estas, que são perceptíveis aos olhos de qualquer brasileiro.   

                                                           
1
 Esse é o marco de número X. Um dos tantos marcos que indicam a divisa de países na fronteira de 

Sant‟Ana do Livramento e Rivera. 
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 A fronteira simbólica inclui noções de religião, linguagem, filosofia e cultura. 

Ela traz consigo idéias que nem sempre andam juntas, que podem fazer parte da 

realidade ou serem utopias em que os cidadãos acreditam. A fronteira simbólica tem, de 

um lado, o capitalismo, o bem material como bem maior. Do outro lado, cultiva a utopia 

de construir um mundo melhor, desde o aspecto econômico até o ecológico.  Esse tipo 

de fronteira cria uma divisão imaginária (por isso o nome de simbólica) para dividir 

grupos diferentes. “A gênese dessas fronteiras simbólicas que fundam, para os próprios 

indivíduos, o território dos possíveis e dos impossíveis, do desejado e do indesejado e 

assim por diante (PRESTA; ALMEIDA, 2008, pg. 403). 

 Já na fronteira cultural, normalmente um país acaba por influenciar outro com 

seus costumes, idioma e cultura em geral. Isso acontece quando há uma fronteira sem 

barreiras onde pessoas, idéias e informações circulam livremente. Essa troca de cultura 

faz com que se crie um “terceiro território”, ou seja, com que a fronteira seja outra 

nacionalidade diferente dos dois países que a forma. Da mistura de duas culturas acaba 

surgindo uma outra, com costumes e idioma similares, porém, diferente do que se 

costuma ver nos dois países. Pois, “quando é necessário se fortalecer como fronteiriço, 

o que fica em destaque é a identidade cultural local em detrimento da nacional” 

(MÜLLER, 2003).  

 Por maiores que sejam as diferenças existentes entre as cidades, a fronteira 

sempre implica em uma interação de culturas e costumes e, através desta interação, 

surge também o relacionamento e a integração entre os dois países. É justamente esse 

aspecto cultural que este estudo vai considerar. O resultado dessa troca de culturas e as 

suas conseqüências na comunicação entre dois países é o principal foco deste estudo de 

caso. 

 Através dessa troca de culturas, o fronteiriço acaba criando uma identidade 

muito forte. Ele deixa, muitas vezes, de ser um brasileiro ou um uruguaio para se tornar 

um fronteiriço. Ali, cria-se uma mistura que vai desde os costumes, jeitos de se vestir, 

gastronomia, ritmos musicais, até o jeito de falar. Aliás, ele passa a ser reconhecido, 

principalmente, pelo seu jeito de falar, com aquele “E” bem acentuado no final das 

palavras e outras palavras que nem eles sabem mais se tem origem no português ou no 

espanhol. “Tener una identidad seria, ante todo, tener un país, una ciudad, un barrio, una 

entidad donde todo lo compartido por los que habitan ese lugar se vuelve idéntico o 

intercambiable” (MÜLLER, 2003 apud CANCLINI, 1990). 

 Nos dias atuais, as pessoas, mesmo as que não moram em áreas de fronteira, 
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precisam manter um certo contato com o estrangeiro. Esse contato pode se dar através 

de informações que recebemos pelos meios de comunicação, através da internet quando 

acessamos um site feito por alguém de outro país ou ainda quando, também através da 

rede global de computadores, falamos com pessoas do outro lado do mundo. Várias são 

as maneiras de manter contato com o estrangeiro e isso acontece cada vez mais sem ao 

menos percebermos. Isso acontece porque, como define o sociólogo Bauman, vivemos 

em uma “modernidade líquida”. Ele define assim a fase atual da modernidade onde tudo 

é leve e muito dinâmico. Com essa idéia de que tudo se move facilmente e uma cultura 

pode acabar facilmente “respingando” em outra, Bauman (2001, pg. 204) ainda diz que 

 
A volatilidade das identidades, por assim dizer, encara os habitantes da 

modernidade líquida. E assim também faz a escolha que se segue 

logicamente: aprender a difícil arte de viver com a diferença ou produzir 

condições tais que façam desnecessário esse aprendizado. 

 

 Fabiane Dal‟Asta aponta, em seu estudo, que o Brasil é o terceiro país no mundo 

em extensão de fronteira e, o Rio Grande do Sul, faz fronteira em toda a sua extensão 

oeste com a Argentina e o Uruguai. “Cidades como Santana do Livramento e 

Uruguaiana tem apenas uma rua ou ponte separando os dois países. Neste espaço tão 

próximo é onde se cria e se manifesta a já citada justaposição de culturas, onde o 

trânsito de pessoas carrega o trânsito cultural” (DAL’ASTA). 

 Através dessas particularidades existentes, muitas das fronteiras têm se 

aproveitado disso para atrair turistas e fazer delas cidades reconhecidas pelo seu 

turismo. Isso faz com que as cidades criem uma integração ainda maior. Esse é o caso 

das cidades de Sant’Ana do Livramento e Rivera, conhecida como a “Fronteira da Paz”, 

atrai cada vez mais turistas, tanto do Brasil e Uruguai, como também da Argentina e 

outros países próximos.  

 Rebeca Steiman e Lia Machado (2002) levantam a idéia de que, para melhor 

haver uma integração entre as cidades de fronteira e, conseqüentemente, um turismo 

mais atrativo, é imprescindível que tenham empresários locais que estejam dispostos a 

investir, tanto tempo como dinheiro. Um fator básico esse para que se possa promover o 

desenvolvimento das redes transfronteiriças.  

 Já Iara Regina Castelo e seus co-autores, consideram que “o turismo é um 

importante vetor do desenvolvimento econômico, gerador de empregos, rendas e divisas 

e que se apresenta como a atividade econômica que mais cresce no Mundo atualmente, 

faz-se necessário atentar para as potencialidades turísticas do Estado, principalmente no 
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que se refere à área de fronteira internacional” (1997, pg. 289). 

 A globalização faz com que países mantenham uma conexão constante uns com 

os outros. Ela está presente em quase tudo na nossa vida, desde produtos que utilizamos, 

músicas que escutamos, até um pouco da cultura de outros países que por vezes 

acabamos adquirindo. Mas, segundo Néstor Canclini, isso não faz com que nações e 

etnias deixem de existir. É preciso “entender como as identidades étnicas, regionais e 

nacionais, se reconstroem em processos de hibridação intercultural” (CANCLINI, 1999, 

pg. 172). 

 Desde que surgiu, a globalização faz com que culturas se unam e o conceito de 

identidade seja reformulado. Canclini (1999, pg. 175) acredita que 

 
Estudar o modo como estão sendo produzidas as relações de continuidade, 

ruptura e hibridação entre sistemas locais e globais, tradicionais e 

ultramodernos, do desenvolvimento cultural é, hoje, um dos maiores desafios 

para se repensar a identidade e a cidadania. 

  

 Ou seja, no mundo moderno, cada vez mais culturas recebem influências de 

outras culturas. Isso faz com que se crie um certo desenvolvimento cultural, porém, esse 

desenvolvimento nem sempre remete à perda de identidade das nações. Mas isso 

implica, sim, em refletir sobre essa modernização da cultura que acaba afetando, 

também, a identidade de cidadãos do mundo todo.  
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3. CONTEXTO DA FRONTEIRA SANT’ANA DO LIVRAMENTO - RIVERA 

 

 Este capítulo tem por objetivo descrever e contextualizar essa fronteira, além de 

mostrar como funciona o dia-a-dia. Como já foi dito anteriormente, nem sempre 

existem balizas físicas no limite de uma fronteira. Esse é o caso da fronteira entre as 

cidades de Sant‟Ana do Livramento, no Brasil, e Rivera, no Uruguai. Entre essas duas 

cidades a única divisão presente é a imaginária e apenas uma rua
2
 separa uma cidade da 

outra. 

 Sant‟Ana do Livramento e Rivera são duas cidades gêmeas que carregam o 

slogan de “Fronteira da Paz”. Assim é reconhecida porque apresenta, a todos que a 

conhecem, um ambiente harmonioso e pacífico entre dois países. Com certeza essa não 

é a única fronteira do mundo a se relacionar dessa maneira, porém, é uma das poucas.  

 

 

FIGURA 2 - Obelisco da Paz no Parque Internacional. À esquerda fica o Brasil e à direita fica o Uruguai. 

 

 A integração entre as duas cidades é tanta que é comum ver brasileiros e 

uruguaios conversando, cada um na sua língua e, mesmo assim, eles se entendem sem 

problema algum. Mais comum ainda, é encontrar as pessoas falando uma terceira 

língua, o “portunhol”. Essa é uma mistura do português com o espanhol e que, na 

maioria das vezes, só entende quem é da fronteira mesmo, pois, o portunhol mistura 

palavras em português com palavras em espanhol e, ainda, cria outras palavras que não 

                                                           
2
 A rua muda conforme a localidade. São várias ruas que fazem o contorno da linha de fronteira. 

Normalmente são avenidas onde, de um lado tem nome brasileiro e do outro, nome uruguaio. 
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existem em nenhuma das duas línguas, são expressões próprias dos fronteiriços. 

 Sant‟Ana do Livramento, inicialmente, foi chamada de vários nomes, entre eles, 

Vila de Sant‟Ana. O povoamento das terras se deu através de um acampamento formado 

por militares brasileiros à margem do Rio Ibirapuitã para que as colônias espanholas 

não avançassem. Ali, foi construída a capela de Nossa Senhora do Livramento, no dia 

30 de julho de 1823. Data esta, que assinalou a fundação oficial da cidade.  

 O Departamento de Rivera
3
, na época com o nome de Villa de Ceballos, foi 

fundado no dia 1º de outubro de 1884, separando-se do Departamento de Tacuarembó. 

O nome de Rivera foi dado em homenagem ao General Fructuoso Rivera, soldado na 

luta da independência e o primeiro presidente da República Oriental Del Uruguai, em 

1830. Os primeiros povoadores da cidade foram imigrantes espanhóis, italianos e 

portugueses. Muitos já estavam radicados em Livramento. 

 Sant‟Ana do Livramento é uma cidade com 83.479 habitantes
4
 e possui uma área 

territorial de 6.950 km². A cidade tem um PIB per capita de 7.275 reais. Livramento 

localiza-se a 500 quilômetros de Porto Alegre, capital do estado.  

 Rivera localiza-se a 500 quilômetros de Montevideo, capital do Uruguai. O 

Departamento de Rivera tem uma área total de 9.370 km² e uma população total de 

104.9215 habitantes. Já a cidade de Rivera, que é a capital do departamento, possui 

64.426 habitantes. 

 

FIGURA 3 - Mapa localizando a fronteira Livramento - Rivera
6
 

 Sant‟Ana do Livramento situa-se no pampa gaúcho. Reconhecida por ser uma 

                                                           
3
 No Uruguai a divisão territorial não é feita por estados, mas sim por departamentos. 

4
 Dados do IBGE, censo de 2007. 

5
  Dados do censo de 2004. 

6
 Fonte: http://www.guiaderivera.com/divisa/somos.html 
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região agropastoril, com uma pecuária dominante e agricultura em crescimento, a 

cidade possui o maior rebanho ovino do país. Em Livramento cultiva-se o arroz, a soja 

e, principalmente, vinhedos onde possui a maior plantação de uvas, em apenas uma 

propriedade, do mundo. Em Rivera o que predomina é a pecuária e, recentemente, o 

reflorestamento que vem se expandindo cada vez mais. O lado brasileiro criou um 

comércio estruturado para atender também a população uruguaia. Porém, na última 

década, devido a estrutura cambial, diminui o número de compradores riverenses em 

Livramento. Nos últimos dez anos obteve-se uma estabilidade monetária, ou seja, sem 

inflação, e por isso não vale mais a pena para os uruguaios, comprarem seus produtos de 

primeira necessidade no lado brasileiro. 

 Essa é uma fronteira onde pessoas podem circular livremente, sem precisar 

apresentar documentos cada vez que forem cruzar de um país para o outro. Estando 

dentro do perímetro urbano das duas cidades, não há fiscalização alguma na linha de 

fronteira. Uma das vantagens de se viver na fronteira é que pode-se ter um padrão de 

vida econômico mais favorável, pelo fato de que se tem mais opções na hora de, por 

exemplo, fazer o rancho no supermercado. Se os preços estão mais favoráveis
7
 do lado 

uruguaio, brasileiros lotam os supermercados de Rivera, e vice-versa. Isso também 

acontece na hora de abastecer o carro, quando o combustível está mais barato em um 

país, na hora de comprar remédio nas farmácias. A população residente na fronteira 

costuma pesquisar e aproveitar essa oportunidade de escolha entre os dois países.  

 Porém, pode-se comprar em ambos os lados desde que os produtos fiquem 

dentro do perímetro urbano. Já, fora do perímetro urbano das duas cidades, existe 

fiscalização. Ou seja, se um uruguaio fizer compras em um supermercado brasileiro e 

levar os produtos para fora de Rivera, a Aduana pode confiscar as compras. O mesmo 

acontece quando brasileiros fazem compras em Rivera e passam pela fiscalização da 

Polícia Rodoviária Federal. 

 Ainda no setor econômico, uma das formas encontradas para se ganhar dinheiro, 

que cresce a cada dia, é o mercado informal. Há alguns anos este era um segmento que 

praticamente não era visto espalhado pela cidade uruguaia. Já em Livramento, sempre 

existiu um maior número de vendedores ambulantes nas principais ruas da cidade. Hoje, 

Rivera conta com um número bastante significativo de vendedores espalhados também 

                                                           
7
 O preço favorável depende de quanto está sendo cotado o real e o peso uruguaio. Esse fator varia dia a 

dia. Para se ter uma idéia, no dia 14 de setembro de 2009, 1 real equivalia a 11,90 pesos uruguaios no 

Brasil e 1 peso equivalia a 11 centavos de reais no Uruguai. 
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pelas ruas de maior circulação de pessoas. Estes costumam vender desde garrafas 

térmicas até meias e cachecóis.  

 Os camelôs, outro exemplo de mercado informal, estão instalados na divisa entre 

as duas cidades há mais de 25 anos. Eles estão instalados na Praça General Flores da 

Cunha, mais conhecida por “praça dos cachorros” porque antes das bancas se instalarem 

ali, a praça tinha esculturas de cachorros. A praça situa-se entre as ruas Treinta y Tres 

Orientales (Rivera) e João Pessoa (Livramento). Na verdade, a praça fica toda do lado 

brasileiro, o limite da praça é também o limite do Brasil. Mas, para os camelôs ficarem 

todos em um só lugar, eles criaram uma continuação da praça na área correspondente ao 

Uruguai. Ou seja, metade do local onde eles estão instalados pertencia à antiga praça e a 

outra metade foi construída. Porém, camelôs brasileiros e uruguaios estão juntos, ou 

seja, não necessariamente os brasileiros ficam do lado de Livramento e os uruguaios do 

lado de Rivera.   

 Existem cerca de cem bancas de camelôs e ali é possível encontrar de tudo à 

venda: Cd‟s e DVD‟s piratas, tênis, roupas, relógios, óculos, malas e mochilas até, nas 

bancas mais escondidas, tráfico de armas e drogas.    

 

 

FIGURA 4 - Camelôs ao centro. Rua João Pessoa (Livramento) à esquerda e rua Treinta y Tres Orientales 

(Rivera) à direita. 

 

 Há uma briga antiga entre os prefeitos das duas cidades para que se pense em 

uma maneira de retirar os camelôs do centro da cidade e transferi-los para um 

camelódromo. Porém, as autoridades de Livramento não fazem o maior esforço para 

que esse projeto possa ser executado. 

 Outro fato que se observa comumente é de brasileiros que estudam em Rivera e 
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uruguaios que estudam em Livramento. Muitos riverenses costumam estudar até o final 

do primário (Ensino Fundamental no Brasil) na sua cidade e depois, se pretendem fazer 

vestibular no Brasil, concluem o Ensino Médio em escolas de Sant‟Ana do Livramento. 

Porém, essa escolha é livre somente em escolas particulares. Nas escolas públicas, para 

um brasileiro estudar no Uruguai, e vice-versa, é preciso apresentar um documento de 

permanência no país.  

 Nas escolas municipais e particulares de Livramento o espanhol é uma disciplina 

obrigatória da 5ª a 8ª série. Já em Rivera as escolas não têm a obrigatoriedade de 

ensinarem o português porque, se existisse, seria necessário que nas escolas de todo o 

país também fosse uma disciplina obrigatória. 

 No âmbito da saúde, ambos os países assinaram um Protocolo para que, em caso 

de acidentes ou urgências, o cidadão brasileiro possa ser atendido em Pronto-

atendimentos de Rivera e acontece o mesmo do lado brasileiro. As pessoas são 

atendidas em primeiro lugar no país em que está, depois são entregues ao setor 

competente de seu país. 

 Por ser uma fronteira de enorme integração, acontece muito o casamento entre 

brasileiros e uruguaios. Isso acontece sem empecilho algum. Os noivos casam, cada um 

com os documentos do seu país de origem. Depois de casados, um deles pode requerer 

documentos como residentes do outro país e aí, se torna cidadão residente legal. Quando 

isso acontece, essa pessoa fica conhecida, na gíria local, como doble chapa, ou seja, que 

tem dupla nacionalidade. Se os pais têm documentos em ambos os países, os filhos 

também podem ter.  Ainda conforme expressa a Constituição Brasileira no seu Artigo 

12, II, “b” da CF/88: “é considerado brasileiro naturalizado o estrangeiro residente no 

Brasil há mais de quinze anos ininterrupto e sem condenação penal, desde que 

requeiram a nacionalidade brasileira.” 

 A integração que une as duas cidades é de fácil percepção. Nas ruas, brasileiros 

e uruguaios conversam e mantêm um relacionamento amigável. Todos já se 

acostumaram a conviver com os “vizinhos” ou “los vecinos”. Porém, também é fácil 

observar pessoas que gostem fazer brincadeiras para diferenciar os “de lá” dos “de cá”. 

Muitos brasileiros, por mais que gostem dos uruguaios, gostam de deixar claro sua 

nacionalidade. E assim vice-versa. Como explica o antropólogo norueguês Frederick 

Barth, há sempre “um conflito, uma tentativa desesperada de separar „nós‟ e „eles‟” 

(BAUMAN apud BARTH, 2001, pg. 203). Mas esse tipo de disputa, se é que chega a 

ser uma disputa, sempre existiu e não passa de uma brincadeira entre vizinhos. 
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 A integração acontece até mesmo nas músicas. Algumas bandas da fronteira 

gostam de misturar ritmos brasileiros com ritmos uruguaios em uma mesma música, 

como é o caso da banda Arrastapé que criou uma mistura de cumbia, ritmo tipicamente 

uruguaio, com vaneira, ritmo musical gaúcho. Ou então, cantores de bandas de Rivera 

fazem participações com bandas de Livramento e vice-versa. Existe ainda uma banda de 

cumbia de Rivera onde as letras das músicas são uma mistura de espanhol com 

português. O grupo conseguiu criar músicas divertidas que marcam bem o dia-a-dia dos 

fronteiriços.  Um exemplo é a música  Olho Grosso: “Pero hay una cosa que eu vou te 

falar, a inveja tá solta, ela quer te pegar. Siempre pasa lo mismo si tu vida vá bien, hay 

gente envidiosa que no te quiere ver bien. Te cuida, te cuida com o olho grosso, a inveja 

tá solta, ela quer te pegar.” 

 Já no aspecto de segurança, como toda fronteira, passa a ser porta de entrada 

para contrabandos e, mais ainda, por ser livre de fiscalização dentro do perímetro 

urbano. Para tentar aumentar o nível de segurança na fronteira, as polícias dos dois 

países passaram a se comunicar. Se há um ato criminoso em um país, mas o criminoso é 

do outro, os policiais costumam trocar informações. O mesmo acontece se uma das 

polícias está em uma perseguição e o suspeito cruza a fronteira, esta avisa à polícia do 

outro país para que a busca possa continuar. Porém, não há nada formal nem legalizado 

nisso tudo. Essa foi apenas uma saída encontrada entre as polícias para que haja um 

melhor monitoramento na fronteira. Um fato bem comum de acontecer é de ladrões que 

roubam ou furtam de um lado e moram do outro. Eles podem viver no outro país, pois 

até cinco quilômetros da zona de fronteira ele não é considerado imigrante ilegal. E ali, 

a polícia nada pode fazer porque não cometeu nenhum ato criminoso naquele país. 

 No que se refere a parte jurídica, o Uruguai tem um sistema um pouco diferente 

do brasileiro. A Justiça uruguaia não tem divisões por competência, ou seja, existe um 

único juiz no Fórum e é ele quem avalia todos os casos. Já as Leis Trabalhistas são um 

tanto quanto parecidas, o que se destaca de diferente é que as Leis do Uruguai 

costumam ser mais protecionistas, em alguns aspectos. O Sindicalismo é muito forte no 

Uruguai e isso também se deve pelo fato de que, na década de 30, o país implantou um 

sistema de Leis altamente socialistas. Nessa época, o Uruguai chegou a ser reconhecido 

mundialmente como a Suíça da América. Na prática, as Leis Trabalhistas dos dois 

países dizem a mesma coisa: brasileiros só podem trabalhar legalmente no Uruguai se 

tiverem documentação uruguaia, ou então, se tiverem dupla nacionalidade. No Uruguai 

acontece a mesma coisa. 
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 No contexto de fronteira em si, esta é reconhecida principalmente por dois 

aspectos: pela integração e pelos Free Shops. Os Free Shops são lojas, em Rivera, que 

vendem produtos importados livres de impostos. Isso quer dizer que ali são vendidas 

mercadorias a dólar mas que, mesmo assim, têm preços bem menores dos encontrados 

no Brasil. Aliás, muitas vezes os produtos saem pela metade do preço que são vendidos 

no Brasil. Uma observação interessante é que, mesmo situados do lado uruguaio, só 

podem comprar nessas lojas brasileiros ou pessoas de outras nacionalidades. Os Free 

Shops são proibidos de venderem mercadorias para uruguaios, pois fazem parte de um 

regime especial tarifário com isenção de impostos para estrangeiros, e com isso, uma 

proposta de desenvolver o comércio na faixa de fronteira. Neles, assim como em 

qualquer outro comércio de Rivera, só podem trabalhar uruguaios ou brasileiros que 

tenham documentação uruguaia. 

 Essas lojas ficam, quase todas, localizadas na avenida principal de Rivera, a 

Sarandi. Nessa mesma rua também se encontram cafeterias, bares e as famosas 

Parrilladas, restaurantes especializados em churrasco. Como descreve Cláudio Bojunga 

e Fernando Portela (1978), de noite tudo se transforma. Rivera acende as luzes e arma 

mesinhas nas calçadas. “Essa é a avenida “quente”. É o lugar do footing - a pé, de 

bicicleta, de moto, de carro, até de táxi. Rua alegre e amistosa, onde brasileiros 

namoram uruguaias, e uruguaios namoram brasileiras. A impressão é que, na Sarandi, 

até brasileiros namoram brasileiras” (1978, pg. 107). Pode-se dizer ainda que a avenida 

Sarandi é a alma da fronteira. 

 

 

 FIGURA 5 - Avenida Sarandi (Rivera)  
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 Ainda no setor econômico da fronteira, um aspecto interessante e curioso para os 

que não convivem com essa realidade, é o fato de as pessoas estarem acostumadas a 

lidarem diariamente com três moedas diferentes nos seus comércios. No Brasil, o real. 

No Uruguai, o peso uruguaio e em muitos comércios, como os free shops, a moeda 

utilizada é o dólar. O que mais chama a atenção dos turistas, além da habilidade dos 

comerciantes em negociar em qualquer das três moedas, é quando os clientes pagam 

metade do preço em real e metade em peso. Isso é muito comum de acontecer e bastante 

banal para quem é da fronteira, mas as pessoas que não são acostumadas acham isso 

muito estranho.  

 A avenida Sarandi é o ponto de encontro da gurizada da fronteira. À tarde, 

uruguaios e brasileiros se juntam para tomar chimarrão, mais conhecido na região por 

mate. Porém as diferenças entre brasileiros e uruguaios são de fácil percepção. O 

uruguaio, por exemplo, prefere tomar mate sozinho. No preparo da bebida, eles 

preferem erva-mate do tipo pura folha, uma erva mais forte, e as cuias têm tamanhos 

pequenos. Já os brasileiros costumam fazer a conhecida roda de chimarrão, onde vários 

amigos compartilham a bebida. No preparo, uma erva um pouco mais fraca e as cuias 

costumam ter um tamanho maior.  

 Mas na hora do chimarrão as características ficam um pouco confusa para os 

brasileiros da região da fronteira. Isso acontece porque em comparação aos uruguaios, 

as características de preparo do mate são bem brasileiras, mas eles acabam carregando 

também um pouco da cultura uruguaia, por isso se destacam, também, se comparados 

aos gaúchos do resto do estado. Em outras palavras, na fronteira se percebe quando são 

brasileiros e no resto do estado, se percebe quando são da fronteira. 

 À noite, a avenida Sarandi volta a ficar movimentada, mas dessa vez os 

fronteiriços deixam o chimarrão de lado para comer uma parrilla e tomar o reconhecido 

chopp uruguaio. No gosto pelo churrasco pode-se dizer que um país acabou 

influenciando o outro. O uruguaio tem o hábito da costela cortada em tiras finas, e o 

brasileiro (fronteiriço) também acabou adotando esse costume. Já os brasileiros têm o 

costume de preparar o fogo com carvão e os uruguaios com lenha. Mas os fronteiriços 

acabam misturando a lenha com o carvão. O brasileiro normalmente salga o churrasco 

com sal grosso, o uruguaio salga com uma salmoura temperada, costume que também 

acabou passando para os brasileiros. 

 Já o centro de Livramento tem uma estética bem diferente. A rua principal da 

cidade, rua Dos Andradas, é onde está localizado todo o comércio da cidade. Durante o 
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dia, o movimento é intenso. Mesmo com os free shops ao lado, o comércio de Sant‟Ana 

do Livramento vende também para os santanenses. Na parte de vestuário, os brasileiros 

preferem a sua moda, os seus cortes e confecções. Na parte de eletroeletrônicos, muitos 

santanenses ainda preferem comprar em Livramento, pois nas redes de lojas é possível 

parcelar o preço em várias vezes e, nos free shops, não se pode parcelar o preço dos 

produtos. Porém, quando o comércio de Livramento fecha as suas portas, o centro da 

cidade ficava totalmente vazio. Aí é a hora dos santanenses aproveitaram o final do dia 

na Sarandi. 

 Em toda a sua história, Sant‟Ana do Livramento e Rivera sempre foi uma 

fronteira tranqüila, sem muitas tensões. Porém, um fato ocorrido há 31 anos, marcou a 

memória dos fronteiriços. Durante a Ditadura Militar, muitas pessoas ficavam exiladas 

na fronteira, por poderem viver em um país vizinho sem precisar abandonar totalmente 

o seu país de origem. Foi nessa situação que um casal de militantes da oposição 

uruguaia passou a viver em Livramento. Universindo Díaz e Lilian Celiberti moraram 

durante anos na fronteira, junto com seus dois filhos, Francesca, de três anos e Camilo, 

de oito. Após algum tempo, mudaram-se para Porto Alegre e lá, foram seqüestrados 

pelo comando do Exército uruguaio que, clandestinamente, cruzaram a fronteira. 

Mesmo o seqüestro não tendo acontecido na fronteira, muitas pessoas que conviveram 

com o casal ficaram chocadas.  

 Existiram ainda outros exilados que também passaram a morar em Livramento, 

como o argentino José Hernandez. Foi nessa época que ele escreveu seu famoso livro 

Martin Fierro. O político Tarso Genro também morou anos em Rivera fugindo da 

ditadura militar do Brasil. 

 Hoje, são raros os desentendimentos que acontecem entre brasileiros e 

uruguaios. “Os desentendimentos das duas cidades exprimem, agora, menos uma 

oposição histórica do que um mau humor entre vizinhos” (BOJUNGA; PORTELA, 

1978, pg. 109). Uma das poucas coisas que realmente cria tensões na fronteira hoje em 

dia, é quando tem jogo de futebol entre Brasil e Uruguai. As Seleções nem precisam 

estar disputando a Copa do Mundo para a fronteira se transformar, até jogos amistosos 

criam uma certa tensão. Aí sim acontece o único caso em que a fronteira passa a ser 

dividida. Policiais dos dois países tomam a linha de fronteira e formam barreiras em 

pontos estratégicos. Tudo para que não ocorram tumultos, pois esse sim é o momento 

em que brasileiros são brasileiros e uruguaios são uruguaios. 
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4. EQUIPAMENTOS COMUNICACIONAIS NA FRONTEIRA 

 

 Descreve-se nesse capítulo, não só as mídias, mas equipamentos e serviços de 

comunicações existentes nessa fronteira. A comunicação nas áreas de fronteira 

normalmente desperta interesse e curiosidade nas pessoas. Cada fronteira possui uma 

maneira de fazer a comunicação fluir. Em algumas, onde fronteira é significado de zona 

de conflito, a comunicação se torna difícil. Em outras, ela pode até ser de fácil acesso, 

porém não acontece comumente. Na fronteira Livramento - Rivera, além de se criar um 

acesso fácil e ágil na comunicação entre os dois países, o fluxo de informações é tão 

comum que muitas vezes se passa despercebido.   

 A relação entre brasileiros e uruguaios é tão natural que muitas famílias são 

constituídas com pessoas de ambas as nacionalidades. Todos os cidadãos da fronteira 

têm contato direto com alguém do outro país, seja através de um parente, amigo, colega. 

Enfim, os cidadãos dos dois países se relacionam como se pertencessem a um único 

país. Karla Müller, no seu estudo, observa que “as diferenças entre brasileiros e 

uruguaios são destacadas com respeito pelos fronteiriços e são poucos os relatos onde 

tais diferenças são vistas com negatividade. Os temas de conflitos são trabalhados, na 

sua grande maioria, com vistas a buscar uma aproximação” (MÜLLER, 2003). 

 A comunicação lingüística entre as pessoas também acontece sem dificuldades. 

Cada um fala a sua língua e todos se entendem. Muitas vezes eles “arranham” um 

português ou um espanhol que acaba sendo muito mais um “portunhol” do que alguma 

das línguas propriamente ditas. O engraçado é que na fronteira, os uruguaios tentam 

muito mais se comunicar com os brasileiros em português do que os brasileiros tentam 

se comunicar com os uruguaios em espanhol. Refiro-me aqui à população em geral, 

uruguaios que conversam entre si com o portunhol que só mesmo quem é fronteiriço 

entende. Isso porque não falam nem o português, nem o espanhol. É uma mistura que 

acaba criando palavras que não existem em nenhuma das línguas. 

  Para facilitar essa comunicação, há mais de quarenta anos foi criado um acordo 

em que as ligações telefônicas de Rivera a Livramento, e vice-versa, fossem cobradas 

como chamadas locais. Isso fez com que pessoas que, na verdade eram vizinhas, 

pudessem falar tranqüilamente ao telefone sem precisar pagar o custo de uma ligação 

internacional. 

 Embora haja uma integração de culturas, cada país possui seus costumes. O 

comércio brasileiro, por exemplo, abre mais cedo que o uruguaio, tanto pela manhã 
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como pela tarde. Os brasileiros também costumam jantar mais cedo que os uruguaios. 

Esses costumes diferentes também estão na forma de se informarem. No Uruguai, todo 

mundo escuta rádio e é através desse meio que se atualizam. No Brasil, as pessoas 

possuem uma cultura mais televisiva e a maioria fica sabendo o que está acontecendo na 

sua cidade e região através dos telejornais. 

 Na área de educação, em cada cidade há três escolas particulares. As duas 

cidades possuem, ainda, quatro faculdades. A Universidade da Região da Campanha 

(URCAMP) e a Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) em Livramento. Já 

Rivera conta com a Universidad de Punta Del Este (UPE) e a Universidad de La 

República (UDELAR).  Os estudantes, assim como toda a população em geral, dispõem 

de três livrarias ao todo na fronteira para adquirirem livros. Além de cada cidade possuir 

uma biblioteca pública municipal.  

 Nesta fronteira há um número bem expressivo de meios de comunicação para 

serem cidades do interior. Ao todo são seis jornais, quinze rádios entre AM‟s e FM‟s, 

três emissoras de televisão e um cinema. 

  Livramento possui um cinema, Cine Internacional; quatro jornais, A Platéia, 

Correio Santanense, Fogo de Chão e Correio Pampa; duas rádios AM‟s, Cultura e 

Maratan; cinco rádios FM‟s, Líder, Querência, RCC, Band e Nova Aurora; uma 

emissora de televisão, RBS TV.  

 Já a cidade de Rivera conta com três rádios AM‟s, Reconquista, Rivera e 

Internacional; cinco rádios FM‟s, Zenit, Activa, Columbia, Horizonte, Internacional; 

dois jornais, Norte e Jornada; além de duas emissoras de televisão, TV 10 e Canal 6. 

Rivera já teve um cinema para concorrer com o cinema brasileiro, mas no final da 

década de 90, por se encontrar em péssimas condições financeiras, o cinema fechou. 

Após alguns anos o local, que fica na av. Sarandi entre as ruas Paysandú e Figueroa, foi 

vendido para a construção de uma Igreja Universal do Reino de Deus. Há cerca de um 

ano o local foi vendido novamente e hoje funciona uma filial de uma rede de lojas de 

roupas. 

 Nas bancas de jornal encontram-se à venda, além dos jornais locais, os 

principais jornais do Rio Grande do Sul, Zero Hora e Correio do Povo. Em Rivera, os 

quiosques vendem também os jornais da capital uruguaia, como o El Pais e El 

Observador. Tanto os jornais que vêm de Porto Alegre como os que vêm de 

Montevideo, chegam à cidade através de veículos próprios de cada jornal. Os jornais 

chegam direto ao seu distribuidor na cidade para depois, serem repassados às bancas e 
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quiosques.  

 Para quem quer trabalhar nas rádios locais não é preciso sair da cidade para fazer 

o curso técnico de radialista. Em Livramento o curso está disponível no Serviço 

Nacional de Aprendizagem Nacional (SENAC) e, em Rivera, pode ser feito na 

Universidad de Trabajo Del Uruguay (UTO), uma universidade que oferece somente 

cursos técnicos. Os dois cursos têm a duração de seis meses e costumam manter uma 

integração nos estudos. Muitas vezes os alunos de Rivera e Livramento desenvolvem 

atividades conjuntas para trocarem idéias e informações.  
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5. JORNALISMO DE FRONTEIRA: BREVE REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 Antes de abordar o jornalismo de fronteira, é interessante que se comente, de 

modo rápido, de outra característica marcante do jornalismo que este estudo trata, o 

jornalismo nas comunidades do interior. Essa é uma particularidade que define, 

também, a maneira de fazer jornalismo, principalmente, em Sant‟Ana do Livramento.  

 O jornalismo no interior é um jornalismo bem diferente do aplicado nas grandes 

cidades. Nas cidades interioranas as pessoas têm interesses diferentes e, por isso, os 

jornais costumam abordar temas também diferentes em relação aos grandes veículos de 

comunicação. Os assuntos de interesse geral são, normalmente, bairristas. Ou seja, a 

população do interior gosta de ler e saber, em primeiro lugar, o que está acontecendo na 

sua cidade e, em segundo lugar, o que acontece na sua região. O jornal do interior 

precisa ter como objetivo principal contar e registrar a história de sua cidade. Até 

porque os grandes jornais não têm espaço suficiente para publicar notícias de todas as 

pequenas cidades. 

 A autora Beatriz Dornelles explica que a filosofia editorial dos jornais do 

interior devem ser sempre comunitárias, isto é, atender aos anseios e reivindicações da 

comunidade . “As pessoas do Interior costumam apresentar o jornal como prova para o 

prefeito de que alguma coisa está errada. Dirigem-se à prefeitura com o periódico na 

mão, solicitando providências para aquilo que foi divulgado” (DORNELLES, 2004, pg. 

134). 

 Outra característica dos jornais do interior é a forte ligação que seus jornalistas 

têm com a comunidade. Os jornalistas do interior precisam estar sempre ligados a 

eventos que acontecem na cidade e, dentro do possível, participar de todas as ações. Nas 

cidades do interior as pessoas se conhecem e convivem mais umas com as outras. Por 

isso, os leitores acabam se achando muito próximos dos jornalistas e, se o jornalista não 

tratar bem os leitores, escutar suas sugestões e reclamações, quem pode sair perdendo é 

o jornal. Sobre isso Beatriz (2004, pg. 133) afirma que 

 

Todas as reclamações, sugestões, queixas e conselhos precisam ser 

humildemente aceitos pelos profissionais da imprensa interiorana, que 

devem, obrigatoriamente, sob pena de sofrerem retaliações, responder a todas 

elas com a busca de uma solução e jamais demonstrarem descaso diante do 

pedido do leitor. O jornalista precisa se engajar na luta de cada cidadão, 

desde que seja em defesa de quaisquer direitos individuais ou coletivos. 

 

 Na fronteira, além de estar atento ao que acontece no seu país, o jornalista 
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também precisa estar sempre informado sobre o que acontece no país vizinho. A 

comunicação na fronteira ocorre de várias maneiras, entre elas “uma comunicação intra-

fronteira, que acontece entre os cidadãos do mesmo país, e a comunicação inter-

fronteira, que acontece entre os cidadãos fronteiriços dos dois países” (WETTERNICK, 

2008, pg. 22). 

 Esses dois tipos de comunicação acontecem a todo o momento, seja no âmbito 

jornalístico, como no econômico ou até mesmo quando os cidadãos interagem, cada um 

falando em sua própria língua. A interação entre os cidadãos dos dois países acontece a 

toda hora, mesmo sem eles perceberem. Aliás, para as pessoas que vivem na fronteira, é 

difícil perceber esse contato constante com o estrangeiro. Isso se dá pelo fato de que, 

por estarem acostumados com essa “fronteira diluída”, eles nem sempre percebem 

quando estão se relacionando com o nacional ou quando estão criando uma 

comunicação com “los hermanos”, os cidadãos do país vizinho. Tudo acaba se tornando 

nacional e todos se sentem em casa, sem interessar em que país estão. 

 Sobre jornalismo de fronteira, existe uma diferença entre o discurso que é 

produzido na fronteira e aquele que é sobre a fronteira.  

 

O discurso na fronteira é aquele produzido localmente, e que, por isso, 

experimenta cotidianamente o que é ser fronteiriço. No discurso sobre é 

latente objetivar a fronteira como “sem lei”, “sem dono”, “terra de ninguém”. 

No discurso na a fronteira é aquilo que se configura a cada momento, a cada 

dia, ao sabor das relações de vizinhança e parentesco, dos acordos 

internacionais, da variação cambial e das migrações. (ZAMIN, 2008, pg. 

137).  

 

 O jornalismo produzido em regiões de fronteira acaba criando uma confusão 

entre aquilo que é nacional e o que é internacional. Muitas vezes assuntos que seriam 

internacionais têm um interesse local maior do que aqueles que se identificariam como 

nacionais. “É pelos vínculos do nível local com o internacional e, também, com o 

nacional, que se diferencia o Jornalismo produzido a partir das fronteiras, daquele que 

distanciadamente as descreve” (ZAMIN, 2008, pg. 139). Na vida cotidiana dos cidadãos 

de fronteira persiste essa dificuldade de diferenciar o nacional do internacional e isso 

acaba refletindo também no jornalismo que ali é produzido.  

 Esta é uma fronteira de grande integração e cooperação entre os dois países, mas 

isto se reflete pouco no jornalismo local. Alguns jornalistas comentam que mantêm uma 

relação amigável com jornalistas de outros veículos, mas quase todos eles admitem que 

essa comunicação é rara. Eles até trocam fotos e informações sobre algum fato se o 
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jornal de Livramento ou Rivera não pôde estar no local na hora em que aconteceu, mas 

o fato precisa ser muito importante para isto acontecer. Nem mesmo Néstor Chaves
8
, 

que trabalhou há tantos anos nos veículos de comunicação de Rivera, tem como fonte de 

informação seus antigos colegas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Jornalista responsável pelas Páginas em Espanhol do jornal A Platéia. 
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6. JORNALISMO DE FRONTEIRAS: LIVRAMENTO X RIVERA 

 

 O jornalismo do Brasil e o jornalismo do Uruguai se diferenciam em alguns 

pontos e cada jornal, rádio ou TV da fronteira, tem o seu jeito de fazer jornalismo 

referente ao país a que pertence.  

 O jornalismo brasileiro está sempre tentando praticar a possibilidade de uma 

maior imparcialidade nos seus textos, enquanto o jornalismo uruguaio muitas vezes 

descuida desse fator. No Brasil, vigora o costume de apurar os fatos com a maior 

profundidade possível, já no país vizinho as notícias são, muitas vezes, publicadas com 

uma certa superficialidade. Os jornais de Rivera estão em vantagem, pois, no Uruguai, 

todos os jornais do interior têm a oportunidade de receber um subsídio para funcionar.  

 O governo uruguaio, por saber das dificuldades que um jornal do interior 

enfrenta para circular, fornece subsídio aos meios. Na prática, o governo fornece uma 

quantia em dinheiro e deixa os jornais isentos de impostos, além de dar um desconto 

significante na conta de luz. No Uruguai, toda a imprensa escrita (jornais, revistas), do 

interior, pode usufruir dessa ajuda de custo, através do art. 68º, da lei 13.349 de 1965. 

Isso acontece porque o governo acredita que os jornais também são uma forma de levar 

cultura às pessoas.  A lei defende que, tanto em âmbito nacional como departamental, 

todas as instituições culturais, esportivas, religiosas e a imprensa escrita, podem contar 

com subsídio do governo para funcionarem. 

 Não existe uma quantidade fixa de dinheiro repassada para os meios, isso varia 

muito, conforme a estrutura de cada jornal ou revista. O governo também ajuda nas 

viagens ao exterior que os jornalistas fazem a trabalho. A cada três meses, eles avaliam 

as viagens e pagam o que se refere a 3% dos gastos que o meio teve. 

 Porém, há algumas condições impostas. O jornal passa por uma avaliação onde 

são analisadas, durante três meses de funcionamento do jornal, todas as informações 

publicadas. Existem jurados que são os responsáveis por analisar todos os jornais que 

entram com pedido de subsídio. Precisa estar claro de que todo o conteúdo publicado é 

produzido por jornalistas do veículo e não são notícias retiradas da internet. Os jurados 

responsáveis medem quantos centímetros de informação tem em cada página do jornal, 

descontando as publicidades.  

 Depois de passar por essa avaliação o governo fornece, a cada três meses, uma 

quantia em dinheiro para que o veículo possa comprar o papel necessário para a sua 

circulação. Essa compra de papel é fiscalizada pela Direção de Indústrias, em 
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Montevideo. Ou seja, eles controlam se o papel comprado é do tipo específico 

determinado, isso para que os veículos comprem, com o dinheiro que o governo 

repassa, somente papel para a impressão do jornal. 

 Essa ajuda existe apenas para a imprensa escrita do interior. Mas as rádios do 

Departamento de Rivera se revoltaram com isso e lutaram por uma igualdade, já que 

eles também enfrentam dificuldades na hora de pagar as contas. Hoje, existe uma lei 

departamental onde as rádios também ficam isentas de impostos e ganham desconto na 

conta de luz. Nos outros Departamentos a ajuda segue sendo somente para a imprensa 

escrita.  

  Outro aspecto interessante do jornalismo na fronteira é que os jornais de Rivera 

raramente publicam notícias referentes a Livramento.  A integração entre as duas 

cidades, que também se reflete nas páginas do jornal A Platéia, não é percebida ao se ler 

um jornal de Rivera. Lá, eles se referem ao Brasil como um país vizinho, porém, 

distante de qualquer tipo de contato. Um exemplo disso é que normalmente as notícias 

com relação ao Brasil são publicadas na editoria de internacional e quase sempre se 

referem a economia do eixo Rio-São Paulo. Notícias do Rio Grande do Sul e de 

Livramento são publicações raras nos jornais de Rivera. 

 O jornalismo praticado no Uruguai também é diferente do que é praticado no 

Brasil. Na hora de escrever as notícias, muitos jornalistas uruguaios, principalmente os 

do interior, ainda preservam aquele jeito que para os brasileiros já é ultrapassado. 

Muitas vezes eles escrevem as notícias como se estivessem contando uma história, com 

um nariz de cera no início. Um exemplo seria a notícia publicada na primeira página do 

jornal Jornada do dia 20 de abril de 2009: 

 

“La situación vivida por una mujer, que resultó víctima de una rapiña al 

promediar el pasado sábado, << a plena luz del dia y delante de decenas de 

personas >> en un hecho registrado en el Fortín (...)”   

 

 

 Com relação a formação, no Uruguai o curso de jornalismo é bem parecido com 

o do Brasil. A duração é a mesma, quatro anos, e durante o curso são aprendidas todas 

as modalidades (rádio, TV, impresso). Porém, no Uruguai tem ainda um curso técnico 

de jornalismo. Esse curso tem a duração de seis meses e é normalmente freqüentado por 

pessoas mais velhas que não têm tempo para cursar a faculdade, mas querem trabalhar 

na área.  

 Ou seja, diferente do Brasil, são poucos os jornalistas uruguaios do interior que 
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nunca tenham estudado sobre jornalismo. Um mínimo de conhecimento na área é 

exigido para que a pessoa possa produzir notícias. Lá, a obrigatoriedade do diploma 

ainda não é exigida, mas eles estão lutando para que seja.   

 Os dois países também possuem costumes diferentes na hora de vender o jornal. 

A Platéia possui um número significativo
9
 de assinantes e, ainda, vende bastante em 

bancas de jornal. Muitos santanenses assinam os jornais da capital como Zero Hora e 

Correio do Povo, e preferem comprar A Platéia em bancas de jornal. Já em Rivera, os 

jornais vendem praticamente só para assinantes. O jornal Norte, por exemplo, não está à 

venda em quiosques. Para quem não é assinante a venda é feita somente no próprio local 

onde o jornal é produzido. O jornal Jornada pode ser encontrado à venda em alguns 

quiosques de Rivera mas a diretora e editora-chefe do jornal afirma que a venda para 

não assinantes é bem baixa. 

 Outra curiosidade é que em Livramento as bancas vendem apenas revistas e 

jornais. Já na cidade vizinha, os quiosques, como são chamados, vendem muitas coisas, 

entre elas jornais. Não existe um local específico para venda de jornais e revistas. Os 

quiosques costumam vender desde guloseimas, cigarros, jogos lotéricos, até luvas, 

mantas e garrafas térmicas. 

 No Rio Grande do Sul o piso salarial para jornalistas formados fica entre R$ 

1.087,73 (mil e oitenta e sete reais com setenta e três centavos) e R$ 1.314,00 (mil 

trezentos e catorze reais). No Uruguai o teto salarial é um pouco mais alto, entre mil e 

dois mil reais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 As informações sobre tiragens, número de assinantes e preços dos jornais encontram-se nos capítulos 7 e 

8 desta monografia. 
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7. EXPERIÊNCIA BRASILEIRA DE JORNALISMO DE FRONTEIRA: A 

PLATÉIA 

 

 O Jornal A Platéia, de Sant‟Ana do Livramento, existe há 72 anos. Ele foi 

fundado pelo empresário e pecuarista Carlos Eugênio de Neves Varella. A idéia de 

fundar um jornal surgiu quando o empresário inaugurou o cine-teatro Internacional. No 

cinema era distribuído, gratuitamente, um folhetim chamado A Platéa (grafia do nome 

na época) e tinha esse nome porque era destinado às pessoas que formavam a platéia do 

cine-teatro.  O boletim tinha informações de shows, peças e tudo que se referia à área de 

cultura na cidade. Naquela época, Sant‟Ana do Livramento tinha uma vida cultural bem 

movimentada, pelo fato de que a cidade era a principal ligação entre Buenos Aires e 

Montevideo. 

 O empresário tinha como objetivo ampliar o folhetim que, até então, era 

distribuído somente nos finais de semana.  No ano de 1937, Varella e o redator, 

Domingos Labarthe, começaram a incluir informações sobre outros assuntos do 

cotidiano da cidade. No final dos anos 70 o jornal ganhou um novo planejamento 

gráfico, entrou para a era do Off Set e adotou o formato tablóide, que mantém até hoje. 

 

  

FIGURA 6 - Edição antiga de A Platéia 

 

 O jornal registra momentos que marcaram a história do veículo. Um desses 

momentos é a cobertura da 2ª Guerra Mundial. Varella costumava dar destaque para as 

notícias que recebia diretamente dos principais periódicos da época. O empresário até 

mandou instalar uma sirene em cima do prédio onde ficava o jornal. Cada vez que ele 
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recebia alguma notícia da zona de guerra, ele acionava a sirene para avisar a população 

que corria até o local para saber das novidades. 

 

 

FIGURA 7 - Capa de A Platéia do dia 6 de outubro de 1993 

 

 A redação do jornal A Platéia fica localizada em um edifício na av. Tamandaré, 

centro da cidade. 

 

                                      

FIGURA 8 - Edifício do jornal A Platéia 

 

 O jornal dispõe, hoje, de uma redação equipada com computadores novos, uma 

sala separada para os funcionários responsáveis pela arte do jornal e ainda uma sala para 

as reuniões de pauta. O jornal é colorido e impresso em máquina Off Set, que fica na 

gráfica do jornal, em noutro prédio no centro da cidade. 
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 O jornal é diário e possui uma equipe formada por sete jornalistas, sendo apenas 

uma jornalista formada, Bruna Wetternick, que também é a Chefe de Redação
10

. O 

jornal é colorido e impresso em formato tablóide, com um tamanho de 38 centímetros 

de altura por 28 centímetros de largura. Sua tiragem é de 3.500 exemplares. O jornal 

possui 2.900 assinantes. 

 As páginas são dividas em seis colunas. As manchetes costumam ter um 

tamanho de fonte bem maior que o restante do texto. Em 2006 o jornal adotou um novo 

planejamento gráfico criado por um dos responsáveis pela arte do jornal Zero Hora, 

Luís Adolfo. Por isso a sua semelhança com o planejamento utilizado pelo jornal de 

Porto Alegre. O jornal, que há anos apresentava o mesmo planejamento, mudou para se 

tornar um pouco mais dinâmico. 

 

  

FIGURA 9 - Capa de A Platéia de setembro de 2005, antes de mudar planejamento gráfico 

 

                                                           
10

 Bruna Wetternick ficou no cargo até julho de 2009, quando deixou de trabalhar no jornal. 
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FIGURA 10 - Capa de A Platéia do dia 16 de setembro de 2009 

 

 No jornal, quase todas as matérias são acompanhadas de fotos. Com exceção das 

edições de fim de semana, a parte colorida do jornal normalmente é a capa e a 

contracapa. O jornal utiliza uma tipografia com serifa. O jornal tem cerca de 20 páginas 

de segunda a sexta
11

 e 80 páginas no domingo. Ele é vendido aos preços de R$ 1,50 (um 

real e cinqüenta centavos) de segunda a sexta e R$ 2,50 (dois reais e cinqüenta 

centavos) a edição de domingo. 

           O jornal dispõe de um site, porém, as informações são atualizadas um pouco 

tarde. Normalmente a edição do dia é atualizada perto das 11h.  

 

   

 FIGURA 11 - Página Inicial do site do jornal A Platéia.
12

 

 

                                                           
11

 A edição de sexta-feira é junto com a de sábado.  

12
 Site: www.aplateia.com.br. Acesso em 27 de julho de 2009. 

http://www.aplateia.com.br/
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 O site não possui uma usabilidade muito boa, pois, as manchetes são 

apresentadas em uma lista, uma abaixo da outra, dividas pelas categorias: geral, 

executivo, polícia, esporte e A Platéia em espanhol. As manchetes apresentadas nessa 

lista têm um tamanho de fonte bem pequeno, o que deixa um pouco difícil a leitura. Os 

textos não possuem uma linguagem para internet, são cópias das notícias impressas, isso 

torna cansativa a leitura no computador. Outra característica que deixa o leitor um 

pouco confuso e também dificulta a navegação, é que o site possui dois tipos de menus, 

um horizontal e outro vertical. No horizontal estão opções como: página inicial, edições 

anteriores e fale conosco. Já o menu vertical possui os links para as editorias e as 

colunas do jornal. O site apresenta, ainda, várias maneiras para o leitor se comunicar 

com o jornal. Na opção “fale conosco” está o endereço, telefones e e-mail, meios que os 

leitores podem utilizar para entrar em contato com o jornal. Existe também a 

possibilidade do leitor se comunicar via formulário, nesse mesmo link. É através desse 

meio que os leitores mandam sugestões e reclamações para o jornal. 
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8. EXPERIÊNCIAS URUGUAIAS DE JORNALISMO DE FRONTEIRA: 

JORNADA E NORTE 

 

 O jornal riverense Jornada existe há 25 anos. Nessa época Francisco Gaál, 

natural de Motevideo, chegou a Rivera com vontade de fazer algo pela cidade.  Junto 

com mais sete jornalistas, Francisco montou uma agência de notícias. Mas a idéia não 

foi muito longe e a agência durou apenas três meses. Ele então decidiu montar seu 

próprio jornal, o Jornada. 

 Segundo Irene Neiva Gaál
13

, esposa do falecido Francisco Gaál e editora-chefe 

do jornal hoje, a equipe é formada por sete jornalistas sendo um deles formado. O jornal 

fica situado na av. Brasil, em Rivera. No mesmo prédio fica a redação e a gráfica do 

jornal. 

 

  

FIGURA 12 - Prédio do jornal Jornada. 

 

 O jornal é diário e vespertino. Ou seja, o horário de fechamento da edição do dia 

é às 11h, para que o jornal esteja impresso na primeira hora da tarde. A reunião de pauta 

é normalmente às 8h e quem decide o que entra e o que não entra no jornal é Irene, 

editora-chefe. 

 O jornal é divido em quatro editorias: departamental, nacionais, internacionais e 

esportes. A tiragem é de 1600 jornais impressos, sendo destes, 1050 para assinantes e o 

restante para venda avulsa em quiosques da cidade. O veículo não conta com o subsídio 

do governo. “Tem que passar por uma avaliação, estar em dia com todas as contas. É 

                                                           
13

 Irene Neiva Gaál concedeu entrevista,,à autora desta monografia, em 17 de julho de 2009 na redação do 

jornal Jornada. 
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muita burocracia e não vale à pena”, explica Irene. 

 As páginas são dividas em cinco colunas. As matérias são, normalmente, 

notícias curtas e poucas delas são acompanhadas de fotografia. As fotos aparecem 

praticamente somente na capa e contracapa. O jornal é no formato tablóide com 26 

centímetros de largura por 36 centímetros de altura. A impressão é em preto e branco 

com apenas o fundo do nome do jornal na cor laranja. As manchetes são escritas em um 

tamanho de fonte médio e a tipografia utilizada não possui serifa. O jornal é vendido ao 

preço de $ 20 (vinte pesos uruguaios), equivalente a dois reais. 

 

 

FIGURA 13 - Capa de Jornada do dia 20 de abril de 2009. 

 

 A editora-chefe comenta ainda que está sempre atenta à duas coisas: ser 

cuidadosa na hora de publicar as notícias para que nenhuma pessoa seja ofendida. Ela 

diz que em uma cidade pequena ter esse cuidado é fundamental. Outro ponto que ela 

fica atenta é em não publicar assuntos de polícia em primeira página. “Não gosto de 

jornalismo sensacionalista. Acho que sempre tem algo mais importante para tomar 

destaque”, comenta Irene. 

 O jornal já possuiu uma seção chamada “Jornada Livramento”. Esta era uma 

seção destinada para as notícias de Livramento e escrita por um jornalista brasileiro. A 

seção durou pouco mais que cinco anos. Segundo Irene a idéia não foi adiante porque 

não era fácil conseguir publicidade de empresas de Livramento e, sem anunciantes, 

acabou sendo inviável seguir com a seção.  

 O jornal mantém um contato bom com o jornal A Platéia. Se acontece algum 
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acidente ou algum fato grave em Rivera eles até repassam para o jornal da cidade 

vizinha, mas Irene admite que esse tipo de contato raramente acontece. 

 Já o jornal Norte foi fundado no dia 22 de abril de 1953. Há 56 anos, quando 

começou, o veículo possuía 70 jornalistas trabalhando. No início, cobria vários 

Departamentos além de Rivera. O fundador foi Rik Araujo, natural de Rivera. Ele 

gostava muito da área da comunicação e resolveu montar um jornal.  

 Hoje, o número de jornalistas diminui, diferente de quando começou, hoje o 

jornal cobre apenas os Departamentos de Rivera e Tacuarembó. A sua sede, em Rivera, 

possui cinco jornalistas.  O jornal possui ainda três jornalistas que trabalham como 

correspondentes atendendo às localidades de Cerro Pelado, Vichadero, Minas de 

Corrales, Tranqueras, Lapuente e o Departamento de Tacuarembó. Nenhum dos 

jornalistas é formado. 

 A sede do jornal fica na rua San Martín, em Rivera. No prédio fica somente uma 

sala onde são feitas as reuniões de pauta e, ao fundo, a gráfica do jornal. Para quem quer 

comprar o jornal e não é assinante, ele é vendido nesse mesmo prédio em uma sala de 

frente para a rua. 

 

 

FIGURA 14 - Prédio do jornal Norte. 

 

 O veículo não possui uma redação estruturada. Os jornalistas escrevem suas 

matérias, cada um na sua casa, e mandam via internet para Maria Del Carmen Araujo, 

atual diretora e administradora e esposa do falecido fundador do jornal. Ela é 

responsável por corrigir as matérias e montar o jornal. Segundo Maria
14

 o jornal é feito 

                                                           
14

 Maria Del Carmen Araujo concedeu entrevista à autora desta monografia no dia 17 de julho de 2009, 

na sala de reuniões do jornal. 
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dessa maneira para que os jornalistas possam trabalhar também em outros meios. Ela 

explica que trabalhar em casa é mais prático para eles, pois não requer tanto tempo. 

 O jornal é diário, com 16 páginas e possui uma tiragem de 2500 jornais 

impressos. A impressão é feita em preto e branco, em máquina Off Set. As páginas são 

dividas em quatro colunas. As matérias costumam ser grandes e as suas manchetes têm 

um tamanho de fonte bem maior que o corpo da notícia. A tipografia utilizada é sem 

serifa. O jornal tem o formato tablóide de 24 centímetros de largura por 34 centímetros 

de altura. Ele é vendido a $ 10 (dez pesos uruguaios), equivalente a um real. 

 

  

FIGURA 15 - Capa do jornal Norte do dia 21 de abril de 2009.  

 

 O veículo conta com o subsídio do governo, conforme explicado no capítulo 6 

desta monografia. Rik Araujo, fundador do jornal, foi também o responsável por 

conseguir esse acordo com o governo. Ele fazia parte do sindicato de jornais do interior 

e lutou muito pela sobrevivência de jornais pequenos.  

 Antes de existir o subsídio, os jornais do interior só conseguiam comprar papel a 

partir das sobras dos jornais da capital. Em outras palavras, os jornais pequenos utilizam 

o papel que sobrava das bobinas de papéis dos grandes jornais. A atual diretora do 

Norte, Maria, afirma que essa ajuda é muito significativa para que os jornais possam 

trabalhar melhor. 

 Assim como a editora-chefe do jornal Jornada, Maria também comenta ter uma 

relação amigável com os donos de A Platéia, mas acredita que o que existe não é 

necessariamente uma cooperação entre os jornais da fronteira. “Se eles me pedirem um 
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material, de jeito nenhum me importaria de repassar. Mas o fato é que isso quase nunca 

acontece”, complementa ela. O jornalista responsável pelas Páginas em Espanhol de A 

Platéia, Néstor Chaves, já trabalhou no jornal Norte. Por isso, Maria diz ter uma relação 

bem maior com ele do que com todo o jornal A Platéia.  

 O jornal possui ainda um site, onde são atualizadas as notícias da edição do dia. 

O site possui o resumo das principais notícias em sua página principal. Porém, como é o 

caso do site do jornal brasileiro A Platéia, os textos não são pequenos e não possuem 

espaços duplos a cada parágrafo. Regras básicas para que a leitura no computador não 

se torne cansativa.  

  

 

FIGURA 16 - Página inicial do site do jornal Norte
15

 

 

 As notícias do site são cópias da edição impressa do jornal, ou seja, sem uma 

linguagem específica para a internet. O site tem uma usabilidade boa. Ele tem um menu 

horizontal com todas as editorias do jornal: sociedade, política, cultural, rural, ensino, 

policial e esportes. Mais abaixo, ficam as notícias de maior destaque do dia, separadas 

por editoria. Porém, se o leitor for direto para alguma das editorias indicadas no menu 

horizontal, vai encontrar todas as notícias, da edição, sobre o assunto. O site tem um 

planejamento bom e o tamanho das fontes é médio, o que facilita a leitura no 

computador. Porém, o site não apresenta nenhuma informação sobre o jornal como 

endereço da redação, telefone ou algum e-mail. Assim como também não possui um 

link para que o leitor possa entrar em contato para mandar sugestões ou reclamações.  

 

 

                                                           
15

 Site: www.diarionorte.com.uy. Acesso em 28 de julho de 2009. 

http://www.diarionorte.com.uy/
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9. UM PAÍS DENTRO DE OUTRO: AS PÁGINAS EM ESPANHOL 

 

 As Páginas em Espanhol é uma seção do jornal A Platéia destinada às notícias 

de Rivera e também do Uruguai. Essa seção existe a cinqüenta anos no jornal e, todas as 

notícias publicadas ali são escritas em espanhol. As Páginas em Espanhol possuem um 

planejamento gráfico igual ao restante do jornal. Elas são dividas em seis colunas com 

títulos e subtítulos também na mesma tipografia do resto do jornal. A seção, na maioria 

das vezes, possui publicidade. Essa publicidade normalmente é uruguaia, mas, caso falte 

espaço nas outras editorias do jornal para alguma propaganda brasileira, essa 

propaganda pode entrar no espaço de publicidade das Páginas em Espanhol. 

Normalmente os anúncios são de empresas uruguaias como hotéis e restaurantes de 

Rivera.  

 Os assuntos tratados são sempre gerais sobre a cidade de Rivera e destaques do 

Uruguai, principalmente quando há relevância para a cidade. Raramente são publicadas 

notícias que envolvem a fronteira. Essas notícias são quase sempre publicadas no resto 

do jornal. A única coisa que o jornal não pode publicar é edital referente ao Uruguai 

porque, mesmo tendo um espaço específico destinado ao Uruguai, o jornal é brasileiro. 

 

 

FIGURA 17 - Páginas em Espanhol, 5 de julho de 2009. 

 

 Hoje, o jornalista responsável pela seção é o uruguaio Néstor Chaves. Ele tem 

vinte anos de profissão e trabalha há cinco anos na A Platéia. Néstor cobre sozinho as 

notícias de Rivera. Por ser uruguaio e ter trabalhado anos em veículos de comunicação 

de Rivera, Néstor mantém muitos contatos na cidade, o que facilita o seu trabalho.  
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 Para se atualizar com os acontecimentos da cidade, Néstor
16

 sempre tem a 

mesma rotina. Pela parte da manhã ele raramente vai para a redação. Nesse horário ele 

escuta as rádios de Rivera, lê e-mails de releases e comunicados dos acontecimentos e, 

ainda, faz uma ronda ligando para a Polícia, Prefeitura e alguns outros contatos que 

possui. Néstor chega sempre na redação para escrever suas matérias mais ou menos às 

16h, com todos os fatos já apurados.   

 Segundo ele, o vínculo com os outros jornalistas do jornal é muito bom. Porém, 

ele ressalta que poderia ser melhor em três aspectos: primeiro, ele decide tudo 

praticamente sozinho, sem ter com quem discutir as matérias a serem feitas. Em 

segundo lugar, falta pessoal para que as notícias sejam melhor apuradas e as matérias 

mais produzidas. O terceiro ponto seria que os jornalistas brasileiros conhecem muito 

pouco do funcionamento, em geral, de Rivera e por isso não ajudam na hora de sugerir 

pautas.  

 Segundo a Chefe de Redação do jornal, Bruna Wetternick
17

, a relação com 

Néstor é um pouco diferente da relação de autoridade que ela tem com os demais 

jornalistas. Bruna não pauta, não determina o que Néstor deve fazer, nem corrige suas 

matérias. “Como chefe de redação eu sempre pergunto para ele as suas pautas e como 

ele vai montar a notícia e, juntos, no final do dia, vemos se tem alguma matéria mais 

relevante para ganhar uma chamada na capa”, acrescenta Bruna. 

 Um fato interessante é o idioma em que as matérias são publicadas quando 

conseguem ganhar um espaço na capa do jornal. Se for somente uma chamada, ela 

permanece em espanhol. Se for uma matéria de grande destaque e conseguir uma 

manchete na capa, ela é traduzida para o português.  

 As Páginas em Espanhol não concorrem com a hierarquia editorial do jornal. Ou 

seja, por mais que haja uma notícia de relevância acontecendo em Rivera, esta não entra 

na página três do jornal, que é a página dos destaques da edição. A Platéia é um jornal 

brasileiro que tem páginas escritas em espanhol, por isso as notícias da cidade vizinha 

devem ser divulgadas somente na seção em espanhol.   

 Néstor conta que uma vez, durante a reunião de pauta, perguntaram o que 

deveria entrar na página três. Ele então sugeriu uma notícia de destaque que estava 

acontecendo em Rivera. Dali surgiu toda uma discussão, porque o jornal é brasileiro e 

                                                           
16

 Néstor Chaves concedeu entrevista, à autora desta monografia, em maio de 2009. 

17
 Bruna Wetternick concedeu entrevista em abril de 2008.  
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por isso deve dar destaque para as notícias de Sant‟Ana do Livramento. As notícias de 

Rivera já têm o seu espaço reservado.  

 No ponto de vista de Bruna, a integração e a união que se percebe facilmente 

entre os dois povos, também é refletida nas páginas do jornal local. “Antes eu 

considerava um pouco estranho o espanhol ali no meio das outras editorias. Mas depois 

percebi que essa integração, que é a característica maior da nossa fronteira, também é 

percebida nas páginas de A Platéia. E os assuntos tratados nas páginas, tanto em 

espanhol quanto nas em português, são lidos e despertam interesses nas pessoas dos 

dois lados da fronteira que gostam de saber o que está acontecendo nesse vizinho tão 

próximo e tão íntimo”, complementa ela. Porém, são dois países que mesmo sendo 

próximos, são diferentes. O que faz com que se consiga diferenciar uma cidade da outra. 

 Néstor comenta que também trata essa questão com naturalidade. “Eu me sinto 

como se estivesse escrevendo em um jornal uruguaio. Não me sinto escrevendo em um 

jornal de outro país”, explica ele. Na hora de escrever ele leva em consideração os dois 

leitores, tanto os uruguaios como os brasileiros. Ele até lembra de um caso em que ia 

escrever uma sigla conhecidíssima no Uruguai, mas na hora pensou, e resolveu colocar 

o significado da sigla para que os leitores brasileiros também entendessem o que ele 

estava escrevendo. 

 A relação que Néstor tem com os jornais de Rivera é boa. Principalmente com o 

jornal Norte, onde ele já trabalhou. Mas ele admite que poderia existir uma cooperação 

melhor entre os meios de comunicação da fronteira. Não há problema algum de passar 

uma informação se algum dos jornais de Rivera solicitarem, porém essa troca é rara. 

“Eu nunca utilizo eles como fonte. Sempre me informo através da ronda que faço ou 

então de pessoas amigas que trabalham em Rivera”, comenta Néstor. Segundo Maria 

Del Carmen Araujo, proprietária do jornal Norte, eles até cooperariam com os jornais de 

Livramento se caso fosse necessário. “O problema é que é muito raro de eles nos 

pedirem alguma informação ou material”, explica ela. Os jornais de Livramento não são 

fontes para os jornais de Rivera e vice-versa. 

 Néstor ainda complementa dizendo que “a convivência diária com os brasileiros 

na redação, a discussão de pautas do jornal ou da agenda jornalística da fronteira, me 

levou a confrontar estilos jornalísticos. Em Rivera as pessoas se informam pela rádio, já 

que os jornais conservam uma estrutura de meados do século XX ou anterior. Eu quis 

competir com as rádios, me apoiando em meus contatos e meu conhecimento de Rivera. 

Foi impossível, no tinha estrutura para isso”. 
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9.1 HISTÓRICO DAS PÁGINAS 

  

 Há 50 anos surgiu a idéia de criar um caderno, dentro do jornal A Platéia, com 

notícias de Rivera escritas em espanhol. O primeiro jornalista a escrever esse novo 

“caderno” foi o uruguaio Vitoriano Cabreira. A idéia era de que todas as notícias 

referentes à cidade vizinha fossem publicadas em um caderno a parte, porém, isso tudo 

começou com somente uma página. 

 A idéia partiu com o intuito de que as pessoas não precisassem mais ir a dois 

lugares diferentes para comprarem jornais e se informarem sobre o que estava 

acontecendo nas duas cidades. A preocupação inicial era de que a população 

conseguisse se informar sobre a fronteira em geral em apenas um jornal, já que para os 

fronteiriços as duas cidades são consideradas uma só. A aceitação foi boa pela maioria 

da população, o que fez com que eles continuassem com a idéia.  

 Essa integração dos dois países dentro do jornal trouxe mais comodidade, 

principalmente para os uruguaios que moram no Brasil e não podem assinar os jornais 

de Rivera. E, também, porque é um tanto difícil conseguir os jornais de Rivera para 

quem não é assinante, isso porque os jornais têm uma tiragem quase justa em relação ao 

número de assinantes que possuem. 

 A seção ficou conhecida como Páginas em Espanhol e, ao longo do tempo, 

seguiu com apenas um jornalista responsável, o que tornou impossível a idéia inicial de 

transformar aquela seção em caderno. A saída foi aumentar de uma página para duas. 

Néstor acredita que seja ainda um espaço pequeno para tratar de assuntos de uma cidade 

inteira, mas muitos leitores acham que é o suficiente para as notícias de maior interesse.  

O jornal circula atualmente com duas páginas da seção, de segunda a quinta, e três 

páginas de sexta a domingo.  

 Pretendia-se fazer uma análise da evolução da seção ao longo do tempo, porém, 

não foi possível conseguir imagens e mais dados sobre as primeiras edições das Páginas 

em Espanhol já que, há alguns anos, o local onde ficava o arquivo do jornal A Platéia 

pegou fogo e todas as edições que ali estavam arquivadas foram perdidas.  

 A seção, hoje com cinqüenta anos de existência, acabou se tornando um 

verdadeiro, e único, elo na fronteira jornalística. Toda aquela integração e cooperação 

existente entre as cidades, em quase todas as áreas, praticamente inexiste no jornalismo. 

 “Eu gosto de trabalhar neste meio do Brasil, me exige todos os dias, me desafia e 

me provoca. Por exemplo, se pode constatar o desconhecimento que têm os riverenses 
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de Livramento e vice-versa. Em Rivera conhecem Wainer Machado [prefeito de 

Sant‟Ana do Livramento, alguém de algum outro cargo da prefeitura e mais nada. A 

mesma coisa acontece em Livramento a respeito de Rivera. Existe um desconhecimento 

e esse é um problema que os jornalistas devem resolver”, comenta Néstor Chaves. 
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9.2 ABORDAGEM DE COBERTURAS 

 

 Neste capítulo apresentam-se opiniões de quatro jornalistas que trabalham ou já 

trabalharam na fronteira, dois uruguaios e dois brasileiros, sobre uma possível 

integração entre os meios de comunicação das duas cidades. Todos os jornalistas 

entrevistados afirmaram que possuem uma relação amigável uns com os outros, mas, ao 

mesmo tempo, admitem que existe uma  falha na comunicação entre os meios de 

comunicação dos dois países. É raro os casos em que os meios da fronteira trocam 

informações com rádios ou jornais da cidade vizinha. Mesmo quando precisam se 

informar de algum acontecimento que se refere ao outro país. Toda a integração que os 

fronteiriços compartilham em seu dia-a-dia, social e culturalmente falando, inexiste no 

jornalismo. Na fronteira do jornalismo existem, sim, limites bem demarcados entre um 

país e outro. 

 O jornalista uruguaio Mario Piriz
18

, que trabalhou há cinco anos nas Páginas em 

Espanhol, explica que na parte social e cultural entre as duas cidades, a integração 

realmente existe. Porém, no cenário da economia, da política e até na área jurídica, as 

coisas acontecem um pouco diferente. “Essa integração não aparece nas superestruturas 

legais das cidades”, explica Piriz. A prática se torna diferente do que é legal. Como 

exemplo ele comenta que “se o papel do outro lado [Brasil] for mais barato e nós 

resolvermos imprimir lá, quando trazemos o jornal pra cá estamos fazendo um 

contrabando.” Outro exemplo citado pelo jornalista é que se o jornal A Platéia fosse 

vendido nas bancas de Rivera, ele seria visto como um jornal estrangeiro, por mais que 

tivesse apenas atravessado a rua. 

  Piriz comenta ainda que o jornalismo como empresa e o jornalismo como 

comunicação não funcionam do mesmo jeito. “Como empresa é muito mais 

complicado. Legalmente, não tem como existir essa integração no trabalho. O 

jornalismo de lá e o jornalismo de cá, tem normas diferentes”, explica Piriz que ressalta 

ainda que os jornalistas brasileiros e uruguaios até conversam, mas isso somente na 

esfera social.  

                                                           
18

 Mario Piriz trabalha no jornal Norte e concedeu entrevista à autora desta monografia em 28 de agosto 

de 2009. Piriz tem 40 anos de profissão e, além do Uruguai, trabalhou também no Paraguai e na 

Venezuela. 
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 O jornalista brasileiro Luís Eduardo Amaral
19

 diz que gostaria muito que 

existisse uma integração também no jornalismo, mas ela não existe. “Se perguntares 

para as pessoas que trabalham na imprensa de Livramento sobre os veículos de 

comunicação e profissionais de Rivera, elas não conhecem e não saberão o que falar. 

Vice-versa também é verdadeiro”, comenta ele. 

 Já o jornalista uruguaio Gerardo Hernandez
20

 acha que a integração no 

jornalismo é boa. Ele costuma colaborar com Néstor Chaves, jornalista das Páginas em 

Espanhol. “Sempre que posso mando informações, fotos. Nós jornalistas não somos 

donos da informação, temos que fazer com que ela circule e chegue ao um maior 

número de leitores”, comenta Hernandez. 

 Amaral diz que alguns jornalistas realmente trocam informações, mas isso não é 

sempre que acontece. “Claro que existem um ou outro periodista, repórter ou radialista 

que tem dois ou três amigos na imprensa do lado contrário e consegue algumas 

informações da cidade vizinha, mas estes são as exceções, não é o normal.” 

 O também jornalista brasileiro, Marcel Neves
21

, concorda que não há uma 

integração ou cooperação entre os jornais das duas cidades e, se existe, ela é mínima. 

Neves responde ainda com uma pergunta: “se mal os políticos são integrados em ações 

efetivas para o desenvolvimento da fronteira, como poderiam ser os jornais mais 

integrados?”. 

 Porém, existe uma coisa curiosa no jornalismo praticado na fronteira. O jornal A 

Platéia reserva um espaço para as notícias do Uruguai, publicadas em espanhol. Os 

jornais de Rivera, tanto Norte como Jornada, raramente trazem notícias sobre 

Livramento. Sobre isso Piriz explica que o público alvo do jornal Norte, que são os 

uruguaios, normalmente sem vínculos com o Brasil, não pede muito notícias sobre 

Livramento. Piriz diz também que a seção em espanhol do jornal A Platéia demonstra 

uma integração meramente simbólica no jornalismo. “Vivemos em um mundo 

capitalista e as Páginas em Espanhol é uma estratégia de lucro. Com ela os donos do 

jornal conseguem chamar anunciantes e conquistar leitores uruguaios”, complementa 

                                                           
19

 Luís Eduardo Amaral trabalhou durante seis meses, entre 2004 e 2005, no jornal A Platéia. Hoje ele 

trabalha no jornal Correio do Pampa. Amaral concedeu entrevista no dia 3 de setembro de 2009. 

20
 Gerardo Hernandez é correspondente da Radio Sodre e do Canal 12, de Montevideo. Ele concedeu 

entrevista no dia 21 de agosto de 2009.  

21
 Marcel Neves trabalhou no jornal A Platéia de março de 2008 a fevereiro de 2009. Tendo, nos últimos 

dois meses, assumido o cargo de editor-chefe do jornal. 
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ele. No ponto de vista dele, A Platéia poderia publicar notícias de Rivera em português 

e também daria certo. 

 Já a opinião de Amaral é de que “essa integração como gostaríamos de ter não 

acontece por uma questão cultural. Os uruguaios já costumam ser fechados em qualquer 

atividade, imagina quando se trata de jornalismo onde a informação em primeira-mão é 

o principal produto”. Para Amaral os uruguaios são mais fechados em seus problemas, 

suas notícias e suas lideranças. Ele comenta ainda que “para eles, Rivera é a cidade, e 

Livramento é outro lugar. Falar de Livramento nos jornais de Rivera é como falar de 

Tacuarembó, simplesmente uma cidade vizinha”. 

 Neves, assim como Amaral, também acredita que os jornais de Rivera não 

costumam cobrir os acontecimentos de Livramento porque “eles são um povo mais 

fechado”. Para Neves, nesse ponto a questão é, principalmente, cultural. “Mas, claro, 

que, de repente, um empresário do ramo em Rivera pode sentir que vai obter 

rendimentos com a venda de jornais no outro lado da fronteira e passar, como faz A 

Platéia, a destinar um espaço com notícias da cidade vizinha. O econômico pode, sem 

surpresas, ultrapassar uma questão cultural, quando o negócio é abarcar uma maior fatia 

do mercado”, complementa ele. 

 Sobre o mesmo assunto Hernandez acha que o fato de Rivera não cobrir 

Livramento do mesmo jeito que Livramento o faz, é porque falta mentalidade nos donos 

dos meios de comunicação de Rivera. “Com exceção de alguns [empresários], a maioria 

deles não vêem o Brasil como uma grande potência, principalmente Sant‟Ana do 

Livramento”, comenta ele. Como exemplo disso Hernandez cita que o Canal 10 de 

Rivera, em quarenta anos de existência, nunca fez um telejornal local em português. 

“Não que ele fosse competir com o telejornal local da RBS TV, mas poderia fazer algo 

parecido. Mas pra isso é preciso que o empresário tenha visão de mercado”, explica ele. 

 Ler em um só jornal notícias sobre as duas cidades, em dois idiomas, é 

realmente algo diferente. Não é sempre que se lê um jornal em um idioma e, quando se 

vira a página já mudou o idioma, os assuntos e o país a ser focado. Para os fronteiriços 

essa situação é bem normal, mas Hernandes acha isso sensacional. “Essa é uma das 

tantas formas que temos de intercâmbio nesta fronteira tão especial, onde quem não 

conhece é tão fácil de se confundir em que país está”.  

 Neves também admite gostar da idéia de ter dois idiomas em um mesmo jornal. 

Para ele isso é sim, muito interessante e traz ainda um desafio maior para o jornal A 

Platéia: o de “realizar mais matérias de fronteira sem, necessariamente, adotar posição 
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brasileira ou uruguaia, mas pegando a questão por aquilo mesmo que ela suscita para 

debate”. Mesmo assim, Neves acha que o que levou um jornal brasileiro a publicar 

notícias em espanhol foi simplesmente, uma questão estratégica, de cunho econômico e 

político. 

 Amaral não avalia as Páginas em Espanhol como um bom resultado para o 

jornal. Segundo ele, os riverenses não vão deixar de ler os jornais de Rivera para apenas 

se informar por um jornal brasileiro. Já os brasileiros não mostram muito interesse pelas 

notícias em espanhol. Os brasileiros que mostram algum interesse “são aqueles que têm 

algum relacionamento com Rivera (família, estudo ou negócios)”, complementa ele.  

 Já Piriz pensa que é preciso aprender a separar as coisas porque é assim que elas 

funcionam na realidade, cada país é um país. Para ele a integração é muito boa, social e 

culturalmente falando, mas a imprensa, assim como a economia, não é integrada. “Na 

parte comercial, são duas cidades de costas e com realidades que se enfrentam. 

Nenhuma quer olhar para a outra e, quando o fazem, mandam alguma mensagem 

publicitária a fim de chamar a outra”, exemplifica Piriz. 
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9.3 EXEMPLOS DE COBERTURAS 

 

 Neste capítulo busca-se exemplificar como são feitas as coberturas que o jornal 

de uma cidade faz sobre os acontecimentos da cidade vizinha. Como foi visto no 

capítulo anterior, existem opiniões diferentes, vindas de jornalistas que trabalham ou já 

trabalharam na fronteira, a respeito de uma certa falha na comunicação entre os meios 

da fronteira.  

 Para poder exemplificar melhor sobre o que foi falado no capítulo anterior, 

foram analisadas as coberturas jornalísticas sobre dois acontecimento de relevância na 

fronteira: a gripe A(H1N1) e a Semana Farroupilha. A nova gripe foi um assunto que 

atravessou fronteiras e se tornou tema de destaque, durante bastante tempo, nos jornais 

de todo o mundo. Com essa análise pretende-se observar como foi o destaque dado para 

o assunto na fronteira Sant‟Ana do Livramento - Rivera, já que as duas cidades, mesmo 

sendo na prática considerada uma só, pertencem a dois países diferentes. Já a segunda 

cobertura a ser analisada é a da Semana Farroupilha porque a data é festejada pelos 

gaúchos, mas os meios de comunicação uruguaios também cobrem, pois, o evento 

passou a ser internacional na fronteira. 

  Para uma melhor análise, as referentes coberturas jornalísticas foram separadas 

em dois blocos. 

 

A) Gripe A(H1N1): 

 

 Normalmente, os jornais de Rivera não publicam notícias sobre Livramento, mas 

a gripe A(H1N1) foi um dos poucos assuntos que fez com que os jornais informassem a 

situação da cidade vizinha, já que o vírus afetou o mundo inteiro. Para análise, 

destacamos matérias publicadas nos jornais A Platéia, Jornada e Norte, no período de 1º 

de julho a 5 de agosto de 2009.  

 Pouco foi divulgado nos jornais da fronteira sobre a nova gripe. Uma leitora até 

comentou, “a minha filha teve gripe e ninguém ouviu falar de nenhum caso. Está muito 

escondido nos dois lados, até por causa do comércio. As pessoas têm medo que os 

turistas deixem de vir comprar” (C.G, 44 anos, comerciante).  

 Na edição do dia 1º de julho do jornal A Platéia divulgou uma reportagem de 

meia página, com ênfase à coleta de material, realizada na cidade, para exames da gripe 

A. A matéria, na página 7, fala também que a cidade de Livramento estava distribuindo 
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materiais informativos sobre a doença nas unidades de saúde e hospitais da cidade. Em 

um gráfico, explica-se todo o processo que o material coletado teria que passar até 

voltar uma resposta sobre o exame ao município. A reportagem consegue explicar o 

porquê da demora no retorno de resultados sobre os materiais coletados, porém, apenas 

cita que “boa parte dos casos que estavam sendo monitorados, na semana passada, já 

foram descartados”, sem quantificar esses casos e nem falar se há algum confirmado na 

cidade. Ou seja, a matéria fornece informações um pouco vagas sobre a situação na 

cidade. Outro ponto que pode ser analisado é que a manchete chama atenção apenas 

para os santanenses, e a reportagem não comenta nada sobre Rivera. 

 

SANTANENSES COLETAM MATERIAL PARA EXAME DA 

INFLUENZA A 

 

“[...] Ontem, representantes da Coordenadoria Regional de Saúde, vindos da 

cidade de Alegrete, estiveram em Sant‟Ana do Livramento para fazer a coleta 

de material para exame em três santanenses, sendo duas mulheres e um 

homem, cujas idades e identidades não foram reveladas. Segundo o secretário 

de Saúde Valmir Silveira, o procedimento é padrão desde que os casos 

apresentem sintomas idênticos ou próximos ao descrito no protocolo de 

procedimentos.” 

 

   

  FIGURA 18 - A Platéia, 1º de julho de 2009, indicando a reportagem citada acima 

 

 Ainda no jornal A Platéia do dia 1º de julho, nas Páginas em Espanhol, página 

16, uma matéria informa sobre a primeira morte, no Uruguai, por causa da nova gripe. 

Na notícia, a Ministra da Saúde Pública do Uruguai, em entrevista durante a XI 

Conferência Ibero-americana de Ministros da Sáude, tenta acalmar a população dizendo 

que foi apenas um caso, contra 60 ou 70 pessoas que morrem todos os anos no país por 
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causa da gripe sazonal. A matéria apenas fala do primeiro caso de morte no país, de uma 

senhora de 60 anos, mas não informa sequer a cidade onde ocorreu a morte. A manchete 

também não especifica o local da morte e faz referência ao Uruguai como um todo. 

 

CONFIRMAN PRIMER CASO DE MUERTE POR GRIPE AH1N1 EN 

URUGUAY 

 

“La ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, lamentó ayer la primera 

muerte por gripe A en nuestro país. Subrayó que el país tiene medios 

humanos y profesionales para enfrentarse a un eventual recrudescimento de 

la enfermidad. [...]” 

 

 
FIGURA 19 - Páginas em Espanhol, edição de 1º de julho de 2009, indicando a reportagem citada acima 

 

 

  Um dia depois, no dia 2 de julho, outra matéria sobre a gripe foi divulgada nas 

Páginas em Espanhol, página 14 do jornal A Platéia. Uma pequena noticia apenas para 

informar a situação da gripe no país, novamente sem mencionar nada sobre a situação 

no Departamento de Rivera. No resto do jornal também não saiu nenhuma notícia sobre 

a gripe, informando a situação em Livramento. 

 

PREOCUPA LA SITUACIÓN GENERADA POR LA GRIPE EN 

URUGUAY, HAY TRES CASOS GRAVES 

 

“El Ministerio de Salud Pública informó que hay pelo menos 50 personas 

internadas por gripe A H1N1, entre ellas tres casos graves [...]”. 
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FIGURA 20 - Páginas em Espanhol, 2 de julho de 2009, indicando a notícia citada acima 

 

 A edição do jornal A Platéia, do fim de semana 3 e 4 de julho, novamente não 

publicou notícia alguma sobre a gripe na cidade. Saiu apenas uma nota na página 20, 

das Páginas em Espanhol, informando que mais uma pessoa morreu vítima da nova 

gripe no Uruguai, o que elevaria para três o número de casos de mortes confirmadas por 

causa da doença. Nada foi informado sobre a situação na cidade de Rivera e região.  

 

       

FIGURA 21 - Páginas em Espanhol, 3 e 4 de julho, indicando a nota citada acima 

      

 Nas Páginas em Espanhol do dia 5 de julho, página 47, uma matéria sobre a 

gripe no Uruguai noticiando mais um caso de morte no Uruguai por causa da nova 

gripe. Porém, no resto do jornal, páginas em português destinadas às notícias de 

Livramento e região, nada foi divulgado. 
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FIGURA 22 - Páginas em Espanhol de 5 de julho de 2009, indicando a notícia citada acima 

 

 O jornal Norte, edição de 16 de julho, página 3, traz uma pequena nota 

informando, assim como nas Páginas em Espanhol, apenas a situação no Uruguai. A 

notícia dá ênfase ao número de mortes confirmadas por causa da doença, informando 

dados repassados pelo Ministério de Saúde Pública do Uruguai. 

 

AUMENTAN A 15 MUERTOS EN URUGUAY POR LA GRIPE 

PORCINA 

 

“Asimismo, señala [Ministério de Salud Pública] que hay 132 piraúnas 

internadas em todo el país por la gripe A(H1N1), y aclara que el ministerio 

sólo notifica públicamente sobre los <<casos graves y brotes>> [...].” 
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FIGURA 23 - Edição do Norte de 16 de julho de 2009, indicando a notícia citada acima 

 

 A edição do jornal Jornada do dia 17 de julho, pela primeira vez noticiou, na 

página 2, a situação em Rivera. A matéria foca o primeiro caso confirmado na cidade, 

um menino estudante da escola número 8, informando também que o menino está em 

repouso domiciliar, que ele passa bem e que a mesma postura deve ser adotada caso 

haja alguma outra suspeita em outras escolas. A notícia diz também que um trabalho 

especial de limpeza havia sido iniciado na escola.  

 

CONFIRMAN CASO SIN DETERMINAR CEPA 

 

“Al promediar la tarde de este jueves, transcendió desde la comunidad 

educativa de la Escuela Nº 8 de nuestra ciudad, la confirmación de un caso 

positivo de Gripe A, ante el test rápido realizado en un laboratorio particular 

de nuestro medio, situación que fue inmediatamente comunicada a la 

Inspección Departamental de Educación Primaria, a la vez que se informó a 

las autoridades de la salud. [...]”  

 



62 
 

 
FIGURA 24 - Jornada, 17 de julho de 2009, indicando matéria citada acima 

 

 Porém, nesse mesmo dia, nada foi publicado sobre a gripe no jornal A Platéia, 

nem mesmo nas Páginas em Espanhol. Já, no jornal Norte, também do dia 17 de julho, 

saiu uma notícia, mas nada que indicasse a descoberta de um caso na cidade. Muito pelo 

contrário, a notícia apenas enfatizava que algo deveria ser feito, pelas autoridades, para 

evitar uma pandemia no Departamento de Rivera, sem citar o porquê da preocupação 

repentina no Departamento. 

 

 RECLAMAN ESTRATEGIA DEPARTAMENTAL POR LA GRIPE
22

  

 

“El Dr. Amarilla reclamó que “Ante la gravedad de la situación en la región 

hay que extremar las medidas y necesariamente hay que establecer ámbitos 

de coordinación con la Dirección Departamental del MSP, las entidades 

privadas de la salud y la Inspección de Educación Primaria y Secundaria, 

entre otros. [...]”.  

 

 Recém no dia 4 de agosto o jornal de Livramento traz uma reportagem de meia 

página sobre o número de internados com suspeita da nova gripe. A matéria informa, 

também, a decisão de que o retorno das aulas nas escolas públicas da cidade foi adiado 

para o dia 17 de agosto.  Dessa vez o subtítulo, “Livramento e a gripe”, refere-se 

claramente ao contexto da fronteira e, na reportagem, informações repassadas pelo 

secretário municipal de saúde noticiando que sete santanenses estavam internados com 

suspeita da nova gripe, uma moça que estava na U.T.I se recuperava bem e que o 

município aguardava o resultado de quinze exames enviados para diagnóstico da 

                                                           
22

 Notícia retirada do site do jornal Norte. 
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doença. Todas as matérias anteriores a essa, continham informações vagas sobre a 

situação na cidade. Nenhuma matéria tinha especificado quantas pessoas estavam com a 

doença e quantas ainda aguardavam resposta dos exames.  

 

SETE SANTANENSES INTERNADOS COM SUSPEITA DA NOVA 

GRIPE 

 

“Ainda segundo o secretário, os pacientes tiveram amostras coletadas e 

enviadas para os laboratórios para avaliar se ambos estão com a gripe. [...] 

„Mesmo com todas essas suspeitas a situação no município está 

absolutamente sob controle. Todas as medidas estão sendo tomadas e a 

população será sempre avisada quando houver a necessidade de alguma 

modificação‟, frisou ele. [...]” 

 

 

 
FIGURA 25 - Edição de A Platéia de 4 de agosto de 2009, indicando a reportagem citada acima 

 

 

 Ainda no dia 4 de agosto, o jornal Jornada voltou a divulgar notícias sobre a 

nova gripe na fronteira. Porém, nada foi informado sobre novos casos. Dessa vez, a 

preocupação é sobre a baixa nas vendas dos free shops, comparado ao mesmo período 

de 2008. As férias escolares no Brasil é um dos períodos de maior venda nos free shops 

da cidade, porém a gripe afastou os turistas brasileiros da fronteira, o que trouxe sérias 

conseqüências e preocupações para os comerciantes das duas cidades. No título, a 

cidade de São Paulo é utilizada como sinônimo de Brasil. 

 
 EN SAN PABLO ACONSEJAN NO VIAJAR A RÍO GRANDE DO SUL 
 

“La gripe AH1N1, hizo mellas en la economía fronteriza. Las vacaciones 

(brasileñas) de julio pasado sin pena ni gloria, a diferencia del año pasado, 

donde las ventas alcanzaron cifras record en free shops y otros comercios 

riverenses. [...] Julio Mazeilott, uruguayo, proprietario de un hotel en la 

vecina ciudad de Livramento, reconoció que “la (mala) propaganda que Le 
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hicieron a la frontera, llevó a que más de la mitad de las reservas en los 

hoteles, fueran canceladas pocos días antes de la anunciada presencia de 

nuestros clientes [...]”. 

 

  

FIGURA 26 - Jornada, 4 de agosto de 2009, indicando notícia citada acima 

 

 No dia 5 de agosto, página 5 do jornal Jornada, a preocupação segue sendo o 

comércio afetado pela nova gripe na fronteira. Nessa notícia eles buscam esclarecer que 

turistas poderiam viajar despreocupados, para isso foram escutadas autoridades das duas 

cidades. Ambas as autoridades informaram que a situação estava sob controle. A 

matéria atualiza a situação na fronteira, mas pode-se notar a ênfase da notícia: acalmar 

turistas para que o comércio pudesse voltar a vender. No título, pela primeira vez 

aparece a palavra fronteira, indicando que a gripe realmente estava presente. 

 

LA GRIPE SE INSTALÓ EN LA FRONTERA 

 

“Sus efectos se notan en el comercio y en los hoteles, en virtud de que los 

turistas brasileños, por precaución, dejaran sin efecto su viaje a la frontera. 

[...] Mientras en Rivera dejaron de tomar muestras, en la vecina ciudad, a la 

fecha, han enviado 15 exámenes a Porto Alegre, para determinar si hay caso 

de H1N1. En Livramento, el Secretario Municipal de Salud, Valmir Silveira, 

indicó a que había sido dada de alta una joven que estaba en el CTI, de un 

nosocomio brasileño, en tanto, otros siete pacientes que están internados em 

observación, han sido medicados con Tamiflú. [...]” 
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FIGURA 27 - Edição do Jornada de 5 de agosto de 2009, indicando a notícia citada acima 

 

  

Considerações finais da análise: 

 

 A gripe A(H1N1) parou o mundo em 2009. Isso ocorreu por ter sido descoberto 

um novo vírus, mas com sintomas praticamente iguais aos da gripe sazonal, o que 

complicou e até assustou alguns médicos que não sabiam direito como lidar com a 

situação. Por ter afetado o mundo inteiro, os jornais da fronteira se viram quase na 

obrigação de cobrirem não apenas a sua cidade, mas, também, a cidade vizinha.  

 Porém, como pode ser observado com base nas matérias citadas acima, foram 

poucas as reportagens mais amplas e que informavam bem sobre a situação da gripe A 

no contexto de fronteira. Quando entrevistados, muitos leitores criticaram. “Eu tenho 

me informado mais pelos jornais de Montevideo. Aqui em Rivera não sai muita coisa, e 

A Platéia também deveria trazer um pouco mais de informação” (M.E.V, 53 anos, 

administradora).  

 Como foi citado no início do capítulo, alguns entrevistados temiam que os 

jornais estivessem “abafando”, palavra usada por muitos deles, a situação para não 

prejudicar ainda mais o comércio na fronteira, já que muitos turistas tinham deixado de 

viajar com medo da doença. O fato de o comércio estar preocupado pela baixa nas 

vendas pode ser observado nas matérias, publicadas no jornal Jornada dos dias 4 e 5 de 
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agosto
23

. Nessas noticias percebe-se a ênfase em acalmar a população em geral e 

esclarecer a situação aos turistas, para que estes pudessem voltar à fronteira. 

 Enfim, a maioria das matérias divulgadas nos jornais da fronteira não informava 

sobre a situação nas duas cidades. O jornal A Platéia voltou o foco das suas notícias 

para dar dicas de como evitar a doença, explicar o processo que os exames coletados 

passavam até retornar a resposta ao município. Foram poucas as matérias que 

informavam exatamente quantas pessoas estavam com a doença na cidade, a maioria 

delas trazia informações vagas sobre a real situação. Já as notícias dos jornais de Rivera 

e das Páginas em Espanhol, divulgavam números de mortes e doentes no Uruguai. O 

Jornada foi o único a publicar sobre um caso da gripe A em uma escola de Rivera. 

Nenhum outro jornal informou sobre esse caso e o Jornada também não divulgou mais 

nada sobre o assunto. 

 

B) Semana Farroupilha: 

 

 Outro acontecimento que repercute bastante nos jornais das duas cidades é a 

Semana Farroupilha. Na fronteira o desfile farroupilha, do dia 20 de setembro, é 

internacional. Isso acontece há seis anos porque os uruguaios sempre costumavam 

convidar os santanenses para participarem de cavalgadas que acontecem no 

Departamento de Rivera. Com isso, os santanenses também resolveram retribuir e 

convidar os riverenses para participarem do Desfile Farroupilha, tornando, assim, o 

desfile internacional. Ou seja, santanenses e riverenses percorrem no dia 20, a cavalo, 

cerca de dois quilômetros, um percurso que inicia em Livramento, passa pelo Parque 

Internacional, e termina em Rivera. Por ser um evento internacional, os jornais dos dois 

lados da fronteira costumam publicar notícias sobre a programação da semana. Para 

observar as coberturas feitas, foram analisados os jornais A Platéia, Norte e Jornada do 

dia 14 a dia 20 de setembro de 2009. 

  Sant‟Ana do Livramento é uma das cidades do estado em que mais se vive o 

espírito de Semana Farroupilha. Por estar situada na campanha gaúcha, onde muitas 

pessoas vivem do campo, o costume de se preparar para o desfile farroupilha atinge 

praticamente a todos, direta ou indiretamente. Além dos cavalarianos prepararem seus 
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 Notícias mostradas acima. 
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cavalos, o comércio também enfeita suas vitrines com as cores da bandeira do Rio 

Grande do Sul e com utensílios propriamente gaúchos. 

 Dentro de todo esse contexto, o jornal A Platéia, durante toda a Semana 

Farroupilha, divulgou notícias sobre o que acontecia na cidade, programação de eventos 

e reportagens sobre a tradição gaúcha. O assunto “Semana Farroupilha” começou a ser 

abordado pelo jornal já no dia 13 de setembro, dia que antecedeu o início oficial da 

Semana. O caderno “Variedades”, publicado todos os domingos no jornal, abordou 

como título “Tradicionalismo”. O caderno trouxe reportagens que falavam desde a 

história da Guerra dos Farrapos, ritmos musicais gaúchos, dicas para preparar o 

churrasco campeiro, o chimarrão e ainda, o lugar que as mulheres vêm, cada vez mais, 

ocupando no tradicionalismo.  

 

  

 FIGURA 28 - Capa do Caderno Variedades, 13 de setembro de 2009 

 

 Por ser uma data marcante apenas para os gaúchos, os jornais de Rivera 

divulgaram poucas notícias sobre o evento, eles apenas anunciaram que mais uma 

Semana Farroupilha havia começado. No dia 14 de setembro a Chama Crioula e a 

Abertura da Semana foi destaque nos dois lados da fronteira. O jornal A Platéia, além 

de destacar em  primeira página a abertura da Semana Farroupilha, destinou as duas 

páginas centrais do jornal, páginas 8 e 9, para falar de todo o trajeto e empecilhos 

enfrentados pelos gaúchos na condução da Chama Crioula até a cidade.  Uma equipe 

de mais de 50 pessoas percorreu cerca de 500 quilômetros em 19 dias, entre as cidades 

de São Lourenço do Sul e Sant‟Ana do Livramento, para entregarem, no Parque 

Internacional, a centelha da Chama Crioula.  
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            PONCHO FOI ABRIGO NA MAIOR PARTE DO TEMPO 

 

“O mau tempo foi um companheiro constante dos cavaleiros e amazonas que 

percorreram os quase 500 km da condução da Chama Crioula até Sant‟Ana 

do Livramento. E, para se proteger, os integrantes do Grupo Santanense de 

Cavalgadas tiveram que utilizar na maior parte do tempo os pesados e 

tradicionais ponchos característicos da indumentária gaúcha, especialmente 

do homem do campo. Só que, em alguns momentos, nem mesmo o poncho 

foi suficiente para a proteção. „O pior momento foi o temporal que pegamos 

lá em Lavras do Sul‟, conta o trabalhador rural da região dos Cerros Verdes, 

Orlando Machado Leites [...]” 

 

 

 Ainda na mesma edição de A Platéia, página 9, uma reportagem sobre a abertura 

oficial da Semana Farroupilha 2009, falando da festa que estava por acontecer no 

Galpão Binacional, localizado no Parque Internacional, para receber a chegada da 

Chama. Outro assunto abordado na matéria foi sobre os cuidados especiais que 

precisam ser tomados nessa época na cidade, como a fiscalização do consumo de 

bebidas alcoólicas pelos cavalarianos e também no tráfego da cidade, sendo que durante 

alguns dias cavalos disputam espaço nas ruas com carros, motocicletas e pedestres. 

Nada foi citado sobre a coincidência com a Semana do Patrimônio, data comemorada no 

Uruguai e que coincidiu com a Semana Farroupilha. 

 

  
FIGURA 29 - Capa e páginas centrais de A Platéia, 14 de setembro de 2009 

 

 

 No mesmo dia, 14 de setembro, o Jornada destinou, também, a primeira página 

para falar da Chama Crioula que teria marcado o início da Semana Farroupilha 

Internacional e da Semana do Patrimônio. Na capa, apenas é citado o início e o término 

dos festejos farroupilha, no domingo 20 de setembro, indicando que mais informações 

estão na página 2. O interessante é que, além da matéria ganhar destaque na capa do 
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jornal, a manchete utiliza o símbolo gaúcho, a Chama Crioula, para anunciar que mais 

uma Semana Farroupilha estava iniciando. 

 

LLAMA CRIOLLA ARDE EN LA FRONTERA 

 

“Desde esta mañana, la Llama Criolla marca la celebración en la frontera de 

la Semana Farroupilha Internacional y Semana del Patrimonio. El Galpón 

Binacional es el centro de la actividad conmemorativa, hasta el próximo 

domingo 20 de setiembre, <<Día de la Tradición Gaúcha>>. Desde esta 

mañana y tras el arribo del <<Fuego de La Tradición Farroupilha>>, como 

indicaron los presentes, las distintas Agrupaciones Tradicionalistas irán 

alternando en la custodia del símbolo de los festejos, que se extienden a lo 

largo y ancho de la vecina ciudad, con actividades artísticas y culturales, 

bailes, muestras y competencias. La integración con Rivera es cada vez más 

amplia, en ese sentido la Agrupación <<Reclamo Patrio>>, está embarcada 

en la construcción de una típica Pulpería, que ya comienza a tomar forma en 

el Parque Internacional.” 
 

 Porém, na mesma edição, página 2, a ênfase é totalmente voltada para uma 

pulpería, espécie de galpão, que foi construída pelo movimento tradicionalista riverense 

Reclamo Patrio, ao lado do Galpão Binacional no Parque Internacional. Em momento 

algum a matéria passa alguma outra informação sobre a “Semana Farroupilha 

Internacional”, como foi citado na capa do jornal. Na notícia, apenas informações sobre 

as celebrações da Semana do Patrimônio. 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA PULPERÍA ES TODO UN ATRACTIVO 

 

“La construcción de la Pulpería y Estancia, que pretende recrear el modo de 

vida de los gauchos de la Banda Oriental en el Siglo XIX, como aporte de la 

Asociación Tradicionalista <<Herencia Gaucha>> a las celebraciones del 

Mel del Patrimonio, se viene cumpliendo en uno de los canteros del Parque 

Internacional, en un espacio lindero al Galpón Binacional. El trabajo, que se 

hace en forma manual, a la usanza de la época, <<en sí constituye un 

atractivo más que especial>>, <<se está contando con el aporte de gente que 

mantiene viva esa práctica, utilizando materiales y técnicas que son muy 

valoradas en cualquier parte del mundo>>. La propuesta de Reclamo Patrio, 

trae a nuestra frontera la oportunidad de apreciar un trabajo similar al que 

cada año se realiza en la Fiesta de la Patria Gaucha (Tacuarembó), dotando a 

la celebración binacional de un importante componente Oriental.” 
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FIGURA 30 - Capa e página 2 do Jornada, indicando a matéria citada acima (14 de setembro de 2009) 

 

 No dia 15 de setembro, na primeira página do Norte, o assunto também é a 

inauguração da Semana Farroupilha. A reportagem comenta sobre a coincidência, desse 

ano, com a Semana do Patrimônio. Uma coisa interessante é que o jornal, além de 

informar sobre a programação da Semana Farroupilha 2009, buscou também explicar o 

porque do desfile do 20 de setembro, contextualizando e contando um pouco da história 

da Guerra dos Farrapos. Outro aspecto que chama a atenção é o destaque que a matéria 

ganhou na capa do jornal.  Essa foi a única matéria publicada no Norte, durante toda a 

semana, que falou sobre a Semana Farroupilha.   

 

QUEDÓ INAUGURADA LA “SEMANA FARROUPILHA” 2009 

 

Comenzaron las actividades correspondientes a la semana Farroupilha, que 

además en el caso de nuestra frontera, coincide con la Semana del 

Patrimonio, por lo que toma un carácter internacional, con actividades 

durante toda la semana, em Parque Internacional. 

En esta oportunidad además del tradicional “Galpón”, en donde se mantiene 

encendida la “llama de la tradición”, el movimiento tradicionalista riverense 

“Reclamo Patrio”, ha construido una estructura que representa una típica 

pulpería del Siglo XIX, conservando las características de la época en su 

construcción, como por ejemplo la utilización de tiento para las uniones, sin 

clavos. Como es habitual se podrá disfrutar de diferentes espectáculos que 

van desde guitarreadas hasta obras teatrales. [...] Guerra de los Farrapos o 

Revolución Farroupilha son los nombres por los cuales se conoció el 

conflicto separatista ocurrido entre 1835 y 1845 en la entonces Provincia de 

Río Grande do Sul, alcanzando la región de Santa Catarina (República 

Juliana) al sur del Brasil. Durante este período Río Grande se constituyó en 

una república independiente (República Riograndense) cuyos presidentes 

fueran Bento Gonçalves da  

Silva y Gomes Jardim. [...]” 
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FIGURA 31 - Capa do Norte, edição de 15 de setembro de 2009 

 

 Também no dia 15 de setembro a Chama Crioula continuava sendo destaque na 

capa do jornal A Platéia. Uma reportagem interna do jornal, página 6, contou como foi a 

festa no Parque Internacional, anunciada no jornal do dia anterior, com a chegada da 

Chama. Pela primeira vez o jornal santanense citou na matéria que, junto com a Semana 

Farroupilha, começava também a Semana do Patrimônio, no Uruguai.  

 

GAUCHADA EM FESTA 

 

“[...] foi iniciada a solenidade de abertura da Semana Farroupilha e Semana 

do Patrimônio. Uma cerimônia binacional, com o protocolo seguindo 

estritamente o preceito tradicionalista, em conformidade com o que 

recomenda o Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG). [...] Logo depois 

ocorreu o hasteamento dos pavilhões, com os hinos do Uruguai e do Brasil, a 

cargo da Fanfarra do 70 RC MEC e o Hino Tradicionalista. [...] A diretora de 

Cultura da Intendência, Alma Gallup, falando em nome da Intendência 

riverense, fez alusão ao folclore evidenciado na Semana do Patrimônio [...]” 
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FIGURA 32 - Capa e página 6 de A Platéia, 15 de setembro de 2009 

 

 Ainda na mesma edição do jornal, página 7, a matéria de destaque é sobre a 

bênção oficial da Semana Farroupilha que foi feita pelo bispo diocesano de Bagé, Gílio 

Felício. O destaque se dá pelo fato de que o bispo chegou ao Parque Internacional a 

cavalo, pilchado e usando um pala com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul. A 

maior surpresa foi quando, na hora de conduzir a bênção, o bispo declamou versos de 

sua autoria. 

 

BISPO USA POESIA CAMPEIRA PARA MINISTRAR AS BÊNÇÃOS 

 

“O que ninguém contava é que o bispo, logo após as palavras iniciais, no 

melhor estilo dos pajadores pampeanos, começasse a declamar versos de sua 

autoria. Era a bênção, usando os termos do linguajar campeiro, emocionando 

a todos os presentes e fazendo uma diferença marcante ao transmitir a 

mensagem de Deus e Jesus aos corações dos santanenses, riverenses e 

visitantes que marcaram presença ontem na abertura oficial.” 
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FIGURA 33 - Página 7 de A Platéia, edição de 15 de setembro de 2009 

 

 No dia 16 de setembro, o assunto da capa do jornal A Platéia não é mais a 

Semana Farroupilha, mas, mesmo assim, a página 6 foi novamente dedicada ao evento. 

O foco dessa vez é a divulgação oficial da ordem do desfile farroupilha. Nas matérias, 

orientações da Brigada Militar para o momento do desfile, apresentação das pessoas 

responsáveis pela organização do evento e em que ordem iriam desfilar as 40 entidades 

da cidade, entre elas MTG‟s, piquetes, invernadas, fogões e movimentos nativistas. 

 

 

FIGURA 34 - Página 6 da edição de A Platéia do dia 16 de setembro de 2009 
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Considerações finais da análise: 

 

 Todos os anos é a mesma coisa: a cidade de Sant‟Ana do Livramento 

praticamente pára na semana que antecede ao 20 de setembro. Há seis anos, o desfile 

farroupilha, na fronteira, é internacional e, por isso, Rivera de certa forma também entra 

no clima da tradição gaúcha. 

 Nas notícias analisadas acima, é possível notar duas coisas: primeira; pela data 

ser comemorada pelos gaúchos, o jornal A Platéia praticamente não cita nada sobre o 

desfile ser internacional e são poucas as vezes que inclui em suas matérias a cidade 

vizinha como parte dos festejos. Segundo; por 2009 ter coincidido com a Semana do 

Patrimônio, no Uruguai, os jornais de Rivera até publicaram notícias sobre a Semana 

Farroupilha, mas sempre dando uma ênfase maior à Semana do Patrimônio.
24

  

 Outro ponto a ser destacado na análise é que, mesmo as matérias terem ganhado 

destaque nas primeiras páginas dos jornais de Rivera, tanto o Jornada como o Norte 

divulgaram apenas o início da Semana Farroupilha 2009. E, como o próprio nome já 

diz, o evento dura uma semana inteira. Por outro lado, o jornal de Livramento raramente 

incluiu, em suas matérias, a participação da cidade vizinha no evento.  

 Ou seja, nessa época uma cidade cobre a outra, principalmente o caso de Rivera 

que raramente cobre notícias de Livramento. Porém, os jornais procuram dar mais 

ênfase à sua cultura e ao seu país, voltando a ficarem visíveis nas reportagens aqueles 

limites existentes no jornalismo de fronteira. 
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 Como pode ser notado na matéria citada acima, no jornal Jornada do dia 14 de setembro de 2009. 
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10. ESCUTANDO OS LEITORES 

 

 Este capítulo é o resultado de um trabalho de campo que tem por finalidade dar 

conta dos objetivos inicias desta monografia, ou seja, descrever como os uruguaios 

vêem as Páginas em Espanhol na mídia brasileira: porque eles costumam ler tais 

páginas; que motivações os levam a essa leitura; que compreensão eles conseguem fazer 

do seu país através de notícias que, mesmo redigidas em espanhol, são publicadas em 

uma mídia brasileira.  

 Para realizar esse trabalho de campo, foram entrevistados 28 uruguaios que são 

explicitamente leitores das Páginas em Espanhol. Ou seja, uruguaios que enxergam o 

seu país pela “janela” de um jornal brasileiro que publica notícias sobre o seu país, em 

seu idioma. Todos os contatos foram realizados por mim, no período de abril a outubro 

de 2009. As entrevistas foram todas individuais, realizadas através de questionários 

padronizados
25

. Os trechos das entrevistas que aparecem no texto são identificadas com 

as siglas dos nomes dos contatos, suas idades e profissões. 

 Os primeiros contatos foram realizados porque eu já os conhecia e sabia que 

costumavam ler as Páginas em Espanhol. Dali, foram surgindo indicações que me 

levaram a descobrir outros leitores da seção. Alguns entrevistados mostraram um certo 

espanto de início por eu precisar gravar a entrevista, mas fui muito bem recepcionada 

por todos. Em quase todos os casos encontrei as pessoas em suas casas ou locais de 

trabalho. Outras pessoas foram entrevistadas na rua mesmo. 

 A maioria dos leitores entrevistados possui vínculos com o Brasil, 

principalmente por terem negócios no país, já que a maioria deles é comerciante. Mas 

há também aqueles que têm outros vínculos com o país vizinho como os que são 

casados com brasileiro(a) ou ainda porque moram há anos em Sant‟Ana do Livramento. 

Porém, não são todos que utilizam como meio de informação apenas a parte em 

espanhol do jornal A Platéia. Muitos dos leitores entrevistados também lêem jornais de 

Rivera ou se informam através das rádios e/ou telejornais uruguaios. 

 Os entrevistados têm idades entre 27 e 77 anos. O leitor mais novo lê o jornal há 

dois anos e o mais antigo há cinqüenta anos. A maioria deles, 17 dos entrevistados, 

costuma ler também os jornais de Rivera. O jornal da fronteira mais lido entre os 

entrevistados, depois de A Platéia, é o Jornada. 
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 Questionário padrão em anexo. 
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10.1 A LEITURA DOS LEITORES 

 

 Em todas as entrevistas concedidas pelos uruguaios, leitores das Páginas em 

Espanhol, foram citados três motivos específicos que os levam a ler sobre o seu país 

através de uma mídia brasileira. O primeiro deles, como já foi citado e exemplificado no 

capítulo 6 desta monografia, existem alguns pontos que diferenciam o jornalismo 

praticado no jornal A Platéia dos jornais Jornada e Norte. Essa diferença é comumente 

observada também pelos leitores. Alguns entrevistados responderam que costumam se 

informar sobre a cidade de Rivera e sobre o Uruguai através da seção em espanhol do 

jornal A Platéia porque se identificam com o tipo de jornalismo exercido no jornal, 

como a maneira que são apuradas as notícias. “Eu prefiro A Platéia porque me 

identifico melhor com o estilo de trabalho que o jornal faz. As notícias são mais 

aprofundadas e a apresentação do jornal é melhor. Eu acho que somente lendo A Platéia 

já estou bem informado” (H.V., 58 anos, comerciante). 

 O segundo motivo, citado pelos leitores, que os leva a lerem as Páginas em 

Espanhol é a qualidade do jornal. A maioria dos entrevistados citou que acham os 

jornais Norte e Jornada com uma qualidade inferior ao jornal A Platéia. Quando 

perguntados a que eles se referiam como boa qualidade de um jornal, os leitores 

responderam que o jornal A Platéia é colorido, é maior e, conseqüentemente, tem mais 

conteúdo que os jornais de Rivera e ele traz fotos em quase todas as matérias. “A Platéia 

está mais bem apresentada, toda a parte gráfica, tem mais fotos. Isso chama mais a 

atenção e faz a leitura mais agradável. O Jornada, por exemplo, é meio pesado de ler 

porque é só texto. A gente lê pelo interesse de se informar mas não se consegue ler tudo, 

tu vai direto no que te interessa e deu” (E.R., 43 anos, comerciário). Outro leitor 

acrescenta ainda que acha “o Jornada, por exemplo, um jornal cansativo. Tem poucas 

fotos, pouca coisa que chame a atenção dos leitores” (A.R., 38 anos, vendedor). 

 O terceiro motivo que leva os leitores a se informarem através da seção em 

espanhol é a praticidade de ler em um só jornal, notícias das duas cidades. Muitos 

entrevistados comentaram que isso economiza tempo
26

, senão eles teriam que ler dois 

jornais, um de Livramento e um de Rivera, para saber o que está acontecendo na 

                                                           
26

 Os leitores economizam dinheiro também. Se fosse preciso comprar dois jornais para se informar sobre 

a fronteira, eles teriam que gastar R$ 3,50 por dia, pois, uma edição do jornal A Platéia custa R$ 1,50 e 

uma edição do Jornada, jornal mais lido pelos entrevistados, custa em média R$ 2,00. Com A Platéia eles 

conseguem se informar sobre as duas cidades com apenas R$ 1,50 por dia. 
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fronteira. “Na parte em espanhol tu fica sabendo as notícias mais importantes do 

departamento de Rivera e na parte em português tu fica sabendo tudo sobre Livramento. 

As páginas trazem um resumo para eu conseguir ficar em dia com o que acontece na 

fronteira, não é nada muito detalhado, mas é bom, é prático. Tenho pouco tempo então 

prefiro a parte em espanhol que me oferece o mais importante” (A.S., 58 anos, 

comerciante).  

 Um leitor destacou ainda que não costuma ler os jornais de Rivera por causa da 

dificuldade de compra dos jornais para quem não é assinante. O Jornada, por exemplo, 

da sua tiragem de 1600 exemplares impressos, apenas 550 são para venda nos quiosques 

na cidade e ainda não são todos os quiosques que vendem o jornal. Aliás, poucos 

quiosques na cidade vendem o Jornada, a maioria vende apenas os jornais de 

Montevideo. Já o Norte, quem não é assinante só pode comprá-lo no prédio do próprio 

jornal, que não se localiza no centro na cidade. O jornal Norte não está à venda em 

nenhum quiosque da cidade. 

 Outro ponto abordado nas entrevistas é de que não é tão comum de se ver um 

jornal brasileiro que tenha páginas específicas para publicar notícias de outro país, no 

caso o Uruguai, em outro idioma. “É um diferencial que os outros jornais não têm” 

(A.R., 38 anos, vendedor). Mas não é com essa visão que todos os fronteiriços analisam 

o fato do jornal A Platéia ter notícias tanto em português como em espanhol. Dos 28 

leitores entrevistados, somente quatro destacaram nas entrevistas que ler sobre o seu 

país, em seu idioma, em um jornal estrangeiro é realmente um diferencial do jornal. Um 

dos entrevistados ainda destacou que “essa é uma das coisas que mais chama a atenção. 

É muito interessante essa maneira diferenciada de tratar sobre o Uruguai” (H.V., 58 

anos, comerciante). Outro comentou ainda que isso é excelente pois “não é comum que 

se veja um jornal de dois idiomas e que traga notícias de dois países. Isso, com certeza, 

facilita a comunicação entre as duas cidades” (M.V., 53 anos, administradora). 

 Porém, os outros 24 entrevistados acham isso uma coisa muito “normal”, termo 

que foi citado por quase todos eles. A superposição lingüística na fronteira é tão 

próxima, pessoas falam nos dois idiomas sem nem perceberem que mudaram de língua, 

que a maioria deles tem dificuldade de enxergar que um jornal ser escrito em dois 

idiomas não é algo tão normal. “Às vezes eu tenho que parar e pensar em que idioma eu 

estou falando ou escutando. Aqui na fronteira isso é muito normal, a gente troca de 

idioma sem se dar conta. Eu, por exemplo, sou uruguaio, estudei no Uruguai, mas com a 

minha família só falo português” (G.V., 49 anos, vendedor). Outro entrevistado contou 
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que para ele dois idiomas juntos é mais do que normal. “Pra tu ter uma idéia de como 

isso é normal pra mim, eu tenho duas filhas, uma é brasileira e outra é uruguaia. Com 

uma falo português e com outra, espanhol” (H.D., 59 anos, rematador). Quando 

perguntado sobre como é estar lendo um jornal e, ao virar a página, já está escrito em 

outro idioma, um dos entrevistados complementa. “Acho interessante sim. Mas é 

diferente para quem é de fora, para os da fronteira é normal” (L.A.F., 27 anos, frentista). 

 O fato de o jornal A Platéia publicar notícias em espanhol sobre a cidade vizinha 

não causa estranheza alguma entre os leitores uruguaios. Ou melhor, poucos destacam 

esse diferencial que o jornal tem há cinqüenta anos. Mas muitos entrevistados 

concordam que ler as notícias do seu país em seu idioma é melhor do que se o jornal 

simplesmente publicasse notícias, em português, sobre Rivera e o Uruguai. “Para nós 

que somos fronteiriços, isso não é muito diferente, mas é bom encontrar um jornal 

brasileiro que fale no nosso idioma” (A.F., 39 anos, comerciário). Outro leitor aponta 

ainda: “pra mim, não é dificuldade ler nos dois idiomas, mas eu gosto porque eu 

mantenho a minha identidade lendo as notícias em espanhol” (A.R., 38 anos, vendedor). 

Ou seja, por mais que ler um jornal nos dois idiomas não seja considerado, pela maioria 

dos entrevistados, algo diferente, eles admitem que preferem ler em espanhol, até para 

manter a sua própria identidade, como o leitor acima explica.   

 Mesmo com a dificuldade de enxergar o diferencial do jornal A Platéia, alguns 

leitores conseguiram perceber que o Uruguai apresentado nas Páginas em Espanhol não 

é exatamente o mesmo apresentado nos jornais Norte ou Jornada. Segundo a visão de 

alguns entrevistados, isso se dá pelo fato de que por ser um jornal brasileiro, o jornalista 

dispõe de mais liberdade para publicar suas notícias. “O jornalista que trabalha na A 

Platéia eu acho que trabalha com menos pressão do que um jornalista que trabalha em 

um jornal aqui de Rivera. Ele está mais liberado da cobrança social e política” (M.F., 60 

anos, escrivão). O entrevistado diz ainda que acha que o Uruguai refletido nas Páginas 

em Espanhol é um Uruguai com uma visão mais aberta, mais livre para publicar o que 

quiser. 

 Outra repetição encontrada nas entrevistas é que muitos leitores se queixam da 

seção em espanhol que, por ser um espaço pequeno dentro do jornal, traz apenas um 

resumo sobre o que acontece em Rivera e no Uruguai. Muitos leitores destacam isso 

como negativo para o jornal.  “Eu acho a parte em espanhol muito pobre, as notícias são 

tudo resumidas. Geralmente é um tema que eles falam bastante e o resto é só notinhas” 

(J.C.E., 33 anos, estudante). Outros leitores acham bom que seja um resumo, pois ali 
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eles encontram apenas o que é importante. “O que acontece é que, como a parte em 

espanhol é pequena, eles colocam as notícias mais importantes ou o que é importante 

para o jornal. Não é tão amplo mas te informa sobre o que é importante” (A.F., 39 anos, 

comerciário).  

 A seção em espanhol do jornal não é uma editoria, são páginas destinadas às 

notícias do Departamento de Rivera e, alguma coisa, do Uruguai. Por isso, nas Páginas 

em Espanhol são publicadas notícias de todas as editorias: geral, esportes, economia, 

política. A maioria dos leitores entrevistados diz que gostam de ler, principalmente, 

quando tem alguma notícia de política. Um leitor destaca que prefere ler sobre a política 

do Uruguai nas Páginas em Espanhol. “As notícias são encaradas com uma visão de 

fora e com toda a liberdade de falar, que muitas vezes aqui tem coisas que são 

questionadas e eles [jornais de Rivera] preferem não publicar nada sobre o assunto”, 

explica ele (E.R., 43 anos, comerciário). A segunda preferência dos leitores são as 

notícias de esporte. 

 Em geral, todos os leitores gostam de ler as Páginas em Espanhol e se sentem 

bem lendo um jornal brasileiro que publica notícias em seu idioma. Um leitor ainda 

lembra que não é só o jornal que demonstra essa integração de línguas. “É como o rádio, 

tu liga o rádio aqui na fronteira e é uma propaganda em espanhol, daqui a pouco outra 

em português. É fronteira, aqui é assim” (J.C.E., 33 anos, estudante). Outra leitora 

complementa dizendo que todo tipo de integração é bem-vinda na fronteira. “Nós somos 

uma fronteira, mas ao mesmo tempo uma cidade só. A integração é muito importante e 

positiva para todos nós” (M.E., 48 anos, comerciante).  

 

 

Algumas considerações do jornalista responsável pelas Páginas em Espanhol 

 

 Após o trabalho de campo, o jornalista Néstor Chaves foi novamente contatado 

para esclarecer algumas questões levantadas pelos leitores. A respeito de a seção ser 

considerada, por alguns leitores, como um resumo do que acontece em Rivera, Néstor 

explica que o jornal não dá a ele uma estrutura necessária para cobrir tudo o que 

acontece na cidade. Ele até cita como exemplo uma rádio, de Rivera, que possui cinco 

jornalistas para cobrir a cidade e ele, trabalha sozinho na seção. “A diferença é a 

seriedade e a profundidade que dou aos temas, mesmo que, reconheço, nem sempre 

consigo alcançar isso”, explica ele. Sobre o fato dos fronteiriços não verem um 
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diferencial nas Páginas em Espanhol do jornal A Platéia, Néstor explica que “é o 

cotidiano, se na esquina da tua casa tu encontras uma criança esfarrapada, desnutrida e 

ela te pede um pedaço de pão, o provável é que tu dê a ela um prato de comida, uma 

roupa, etc. Mas se tu vê ela todos os dias, durante meses, vai te chamar a atenção 

quando não esteja ali”.  
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10.2 LEITURA DA LEITURA DOS LEITORES 

 

 Neste capítulo vai ser apresentada a leitura das entrevistas concedidas pelos 

uruguaios, leitores das Páginas em Espanhol do jornal A Platéia. São observações dos 

resultados obtidos com essa pesquisa de recepção, através de um trabalho de campo que 

teve como característica entrevistas pessoais e individuais com os leitores. Entretanto, 

parte de algumas observações que eu faria neste capítulo, foram transferidas para minha 

conclusão, considerando que isso me ajuda a consolidar mais o momento conclusivo do 

meu trabalho. 

 Praticamente todos os leitores têm o costume de se informarem sobre o que está 

acontecendo no seu Departamento e no seu país através do jornal brasileiro, A Platéia, 

por esse ser um jornal que há alguns anos investiu em uma melhor qualidade de 

impressão e planejamento gráfico de suas páginas. Quase todos os uruguaios 

destacaram que preferem o jornal por ele ser colorido, já que os dois jornais de Rivera 

ainda são em preto e branco. Porém, as Páginas em Espanhol nunca são impressas em 

cor e, sim, sempre em preto e branco. O que se pode analisar é que os uruguaios 

preferem não apenas as Páginas em Espanhol, mas sim o jornal A Platéia como um 

todo e, por isso, criaram o costume de se informar sobre o seu país através de um jornal 

estrangeiro.  

 Os entrevistados destacaram que preferem o jornal de Livramento pela qualidade 

do veículo, diferente do Jornada e Norte. Porém, essa qualidade, em nenhum momento, 

foi analisada por eles como uma melhor notícia, fontes mais confiáveis ou a 

credibilidade do veículo. Todos os leitores analisam como qualidade a apresentação do 

jornal, as fotos que acompanham a matéria e se elas recebem um tratamento digital, a 

impressão do jornal e, principalmente, por ele ser colorido. Sobre o conteúdo dos 

jornais, alguns citam que acham as notícias de A Platéia mais aprofundadas, mais 

abrangentes. Porém, eles não se referiam ao conteúdo da notícia e, sim, porque o jornal 

santanense costuma publicar matérias maiores que os jornais de Rivera. Isso acontece 

porque, tanto o Jornada como o Norte, são jornais pequenos e possuem um espaço 

menor para cada notícia. 

 A praticidade de ler em um só jornal notícias das duas cidades foi um dos 

principais pontos que fez com o jornal brasileiro conquistasse leitores uruguaios. A 

maioria deles têm vínculos com o Brasil, como já foi explicado no capítulo 10 desta 

monografia, o que faz com que sintam a necessidade de se informarem sobre o que está 
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acontecendo em Sant‟Ana do Livramento, Rio Grande do Sul e Brasil. Mas, ao mesmo 

tempo, eles são uruguaios e sentem também a necessidade de se informarem sobre o seu 

país. Muitos dos que ainda moram em Rivera assinam algum outro jornal da cidade, 

mas os que moram em Sant‟Ana do Livramento têm um pouco de dificuldade em 

conseguir adquirir todos os dias os jornais da cidade vizinha e, por isso, acabam se 

informando apenas através da seção em espanhol do jornal A Platéia. O que se pôde 

notar é que, mesmo os leitores que costumam ler os jornais de Rivera gostam de ler as 

Páginas em Espanhol, muitos até para ver outro ponto de vista sobre uma mesma 

notícia. As Páginas em Espanhol, mesmo sendo um resumo das notícias, como muitos 

leitores citaram, seguem sendo para esses leitores a melhor maneira de se informarem. 

 Um ponto que pode ser destacado nas entrevistas é de que quase todos os 

uruguaios leitores das páginas desconhecem o jornalista responsável pela seção. Por 

isso a visão que eles possuem de que, por ser um jornal estrangeiro, tem uma visão 

diferente sobre o que acontece no Uruguai. Outro comentário freqüente nas entrevistas é 

o de que o jornalista que escreve tem mais liberdade para publicar o que quiser, já que 

não sofre a mesma pressão que os jornalistas de Rivera. Porém, a maioria deles nem 

sabe que o jornalista que escreve as Páginas em Espanhol é uruguaio e, por isso, muitas 

vezes sofre a mesma pressão e escreve com a mesma visão de Uruguai que seus leitores. 

 O mais interessante a ser analisado nas entrevistas é a grande dificuldade que os 

fronteiriços têm de distinguir, em algumas situações, o que pertence a um país e o que 

pertence ao outro. A fronteira entre as cidades de Sant‟Ana do Livramento e Rivera 

muitas vezes deixa de ser uma fronteira para se tornar apenas uma cidade com duas 

línguas e uma mistura de culturas. Isso confunde muito os fronteiriços que sentem 

dificuldade em analisar o que é “meu” e o que é “deles”. Essa dificuldade foi claramente 

demonstrada quando, perguntados o que achavam de ler notícias do seu país em um 

jornal estrangeiro, praticamente nenhum deles considerou o jornal A Platéia um jornal 

estrangeiro e poucos destacaram como algo diferente o tratamento que o jornal atribui 

ao país vizinho. A facilidade que os fronteiriços têm de falar em dois idiomas, muitas 

vezes até misturados, impossibilitou uma melhor análise, da parte deles, sobre como é 

estar lendo sobre o seu país com a visão de um jornal brasileiro. 

 O que se pôde perceber nas entrevistas é que os uruguaios não adotam, 

especificamente, as Páginas em Espanhol para se informarem sobre o seu país. Eles 

adotam, como hábito de leitura, o jornal A Platéia como um todo, pois eles acham o 

jornal mais atrativo que os veículos da sua cidade. Por serem uruguaios, eles 
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conseqüentemente acabam lendo também a seção em espanhol, o que para muitos é o 

bastante para se informar sobre o seu país.  

 Outra conclusão que se pôde chegar através desse trabalho de campo é que eles 

não se consideram como lendo sobre o país deles através de outro, ou seja, de um 

veículo estrangeiro. Eles consideram as duas cidades como uma só. O interessante é que 

eles não conseguem ver o jornal A Platéia como uma mídia estrangeira, mas conseguem 

perceber, perfeitamente, a diferença que faz ler sobre o seu país, em seu idioma, em um 

jornal que, tirando essa seção específica, é todo escrito em português. 

 A justaposição de culturas que há anos existe na fronteira de Livramento - 

Rivera faz com que os fronteiriços tenham uma imensa dificuldade em separar o que é 

de um país e o que pertence ao outro, e isso ficou claro, também, nas entrevistas 

realizadas com os uruguaios. Eles admitem que gostam de manter as suas identidades, 

que preferem ler em seu idioma, mesmo que isso seja em um jornal brasileiro. Mas, ao 

mesmo tempo em que consideram A Platéia um jornal brasileiro, eles não consideram o 

jornal um veículo estrangeiro para eles. Essa é uma questão que deixou os entrevistados 

confusos e que com certeza ainda não é resolvida para eles. Poder discernir o que é, e o 

que não é estrangeiro, se tornou uma tarefa difícil para os que convivem, normalmente, 

com duas culturas, ao mesmo tempo. 
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11. CONCLUSÃO 

 

 Este trabalho teve como objetivo central, observar alguns procedimentos que 

leitores uruguaios de fronteira desenvolvem para lerem notícias a respeito do seu país, 

publicadas, em espanhol, em um jornal brasileiro. A partir das perguntas, por que e 

como os uruguaios liam e tomavam acesso às notícias sobre seu país em uma mídia não-

uruguaia.  

 Para chegar a conclusões que aqui apresento, estruturei o trabalho partindo de 

um plano mais geral: o contexto de jornalismo de fronteira, passando pelo jornal e 

descendo até o universo de recepção/leitura dessa seção. Para tanto, foi preciso, antes de 

tudo, um estudo sobre a fronteira entre Sant‟Ana do Livramento (Brasil) e Rivera 

(Uruguai). Esse estudo incluiu desde dados geográficos, históricos, sociais e indicadores 

econômicos das cidades, até particularidades que envolvem o dia-a-dia dos fronteiriços. 

Após esta etapa, o próximo passo foi o de tentar entender um pouco mais sobre o 

jornalismo praticado em áreas de fronteira e, especialmente, nessa fronteira. 

 Cada capítulo desta monografia teve um papel específico para articular a 

efetivação do meu objetivo central: descobrir porque os uruguaios lêem as Páginas em 

Espanhol e como eles enxergam o seu país editado por um jornal estrangeiro. 

 Através deste estudo sobre o tema “Jornalismo de Fronteira”, destaco como uma 

das particularidades mais relevantes o fato de que, muitas vezes, assuntos que se 

encaixariam na editoria de internacional dos jornais, acabam ganhando destaque maior 

que os assuntos nacionais. Um exemplo disso é análise feita no capítulo 9.2 desta 

monografia, quando o tema Semana Farroupilha 2009 ganhou a capa dos jornais de 

Rivera e se tornou o tema central da edição do dia. Isso foi uma das coisas que mais me 

chamou a atenção, já que essa é uma data comemorada apenas pelos gaúchos e, 

praticamente, não é sequer comentada nas mídias de outros estados do país. Essa análise 

constatou, claramente, aquela confusão entre “nacional” e “internacional” que existe 

realmente no jornalismo de fronteira. 

 Outra conclusão que pude obter através dessa pesquisa é que, assim como no 

jornalismo ali exercido, os fronteiriços também têm uma dificuldade imensa em separar 

o que é nacional do que se refere ao outro país. Isso eu pude perceber através das 

entrevistas que realizei com os leitores das Páginas em Espanhol. Como comentei no 

capítulo 10.2, quase todos os entrevistados responderam ser “normal” ter um jornal em 

dois idiomas e, todos os leitores que responderam isso, não consideram A Platéia um 
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jornal estrangeiro. O jornalista responsável pela seção, Néstor Chaves, também 

comentou não considerar esse emprego como sendo em um jornal estrangeiro. As 

entrevistas levam à constatação de que, tanto os santanenses como os riverenses, estão 

tão habituados a essa “fronteira diluída” que não conseguem enxergar a cidade vizinha 

como sendo de um outro país, e que se reproduz no jornalismo. 

 A respeito do jornalismo na fronteira, formulava como hipótese que houvesse 

uma integração maior e que ela acontecesse mais vezes. Porém, através de entrevistas 

realizadas com jornalistas que trabalham ou já trabalharam na fronteira, os resultados 

apresentados foram outros. Todos eles concordam que não existe integração ou 

cooperação entre os meios dos dois lados da fronteira. Mesmo os jornalistas que 

gostariam que isso acontecesse, afirmam que essa comunicação entre eles não existe. 

Primeiramente eu achava que as próprias Páginas em Espanhol fossem um meio de 

integração no jornalismo da fronteira, mas, a maioria dos jornalistas entrevistados 

acredita que a seção não passa de uma maneira simbólica de integração, uma forma de 

conquistar leitores da cidade vizinha.  

 Outra hipótese que tive no início da pesquisa é a de que a variável identidade, 

tanto cultural como lingüística e geográfica, fosse determinante para que os leitores 

uruguaios justificassem a sua escolha de leitura das Páginas em Espanhol do jornal A 

Platéia. Entretanto, as entrevistas por mim observadas, mostram que, entre o critério 

identitário e o critério de preferência do leitor, o que prevalece é o segundo. Ou seja, os 

uruguaios lêem a seção não por ela ser escrita em espanhol, mas, antes de tudo, porque 

admiram o suporte que abriga essa seção, que é o jornal com sua qualidade gráfica.  

 Talvez eu fosse tendente a acreditar que os uruguaios vissem na seção uma 

espécie de território, que eles realmente se identificassem. Mas não foi isso que eles 

destacaram como fator de escolha das Páginas em Espanhol como meio para se 

informar sobre o seu país. Pelo contrário, alguns deles até comentaram que lêem A 

Platéia pela qualidade superior que o jornal apresenta e que, por serem uruguaios, 

acabam lendo também a seção em espanhol. 

 Outro fator que também leva os uruguaios a lerem tal seção é porque eles acham 

que o jornalismo praticado nas Páginas em Espanhol é um jornalismo mais livre, mais 

autônomo para publicar certos assuntos. Apesar da maioria deles não saberem a origem 

étnica e nacional do editor da seção, indiretamente, os leitores falam de uma certa 

aculturação do jornalista uruguaio aos padrões brasileiros. Os entrevistados 

demonstraram um certo nível comparativo sobre o jornalismo produzido em um e outro 
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país e isso é um dos critérios principais de escolha pela leitura da seção.  

 Jamais poderia explicar o acesso dos uruguaios, a essa seção, somente através de 

fatores individuais. O trabalho de campo mostra que, além desse fator, os leitores 

uruguaios são levados a ler a seção por um conjunto de fatores situacionais, ou seja, 

porque moram em Sant„Ana do Livramento, porque querem manter o vinculo com o seu 

país, porque têm filhos binacionais, por causa da mobilidade de ida e volta. Enfim, tudo 

isso são fatores que transcendem uma escolha pela leitura das Páginas em Espanhol. 

 Com esta pesquisa eu pude compreender como funciona, na prática, o jornalismo 

em zonas de fronteira e, também, perceber que até mesmo na fronteira entre Livramento 

e Rivera, onde tudo parece ser tão integrado, o jornalismo encontra dificuldades para se 

relacionar. O mais intrigante é que quando essa barreira parece ser rompida, através de 

uma seção em espanhol dentro de um jornal brasileiro, ela não é considerada como uma 

possível integração entre o jornalismo das duas cidades. Ao contrário, ela é vista como 

algo normal, como se todos os jornais do mundo destinassem algumas páginas para 

falar do país vizinho, em sua língua. 

 A realização desse trabalho foi de enorme importância para a minha formação 

acadêmica, já que, no mundo atual, a comunicação entre países é cada vez mais 

importante. Além de ter sido importante para a minha formação, essa pesquisa me levou 

a um maior conhecimento sobre as questões étnicas, culturais e geográficas, para que eu 

pudesse compreender como funciona a comunicação entre dois países. Ou seja, além de 

gostar de pesquisar sobre o assunto, eu aprendi muito para a minha vida como 

fronteiriça, jornalista e pesquisadora.  

 Como fronteiriça e como uma pessoa que possui dupla nacionalidade, eu já tinha 

conhecimento dessa dificuldade dos santanenses e riverenses em saber separar, em 

algumas situações, o que é meu e o que é de outro país. Porém, no início pensei que se 

eu os instigasse a refletir sobre o assunto, conseguiria obter uma avaliação mais 

aprofundada, da parte deles, sobre como é se ler através do outro. Infelizmente isso não 

foi possível. Os fronteiriços realmente têm uma dificuldade muito grande em discernir o 

nacional do estrangeiro.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Questionário padrão utilizado nas entrevistas com os uruguaios leitores 

das Páginas em Espanhol: 

 

- Há quanto tempo lê o jornal A Platéia? 

- Por que lê esse jornal? 

- Lê também algum dos jornais de Rivera? Qual? 

- Entre A Platéia e os jornais de Rivera, qual prefere? Por quê? 

- O que acha das Páginas em Espanhol? 

- Prefere se informar através dessa seção ou através dos jornais de Rivera? Por quê? 

- O que acha de um jornal brasileiro trazer notícias sobre o Uruguai, em espanhol? 

 


