
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIANA OLHABERRIET SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

A REPRESENTAÇÃO DO GAUCHO URUGUAIO EM UM JORNAL BRASILEIRO 

DE FRONTEIRA: UM ESTUDO DE CASO DO JORNAL A PLATEIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTA MARIA, RS 

2019 



 

MARIANA OLHABERRIET SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

A REPRESENTAÇÃO DO GAUCHO URUGUAIO EM UM JORNAL BRASILEIRO 

DE FRONTEIRA: UM ESTUDO DE CASO DO JORNAL A PLATEIA 

 

 

 

 

 

 

Trabalho final de graduação apresentado ao 

curso de Jornalismo, área de Ciências Sociais, 

da Universidade Franciscana como requisito 

parcial para obtenção do grau de Jornalista – 

Bacharel em Jornalismo. 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: Profª Msª. Laura Elise de Oliveira Fabricio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2019 



 

MARIANA OLHABERRIET SILVA  

 

 

 

 

 

 

A REPRESENTAÇÃO DO GAUCHO URUGUAIO EM UM JORNAL BRASILEIRO 

DE FRONTEIRA: UM ESTUDO DE CASO DO JORNAL A PLATEIA 

 

 

 

 

 

 

Trabalho final de graduação apresentado ao curso de Jornalismo, área de Ciências Sociais, da 

Universidade Franciscana, como requisito parcial para obtenção do grau de Jornalismo – 

Bacharel em Jornalismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Profª. Ms. Laura Elise de Oliveira Fabricio (Orientadora – UFN)  

 

 

 

 

Profª. Dra. Rosana Cabral Zucolo (UFN) 

 

 

 

 

Profª.Dra. Glaíse Bohrer Palma (UFN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

 Agradeço primeiramente a meus pais e minha família por todos esforço que fizeram 

para que eu pudesse estudar o que sempre quis. Em nenhum momento deixaram de acreditar na 

minha capacidade, principalmente quando eu acreditei que não era capaz. O apoio incondicional 

das minhas escolhas é o que me incentiva a continuar estudando e procurando o melhor por 

mais difícil que possa parecer.  

 Aos meus professores, por todo conhecimento compartilhado e por tornarem, para mim, 

o jornalismo cada vez mais interessante e me fazerem sentir acolhida dentro do curso e da 

instituição como nunca antes. Por também acreditarem e incentivarem sempre o meu melhor. 

Agradeço principalmente a minha orientadora, não só por me conduzir e ensinar durante esta 

pesquisa, mas pelos anos de voluntariado e monitoria no Laboratório de Fotografia e Memória, 

uma parte muito importante da minha formação acadêmica e pessoal. Pelo incentivo, correções 

e principalmente por confiar em mim. Gratidão por todos os colegas que estão ou passaram 

pelo laboratório durante esse tempo pela ajuda, troca de experiências e compreensão.  

 Por último, mas não menos importante, agradeço as minhas amigas, de Santa Maria e 

Sant’Ana do Livramento. As que estão longe, mas sempre se fizeram presente e me 

acompanharam em cada etapa da graduação e as  amigas que dividiram a vida, não só 

acadêmica, comigo nesses quatro anos, sendo meu apoio longe de casa e que crescendo juntas 

durante a graduação, tenho muito orgulho do quanto aprendemos e evoluímos como pessoas.  

 Acredito que tudo acontece da forma que deve. Sei que passei os últimos anos no lugar 

certo, mas, principalmente, com as pessoas certas. É o fim de uma etapa da vida, a mais feliz e 

difícil (até agora), mas sou grata por tudo que vivi dentro do curso e por todos que conheci e 

deixaram um pouco de si em mim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

E ocorreu nos quatro lados, 

com Paraguay, Argentina 

e a Província Cisplatina,  

os quatro irmãos flaquejados 

ao longo dos descampados,  

nas lutas demarcatórias, 

gestas emancipatórias, 

da mesma lonca comum,  

conservando cada um 

o enfoque de quatro histórias. 

 

Daí o entrelaçamento  

permanente das culturas; 

águas das vertentes puras,  

sob o mesmo firmamento,  

o mesmo sopro do vento,  

penteando os mesmos umbus, 

os mesmos impulsos crus.  

[...] 

Como é linda essa fronteira 

que não divide países, 

mas acentua matizes,  

da mesma origem campeira, 

fruto da saga guerreia 

que se agiganta na paz, 

um rio que leva e que traz, 

um céu e um sol que alumia,  

juntando os que se extraviam 

sempre ao tranquito no más.  

[...] 

Quatro pátrias amigas, 

guardando linhas antigas 

que definem quatro histórias  

mas com linhas divisórias 

que não atacam cantigas. 

 

Fronteiro, Jayme Caetano Braun 

 

 

 

 

 



 

RESUMO:  

A pesquisa analisa como é feita a representação do gaucho uruguaio no jornal brasileiro A 

Plateia. O objetivo geral é demonstrar como é feita esta representação do gaucho pelo jornal 

de Sant’Ana do Livramento, que faz fronteira com a cidade de Rivera. Os objetivos específicos 

pretendem mapear as notícias veiculadas no jornal A Plateia sobre o gaucho, nos meses de 

agosto e setembro dos anos de 2014 a 2018; identificar e apontar as marcas de representação 

presentes nos textos e nas fotografias do jornal fronteiriço referido e fazer uma análise dessas 

marcas demonstrando onde e como se dá a representação dos sujeitos referidos. A metodologia 

proposta para pesquisa é estudo de caso (DUARTE, 2012) onde é feita análise das imagens e 

dos elementos textuais. Conclui-se a representação do gaucho através do jornalismo é 

importante para os dois países, por ser uma forma dos dois povos se identificarem. 

PALAVRAS-CHAVE: Jornalismo de fronteira. Representação. Fotografia. Texto. Gaucho 

uruguaio. 
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INTRODUÇÃO 

 O jornalismo em áreas de fronteira sempre ultrapassou as divisas, e essa proximidade 

sempre facilitou a relação entre as pessoas, entre os jornais e principalmente, em relação às 

pautas jornalísticas. Sant’Ana do Livramento está localizado na fronteira oeste do estado do 

Rio Grande do Sul e faz divisa com a cidade de Rivera no Uruguai.  

 As áreas de fronteira geram um alto fluxo de informações. O jornalismo de fronteira é 

antigo e colabora com o desenvolvimento e a relações entre o Brasil e o Uruguai, a linguagem 

é de fácil entendimento e o “portunhol” característico do povo fronteiriço também é utilizado 

nos textos jornalísticos. Alguns veículos brasileiros dão espaço para o idioma espanhol, como 

o objeto desta pesquisa, o jornal A Plateia, que possui um caderno destinado às notícias da 

cidade vizinha. Além de representar a população, o jornal, por meio dos textos e das fotos, ajuda 

contar a história das duas cidades, como se comunicam e como se enxergam. A comunicação é 

feita através de trocas de experiências e se modifica de acordo com os fatores envolvidos. 

  As representações do jornalismo são ligadas à realidade e precisa ser compreendida 

como forma de recepção de novas informações. Os elementos básicos da representação social 

são o emissor, receptor, a mensagem, o código e o veículo. Essas representações sociais em 

matérias veiculadas são importantes para a memória social, cultura e histórica.  

 A fotografia de imprensa é uma forma de observação, informação e análise sobre o 

cotidiano, e por meio dela o leitor tem a oportunidade de conhecer culturas distantes, mas 

principalmente ter uma visão ampliada da sociedade que o cerca, como acontece em fronteiras. 

A fotografia tem a capacidade de conscientizar as pessoas, além de ser um elemento 

fundamental no jornalismo. 

 A partir disto, o problema de pesquisa e objetivo geral deste trabalho é saber como se 

dá a representação do gaucho Uruguaio nas publicações do jornal brasileiro A Plateia. As 

marcas de representação foram mapeadas e analisadas a partir dos textos jornalísticos e da 

fotografia. Os objetivos específicos são mapear as notícias veiculadas no jornal impresso sobre 

o gaucho, identificar, apontar e analisar as marcas de representação presentes nos textos e 

fotografias. Quanto a seleção do material que compõem o corpus da pesquisa, foram escolhidos 

os meses de agosto e setembro entre os anos de 2014 e 2018, pois nestes períodos acontecem 

eventos significativos na cidade de Rivera, como a Independência, a cavalgada por Aparício 

Saravia e o Dia da cultura gaucha. Foram selecionadas cinco matérias, uma de cada ano. E com 

elas, cinco capas no caderno em espanhol do jornal, sendo ao total doze itens eleitos conforme 
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as datas comemorativas semelhantes àquelas do Rio Grande do Sul, tendo em dois dos anos 

duas capas devido a matéria ocupar este espaço tanto no caderno de “A Plateia En Español” 

quanto da capa “oficial” do jornal.   

 O jornalismo de fronteira foi escolhido, em primeiro lugar, pela relação próxima da 

autora com o dia a dia fronteiriço e o interesse de estudar um dos principais e mais antigo 

veículo de comunicação de Livramento. A relação entre as cidades e as notícias veiculadas no 

jornal brasileiro sobre o Uruguai sempre foram naturais, tendo em vista a experiencia de viver 

na fronteira de Livramento e Rivera e, além disso, a formação cultural e familiar composta pelas 

duas nacionalidades.  

A cultura gaúcha no Rio Grande do Sul é muito forte, principalmente na fronteira, e por 

isso o tradicionalismo foi presente durante os anos vividos na cidade. Essa relação com a cultura 

gaúcha despertou o interesse pela forma que o gaucho uruguaio é representado, pois ao ler o 

jornal de Livramento percebe-se que a história e as tradições do gaúcho riograndense é colocada 

em foco e aprofundada principalmente no mês de setembro. 
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1. RERENCIAL TEÓRICO 

1.1. Livramento E Rivera: uma fronteira quase invisível  

 Cidades-gêmeas são municípios cortados por uma linha de fronteira, seca ou fluvial, 

com potencial de integração econômica e cultural. Essa proximidade facilita a relação entre as 

pessoas e promove o desenvolvimento da região. O município de Sant’Ana do Livramento está 

localizado na fronteira oeste do estado do Rio Grande do Sul e faz divisa com a cidade uruguaia 

Rivera. Conhecida popularmente como Fronteira da paz, as regiões centrais de Livramento e 

Rivera são separadas por uma rua, o que faz com que a união cultural, dos hábitos e, até mesmo 

do idioma, seja facilitada. 

 As terras onde hoje está localizada a cidade de Sant’Ana do Livramento e Rivera eram 

de difícil acesso e a região ocupada por índios minuanos e charruas1. Os índios minuanos 

usavam as costas cobertas com caípis2 até o tornozelo dando origem ao poncho. Viviam livres 

entre portugueses e espanhóis, para caça, assim como os charruas, usavam a boleadeira3 que foi 

adotada pelos gaúchos. As tribos charruas viviam na margem do Rio Prata e se diferenciavam 

dos minuanos por andarem nus. Durante o período de colonização, as disputas e as doenças 

fizeram com que os números de índios charruas e minuanos fosse diminuindo. Em 1832, os 

charruas tinham sido dizimados. 

 O povoamento de Livramento começou com a chegada da 2ª Divisão do Exército 

Imperial ao Ibirapuitã em setembro de 1810, com 1.109 homens e suas famílias, assim 

formaram a aldeia “Os Aparecidos”. Em novembro do mesmo ano o acampamento recebeu o 

nome de São Diogo. As terras de Sant’Ana do Livramento pertenciam ao Alegrete, e além de 

Livramento outros municípios se originaram da cidade, como Uruguaiana, Rosário, Quaraí, 

Bagé, Piratini, Caçapava e Artigas (São Eugenio de Cuarehim, fundada em 1852 pelos 

uruguaios).  

 O dia 30 de julho de 1823 foi considerada a data de fundação oficial de Sant’Ana do 

Livramento, data em que o Vigário Geral Interino, João Batista Leite de Oliveira Salgado, 

concedeu a licença para construção da capela Nossa Senhora do Livramento que mais tarde se 

tornou Santa Anna do Livramento. 

                                                 
1 Os índios minuanos habitavam o Rio Grande do Sul e o alguns territórios do Uruguai. Os charruas viviam no 

nordeste da Argentina e no Uruguai. Os dois grupos têm origem na Patagônia.  
2 Manta de couro descarnado, sovado e usado com os pelos para dentro e preso com uma tira de couro por cima 

dos ombros. 
3 Arma feita com bolas metálicas ou pedras arredondadas amarradas entre si por cordas. Utilizada por 

riograndenses, uruguaios e argentinos para caçar. Era lançada nos pés dos animais fazendo com que caíssem.  
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 O território onde fica o Uruguai foi encontrado pelos espanhóis em 1516. Os 

colonizadores introduziram o gado que se tornou a economia da região e limitaram a expansão 

de Portugal. A cidade de Montevidéu foi fundada no século 18 para ser uma fortaleza militar, 

mas logo se tornou um centro comercial competindo com Buenos Aires. 

 O processo de revolução teve início na capital da Argentina, Buenos Aires, na chamada 

Revolução de Maio de 1810. Mas foi a partir de 1811 que teve início o processo de revolução 

com luta armada, que tomou conta da capital uruguaia. Liderados pelo General José Artigas, o 

Uruguai resiste as invasões luso-brasileiras, mas são derrotados na batalha de Catalán, em 1817, 

dando início a pequenos movimentos de guerrilha. Após a derrota na batalha de Tacuerembó, 

em 1820, o general refugia-se no Paraguai, onde morre três décadas depois. Em 1821 a 

Provincia Oriental del Rio de la Plata, foi anexada ao Brasil por Portugal, e a região é chamada 

de Província Cisplatina.  

 No ano de 1825 os brasileiros são expulsos pelo líder uruguaio Juan Antonio Lavalleja, 

com ajuda das tropas argentinas. Lavalleja proclama a independência do Uruguai, mas o ato só 

é reconhecido três anos mais tarde por meio do O Tratado de Montevidéu, de 1828, e a primeira 

constituição do país foi adotada em 1830. A divisão política do Uruguai é por departamentos, 

ao todo são dezenove, um deles é Rivera situada ao norte do país. Rivera é uma cidade e também 

capital do departamento, com o mesmo nome. Com a república estabelecida, a política uruguaia 

se divide entre blancos4, os conservadores e colorados5, os liberais. Divisão que leva o país 

para 12 anos de Guerra Civil (1839-1851). Em 1865 o Uruguai participa da Guerra do Paraguai, 

fazendo parte da Tríplice Aliança.  

 Aparício Saravia é filho de pai e mãe brasileiros, mas nascido no Uruguai, e uma 

importante figura da história do país, ruralista e caudilho6, é referência na luta pelas liberdades 

civis e garantias de voto. Aparício foi comandante dos lanceiros Maragatos e junto com seu 

irmão, o brasileiro Gumercindo, Joca Tavares e Juca Tigre invadiu o Rio Grande do Sul em 

1893. Se instalaram no 12º Regimento da Guarnição Federal iniciando a Revolução Federalista, 

entre Pica-paus e Maragatos que durou 30 meses no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. 

Aparício Saraiva volta para o Uruguai em 1897, foi líder do Partido Nacional e apoiou a 

revolução que tinha como objetivo garantias eleitorais e a representação das minorias no 

                                                 
4 Também conhecido como Partido Nacional, foi fundado em 1836 por Manuel Oribe. É um partido conservador 

ligado ao interior. Atualmente suas ações tendem a ser de centro-direita. 
5 Partido político uruguaio que engloba a política de centro-esquerda ao centro-direita. Foi fundado em 1836 e foi 

o que mais vezes governou o Uruguai. 
6 Caudilhismo é um agrupamento em torno de um caudilho, que são líderes políticos como militares ou grandes 

fazendeiros. 
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Parlamento. Participou de mais revoluções e foi gravemente ferido em setembro de 1904 que o 

levou a morte, no Combate de Massoller, perto da linha divisória. O líder uruguaio foi sepultado 

no Panteón da Família Pereira de Souza, em Sant’Ana do Livramento. 

 A cidade de Rivera, foi fundada em 1862, inicialmente com o nome de Pueblo Ceballos, 

em memória do vice-rei espanhol Pedro de Ceballos. Com um decreto nacional da criação da 

cidade em 1867, o nome foi mudado para homenagear o general Fructuoso Rivera. Os primeiros 

moradores foram imigrantes espanhóis, italianos, portugueses e brasileiros que viviam na 

fronteira A economia da cidade é voltada para da criação de gado e agricultura e também, os 

Freeshop, destinado para compradores brasileiros. 

1.2 Gaúcho Brasileiro e o Gaucho Uruguaio 

 O pampa gaúcho é composto por planícies temperadas de três países diferentes, Brasil, 

Uruguai e Argentina. Essa região é caracterizada principalmente pela figura do gaúcho. O 

gaúcho é o resultado da miscigenação entre os indígenas, os espanhóis e os portugueses. Eram 

homens fortes, caçadores e usavam o gado selvagem como base econômica. O gaúcho, tanto o 

brasileiro como o uruguaio, vivem no campo cuidando do gado e tem habilidade de cavaleiro, 

utiliza o laço e a boleadeira, herdada dos índios minuanos.  

Segundo Love (1975), o termo “gaúcho” era usado para definir o homem arredio, 

nômade do pampa, desertor desobediente da lei e da ordem, andava sem rumo atrás do gado e 

dos cavalos. O autor Manoelito de Ornellas 7(1903-1968), chegou a considerar o “gaúcho” 

como uma raça, quando na verdade participa de um grupo social que se modifica com o passar 

dos anos. Com o passar do tempo, deixaram de ser nômades e se estabeleceram em fazendas de 

gado, modificando os costumes, vestimentas e alimentação.  

 Com a modificação das estruturas de trabalho, foi integrado à sociedade rural passando 

a ser peão de estâncias. A partir de então participou ativamente da política, após a Revolução 

Farroupilha, “gaúcho” passou a ser considerado sinônimo de homem digno e patriota. Na 

literatura, o gaúcho e visto como indivíduo ativo, irreverente e guerreiro. O gaúcho 

riograndense é conhecido por valorizar sua história, exaltando seus antepassados e cultivando 

as tradições. 

 A história do povoamento do Rio Grande do Sul está ligada a questão fronteiriça. O 

estado sempre foi uma área de disputa militar, que se estendeu do final do século XVII até XIX, 

                                                 
7 Manoelito de Ornellas foi um jornalista e escritor brasileiro. Redator do Jornal da Manhã e redator-chefe de A 

Federação. Foi vinculado à vertente platina da história do Rio Grande do Sul. Autor de obras sociológicas como 

“Gaúcho e beuínos – A origem étnica e a formação social do Rio Grande do Sul” 
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porém desempenhava funções importantes como ser local estratégico que garantiu a presença 

portuguesa junto às áreas de colonização espanhola.  

 No final do século XVIII, um novo mercado se abriu, com a nova técnica de conservação 

das carnes, a implantação das charqueadas na região de Pelotas e do Rio Jacuí que superou a 

exportação do gado. A organização hierárquica gaúcha era rígida, no topo estavam os 

fazendeiros e os charqueadores. Os comerciantes mais ricos eram destaque e em sua maioria 

portugueses. 

 O gaúcho é resultado dos povos que habitavam o Rio Grande do Sul, mas não sabia 

como mostras suas raízes e, por isso, foram criados os Centros de Tradições Gaúchas, os CTGs, 

com o objetivo de cultuar as tradições de forma mais precisa. Os centros são um local de estudos 

sobre as danças, hábitos, literatura regional, poesia e histórias. O resultado dessa vontade de 

mostrar suas raízes é o 20 de setembro, quando se comemora o Dia do Gaúcho, lembrando da 

história do estado e suas tradições.  

 O mês de setembro é significativo para mídia gaúcha, principalmente por ter a 

oportunidade de explorar as tradições presentes no dia a dia e as que são mais visíveis durante 

as comemorações da semana farroupilha. 

 O gaúcho é um “personagem” que nasceu em conjunto com a história regional do Rio 

Grande do Sul e conta os conflitos no estado. Segundo Freitas e Silveira (2004, p.268) junto ao 

discurso histórico e regionalista está a figura mítica do gaúcho que também é representado como 

glorioso, herói que passou por guerras, o homem rude que se constituiu por necessidade imposta 

pelo meio. Freitas e Silveira cita Lamberty (2000, p.16): 

Embora rude, o gaúcho era extremamente gentil para com as mulheres e destemido na 

defesa da honra dos indefesos. [...]. Na descendência telúrica encontramos as razões 

para um ser tão rude, forte e corajoso, ligado profundamente à terra, que chamou, 

carinhosamente, de Torrão. 

 As características descritas pelo autor sobre o gaúcho estão presentes até hoje. Essas 

características também estão no discurso sobre o gaucho uruguaio e argentino, que foi 

personagem das obras de Martín Fierro8. Manuelito Ornellas, analisando a história da formação 

da cultura riograndense, destaca que existe uma “teoria anticastelhana”. A história regional, na 

primeira metade do século XX ignora as influências platinas, a participação da mulher e a 

contribuição cultural do negro.  

                                                 
8 O gaúcho Martín Fierro é um poema de José Hernández, e é uma obra popular na Argentina. O personagem tem 

característica de não ser escrito na forma culta do espanhol, mas copiando a forma fonética de falar dos gaúchos.  
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 As regiões Platinas até hoje possuem costumes e valores culturais comuns, porém os 

registros históricos dos três países (Argentina, Brasil e Uruguai), tendem a diferenciar a história 

das regiões fronteiriças da história do país vizinho. O procedimento foi adotado a partir de 1920, 

quando a centralização do poder político reforça a ideia de Estado nacional. Por conta disso, 

historiadores construíram, “para suas regiões respectivas, uma história impregnada de um forte 

nacionalismo e tendo, por isso, pouca ou nenhuma relação com aquelas zonas geográficas 

vizinhas” (COURLET, 2005, p.2).  

 A noção de “nação” não existia até o século XVIII, pois os Estados ainda não eram 

constituídos. A noção de pátria, segundo Courlet, estava relacionada com os laços das pessoas 

com uma cidade ou região.  

A prova é que era indiferente para os habitantes do Prata, por exemplo, se eles 

caçavam gado para os espanhóis ou para os portugueses: eles viviam no campo, 

afastados da cidade e sua identidade se fundava no seu pertencimento ao pampa, 

independente do fato do seu território estar momentaneamente sob a ocupação de uma 

ou outra coroa. (COURLET,2005, p.15 apud REICHEL; GUTFREIND, 1996) 

 Apesar dos conflitos que marcaram relações formais entre as nações, essas também 

aproximaram as populações fronteiriças. Não se pode ignorar que acima de tudo, que as regiões 

de fronteira compartilham da mesma história. Como é o caso do gaucho, tipo social considerado 

hábil cavaleiro que se dedicou criação do gado desenvolvido solto na região em uma época que 

a delimitação dos campos não existia. O pampa com suas vastas pastagens favoreceu o 

surgimento do gaucho, e além disso, segundo Pozza (2018), “a integração entre indivíduo e 

cavalo para trabalho pastoril, locomoção, recreação e para os litígios que marcaram a ocupação 

do espaço disputado entre as coroas ibéricas”. O cavalo, o mate e o churrasco são caracteristicas 

cultuadas tanto por gaúchos riograndenses como platinos.  

Para Pozza (2018), 

Chamar atenção para os traços comuns aos gaúchos e gauchos não implica 

uniformização cultural. Assim como existem zonas de interpenetração e semelhanças, 

cada local guarda peculiaridades históricas, sociológicas e culturais. Reverbel (1998) 

atribui precedência platina no tipo social que não ficou ali circunscrito, de modo que 

a contribuição indígena foi mais acentuada no Prata. 

 No Uruguai, as instituições tradicionalistas surgem a partir da Sociedad Criolla, fundada 

em 1894, “o marco oficial contou com cavalgada de aproximadamente 250 homens vestidos 

como gauchos em direção ao centro de Montevidéu” (POZZA, 2018 apud OLIVEN, 2006). A 

criação da entidade tem como objetivo preservar os costumes do gaucho: a dança, a vestimenta, 

poesia, comida, música etc. 
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1.3 Jornalismo de Fronteira e a comunicação na “minha fronteira”: características e 

percepções 

Depois que Sant’Ana do Livramento passou a ser considerada vila, os movimentos 

culturais iniciaram e com eles surgiu o primeiro jornal, o Correio do Sul em 1860, que abordava 

assuntos gerais. No ano de 1896 surgiu o jornal O Maragato, dirigido por Rafael Cabeda e 

redigido por Rodolfo Costa, que foi transferido para Rivera. O Maragato era contra o Partido 

Republicado e fazia publicações de fascículos violentos, e em decorrência das publicações, 

receberam a informação de que seriam atacados por republicanos convocados por João 

Francisco Pereira de Souza, a Hiena do Caty9 Resistiram usando armamento e com ajuda dos 

maragatos asilados em Rivera. No mesmo ano o jornal O Canabarro foi atacado e destruído, 

dois anos depois foi reaberto em Taquarembó.  

 O Republicano é outro jornal que foi publicado em Livramento na segunda metade da 

década de 1910 como órgão do Partido Republicano Liberal, circulou de 1921 até 1945. O 

Debate, também um jornal republicano, foi criado em 1921. Além dos jornais partidários, a 

cidade teve mais dois jornais, A Folha, um periódico de variedades, e Orvalho, um semanário 

crítico e literário criado em 1848 e redigido por duas mulheres, Mathilde e Alayde Ulrich. 

 Em 1937 o jornal A Plateia foi fundado pelo empresário e pecuarista Carlos Eugênio 

Varella. Inicialmente o jornal era um informativo de peças teatrais e shows que aconteciam na 

cidade. Dois anos depois tornou-se um diário de notícias, mudando o formato de ofício para 

standard. Nos anos 70 adotou o formato tabloide, e se manteve até a atualidade. 

Em 1999, o jornal foi comprado pela família Badra, e é dirigido até os dias de hoje por 

Kamal Badra e Antônio Badra. Em 2018, o jornal impresso deixa de circular diariamente para 

ser veiculado aos finais de semana. As alterações foram feitas com base nos gastos que um 

jornal impresso gera para o grupo de comunicação, que conta também com a rádio RCC e TV 

Web. Além disso, o jornal entende que o leitor quer receber as notícias de forma instantânea e, 

com isso as redes sociais permitiram ao jornal ter uma ligação ainda mais próxima com seus 

leitores.  

 A comunicação na fronteira ocorre de forma intra-fronteira, entre os cidadãos do mesmo 

país e interfronteira, entre as pessoas dos dois países. A relação dos moradores da fronteira 

                                                 
9 João Francisco Pereira de Souza, conhecido pelo apelido de Hiena do Caty e natural de Sant’Ana do Livramento. 

Foi um dos fundadores do Partido Republicano santanense, comandante da 1ª Companhia do 136º Corpo da 

Cavalaria da Guarda Nacional. João Francisco sempre esteve nos combates e seus métodos severos e sanguinários 

com opositores e inimigos renderam apelidos como “Rosas da Fronteira” e “Coronel da Degola”. 
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através da língua acontece naturalmente. As nacionalidades se misturam com os doble chapas10, 

As duas cidades entendem e estudam nas escolas o português e o espanhol, é comum que as 

pessoas conversem cada um na sua língua e consigam se entender sem dificuldades, além de 

usar uma “linguagem” típica da fronteira que mistura os dois idiomas. Através do “Acordo 

Fronteiriço”11 que permite residência, estudo e trabalho a nacionais brasileiros e uruguaios e o 

ajuste complementar (nº 7.239 de 2010), voltado para prestação de serviços de saúde na 

fronteira, possibilita os moradores da fronteira a ter mais liberdade nos dois países, através de 

um documento especial de fronteiriço, os documentos são emitidos pela Polícia Federal no 

Brasil, mas também podem ser emitidos no Uruguai.  

 Essa facilidade no relacionamento entre fronteiriços não só amplia as possibilidades do 

jornal nas produções de pauta, como possibilita a escrita de matérias em espanhol, mais 

específicas e voltadas para a comunidade do país vizinho.  

 As cidades fronteiriças como Livramento e Rivera, são resultados de histórias distintas 

que em alguns momentos se incluem (BEHARES, 2010, p.17). Na medida em que as pessoas 

se movimentam sobre o espaço territorial, se movem com elas os bens culturais e materiais 

(REBELATO, 2011, p. 6) e, por isso, já no século XIX, os jornais de fronteiras ultrapassavam 

as divisas entre Brasil, Uruguai e Argentina, “em um intercâmbio que possivelmente 

acompanhava navegação do Rio Uruguai e as conexões ferroviárias” (WEBER, p. 49, 2016). 

Nos dias de hoje os exemplares brasileiros continuam circulando no país vizinho e alguns 

jornais fronteiriços incluem espaços em espanhol. “[...] os espaços fronteiriços são peculiares 

por serem lugares onde as relações de integração e de tensão andam lado a lado. [...] A mídia 

passa a constituir-se como [...] elemento ativo dentro dos processos socioculturais.” (ZAMIN, 

2008, p. 56) 

 O jornalismo feito na fronteira tem características únicas, pautas do país vizinho são 

naturalmente noticiadas e a linguagem usadas nas notícias é variada. Os meios de comunicação 

da fronteira estão ligados “às questões de integração regional” (WEBER, 2016, p. 44). A 

comunicação faz a mediação das relações, a mídia impressa é o palco e agente dos eventos 

locais, documentando práticas e movimentos que definem os acontecimentos sociais. “O espaço 

urbano facilita estas constatações, já que os entrelaçamentos produzidos no âmago das cidades 

                                                 
10 Termo usado na fronteira para identificar pessoas com dupla nacionalidade. 
11 Acordo sobre Permissão de Residência, Estudo e Trabalho para Nacionais Fronteiriços Brasileiros e Uruguaios. 

Decreto nº 5.105 de 14 de junho de 2004.  
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fronteiriças são muitos, devido às inúmeras trocas e contatos realizados no cotidiano, onde a 

mídia busca diariamente sua matéria-prima” (MÜLLER, 2003, p. 11) 

 A mídia é um elemento importante em áreas de fronteira e é feita de forma diferente dos 

centros urbanos. Quem vive na fronteira carrega consigo suas percepções de mundo, fazendo 

com que a cultura possa ser produzida e reproduzida. A construção jornalística local tem uma 

relação direta e íntima com o leitor. Segundo Aguiar (2016, p.17), as práticas do jornalismo do 

interior se diferenciam da grande imprensa por dois fatores: “a maior proximidade geográfica 

em relação aos fatos que reportam e a forte identidade sociocultural e político-econômica com 

os territórios que circulam”.  

 Para Müller, os jornais locais usam como estratégia englobar o povo fronteiriço das duas 

nacionalidades em um único grupo, diferenciando-os dos demais. O jornalismo cria formas de 

representação que são capazes de auxiliar a conservação do cotidiano nas fronteiras, 

“protegendo os habitantes locais de enfrentamentos mais graves, que possam desgastar a 

relação com o vizinho” (MÜLLER, 2003, p.12). 

 Segundo Zamin (2008, p. 138-139) o discurso jornalístico feito nas fronteiras, mostra 

como as relações cotidianas se estabelecem frente ao local, ao nacional e ao internacional, esse 

jornalismo estimula os sentidos a partir de como cada lugar é configurado e como se configura 

no dia a dia.  

 Atualmente, os jornais impressos que ainda circulam de Livramento são: A Plateia, 

Correio do Pampa, e da cidade de Rivera: Jornada e Diário Norte. 

O jornal A Plateia passou por várias reformulações. Em 2000 passou a ter um caderno 

chamado A Plateia En Español, voltado para as notícias de Rivera, mas a principal, em 2004 

foi a compra de uma rotativa Goss Community. A partir disso o jornal passou a ter cor em suas 

páginas.  

 O caderno A Plateia En Español começa após as notícias de Livramento da parte 

esportiva. O caderno possuí uma capa com os principais assuntos da edição e é semelhante a 

capa “oficial” do jornal que possui a manchete da parte em espanhol. Nas edições analisadas a 

parte Uruguaia do jornal, em sua maioria, é em preto e branco, apenas algumas edições são 

coloridas. Os textos não são assinados por um repórter específico e são escritos em espanhol, 

algumas fotos são creditadas e outras só ao jornal com “AP”. Na última edição 12publicada na 

                                                 
12 Disponível em: https://issuu.com/jornalaplateialivramento/docs/s_bado_e_domingo_29_e_30_de_junho. 

Acesso em 28 de outubro de 2019 

https://issuu.com/jornalaplateialivramento/docs/s_bado_e_domingo_29_e_30_de_junho
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plataforma Issuu, do dia 29 de junho de 2019, as notícias da parte em espanhol estão misturadas 

com as notícias brasileiras, não possuindo mais capa, somente uma vinheta com “A Plateia En 

Español” 

 A Plateia En Español, não é totalmente dividia por editorias, existem as editorias fixas, 

segundo o expediente que conta com os e-mails delas, que são: esporte, geral, polícia, política 

e rural. As outras “editorias” são criadas de acordo com a matéria e também tem sua coluna 

social como a parte brasileira.  

           

               Figura 1 – Capa A Plateia                                                             Figura 2 – Capa A Plateia en Español 
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Figura 3 – Matérias do caderno A Plateia En Español 

1.4 Fotografia e os processos de representação no jornalismo 

  Inicialmente foi considerado como registro da verdade, mas atualmente sabemos que a 

fotografia pode representar e indicar a realidade, mas por diversos fatores, sabe que é apenas 

uma representação da realidade, tendo relevância na mídia, mesmo não sendo o espelho fiel dos 

acontecimentos, 

A fotografia jornalística mostra, revela, expõe, denuncia, opina. Da informação 

e ajuda a credibilizar a informação textual. Pode ser usada em vários suportes, 

desde os jornais e revistas, às exposições e aos boletins de empresa. O domínio 

das linguagens, técnicas e equipamentos fotojornalísticos é, assim, uma mais-

valia para qualquer profissional da comunicação. (SOUSA, 2002, p.5) 

 Após a cobertura na Crimeia, todos os grandes acontecimentos foram registrados 

fotograficamente, a audiência cresceu e os acontecimentos mais “comuns” também se tornaram 

o foco das reportagens. Um incêndio em Hamburgo foi registrado pelo fotógrafo alemão Carl 

Friedrich Stelzner e publicado na revista semanal inglesa The Ilustrated London News, é 

considerada a primeira notícia fotografada do mundo. Graças a fotografia o mundo se tornou 

familiar, “o homem passou a ter um conhecimento mais preciso e amplo das outras realidades 

que lhe eram, até aquele momento, transmitidas unicamente pela tradição escrita, verbal e 

pictórica” (KOSSOY, 2014, p.30). 
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 Em 1904 surgiu o tabloide inglês Daily Mirror, o primeiro jornal com fotos. Assim 

como o texto, os fotógrafos procuraram unir o máximo de elementos possíveis de um 

acontecimento em apenas uma fotografia, para que fosse identificado e lido facilmente. Com a 

modernização dos aparelhos surgiram as máquinas fotográficas como a Leica, em tamanhos 

menores e com objetivas luminosas, o que possibilitou imagens espontâneas. Os valores notícia 

se sobreporam à nitidez, e à reprodutibilidade enquanto principal critério de seleção. 

 Na década de trinta do século XX o fotojornalismo “integra-se, de forma completa, nos 

jornais diários norte-americanos” (SOUSA, 2002, p 19) isso fez com que o número de 

fotografias nos jornais aumentasse em comparação ao início da década. 

 Segundo Kossoy (2014, p.32), a fotografia é um documento visual, com conteúdo que 

despertam sentimentos, as fontes fotográficas são uma possibilidade de investigação e 

descoberta. É na fotografia que as pessoas encontraram uma forma de guardar suas memórias, 

de forma não verbal, fazendo dela, além de um meio de comunicação, um registro da memória. 

A fotografia é uma língua universal sendo compreendida em qualquer lugar do mundo. As 

imagens, juntamente com o texto jornalístico oferecem situações para serem pensadas, 

principalmente por dar a oportunidade para a sociedade rever seus atos.  

 Atualmente tem se tornado cada vez mais acessível graças às tecnologias e 

principalmente pelos telefones celulares. A fotografia não é apenas uma representação ou 

recorte da realidade, “contém não só seu tema, mas também sua época e lugar, seu criador” 

(DILG, 2016, p. 6). Cada imagem contém um conjunto de informações sobre o passado. Toda 

fotografia é um registro do passado, que propicia a quem observa autoconhecimento e 

recordações. De acordo com a pesquisa feita pelo InfoTrends, até 2017 foram produzidas 5 

trilhões de fotografias e a cada ano é acrescentado mais de 1 trilhão. As fotografias permitem 

reviver os acontecimentos e desperta emoções no ser humano, “a experiência visual do homem 

quando diante da imagem de si mesmo, retratado por ocasião das mais corriqueiras e 

importantes situações de seu passado, leva a reflexão do significado que tem a fotografia na 

vida das pessoas” (KOSSOY, 2014, p.113). 

Existe um envolvimento afetivo com as fotografias, elas mostram quem eram nossos 

amigos em determinada época, como era a vida. Nos permite reviver os momentos com pessoas 

que já não estão presentes, voltar, mesmo que no imaginário para lugares onde estivemos. 

Reconstrói uma vida inteira, o nascimento, o primeiro aniversário, o primeiro dia de aula, a 

família, amigos, viagens “a cada nova página novos personagens aparecem, enquanto outros 

desaparecem das páginas do álbum e da vida” (KOSSOY, 2014, p.114). 
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A parte da realidade registrados nas fotografias se torna memória, o acontecimento da 

imagem que não se repetirá. A fotografia preserva o momento, mesmo que a vida continue e os 

personagens da foto envelheçam, o lugar mude ou desapareça, o mesmo com quem a registrou 

e o equipamento. Somente a fotografia tem o poder de guardar a memória enquanto for 

preservada, seja seu registro original ou sua reprodução, sendo passado nas famílias de geração 

em geração, guardadas em museus e bibliotecas. 

 Segundo Kossoy, quando cita Walter Benjamin, ao reviver as memórias dos seres 

queridos através das fotos, “o valor do culto das imagens encontra seu último refúgio”.  

Fotografia é memória e com ela se confunde. Fonte inesgotável de informação e 

emoção. Memória visual do mundo físico e natural, da vida individual e social. 

Registro que cristaliza, enquanto dura, a imagem – escolhida e refletida – de uma 

ínfima porção do espaço do mundo exterior. (KOSSOY, 2014, p.172) 

Além de ser fonte de recordações e emoções, é um documento e meio de informação. O 

que está diante da câmera é o tema da foto, chamado de índex ou personagem. A representação 

pode contar muitas histórias e mostrar várias perspectivas. Mesmo que algumas vezes pareça 

uma representação objetiva, a fotografia pode se tornar subjetiva, dependendo do que o 

fotógrafo quis mostrar.  

A fotografia original é, segundo Kossoy (2014, p.45), um artefato e uma fonte primária. 

Quando é reproduzida se torna um objeto-imagem de segunda geração, sendo considerada uma 

fonte secundária. A reprodução nos diferentes meios é em função da multiplicação do conteúdo, 

é na multiplicação das informações que a fotografia alcança sua função social. As mudanças 

tecnológicas na fotografia afetaram a representação em função dos programas de edição, porém 

a representação ainda é de acordo com o que o fotógrafo quer mostrar.  

 O conceito de representação é complexo e abstrato. Em geral, a representação é um 

fenômeno cultural, político e humano. A palavra tem o significado de “ato ou efeito de 

representar”, “ideia ou imagem que concebemos do mundo ou de alguma coisa”. Durante o 

século XV, o verbo “representar” passou a significar “retratar, figurar ou delinear”, e passa a 

ser usado para objetos.  

 A palavra imagem é derivada do latim imago que está relacionada à representação de 

alguma coisa que se pode ver. A fotografia é uma representação feita de acordo com eventos 

socioculturais. Mesmo que seja um recorte do todo, ela assume o lugar do que está 

representando. Segundo Tude de Sá (2018, p.93), os processos de representação nas Ciências 

da Informação têm como objetivo materializar a informação das fontes descrevendo em uma 

linguagem que seja entendido por todas as classes, para que a informação seja disseminada.  
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 A fotografia é sempre uma representação do real, mesmo quando é criada pelo fotógrafo 

que através da composição, ângulos e enquadramento mostra o que quer representar. Apesar de 

estar limitada a objetos que se podem ver, a fotografia pode ser interpretada de várias formas, 

dependendo da vivência de quem a vê.  

 Através dos tempos, as culturas utilizavam a imagem de formas distintas “sejam 

mentalmente abstratas, baseadas em relatos orais ou em outras experiências perceptivas” 

(TACCA, 2005, p.11). Segundo Tacca (2005, p.11), a imagem passa por duas experiências: a 

primeira é ligada ao funcionamento do organismo humano e a segunda de ordem cultural é 

ligada ao contexto social. O ser humano sempre procurou meios de se comunicar, as 

representações sempre estiveram presentes o “propósito era repassar o conhecimento que ia 

adquirindo sobre si e sobre a realidade que o cercava” (TUDE DE SÁ, 2018, p.93) 

 A representação é uma maneira de dar sentido às coisas, se apresenta através de marcas, 

palavras, fotografias. No caso do gaúcho, também se manifesta através da vestimenta, 

alimentação e relações. É através da representação que a identidade passa a existir. É por meio 

da representação que se pode categorizar o mundo, atuando simbolicamente para classificar o 

mundo e nossas relações. Os processos de representação acontecem a partir de ideias,  

A representação origina-se da ação transitiva de um sujeito que, ao advertir um objeto, 

dele constrói uma imagem. Na atualidade, uma forma determinante de fixar e difundir 

a memória ocorre através das representações midiáticas, o qual requer considerar, 

inicialmente, que tanto o processo referido como o produto de tal ação por si 

chamamos representação. (SILVEIRA, 2002, p.2)  

 Ao representar algo, uma situação simbólica é materializada a partir de uma percepção 

de mundo. Segundo Campos (2006, p.16) “atualmente, as mídias são uma das principais fontes 

geradoras de representação”. A mídia constrói relações entre as pessoas e seus modos de pensar 

e é uma referência para construção de representações, a forma que cada indivíduo se relaciona 

com ela é única, pois depende das vivencias que a pessoa tem.  

 Segundo Gil (2000, p.12) citado por TUDE DE SÁ (2018, p.92) a representação é uma 

forma de tomar o lugar do que se quer representar  

Em todas as formas de representação uma coisa se encontra no lugar de outra, 

representar significa ser o outro dum outro que a representação, num mesmo 

movimento, convoca e revoca. [...] O representante é um duplo do representado. 

 Smit (1996, p.29), citando Dubois, afirma que para o autor a percepção da imagem 

fotográfica está ligada ao seu uso e, para a  
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Ciência da Informação [...] a mudança na documentação, segundo a qual os sistemas 

de informação devem ser pensados em função do usuário e de suas necessidades 

informacionais. Este conceito é fundamental para pensar a representação. 

 Dubois (1998, 45) divide a fotografia em três fases. A última delas é a “fotografia como 

traço do real”, que é caracterizada pela condição de índice para depois se tornar ícone, tornando-

se parecida e então símbolo, adquirindo sentido (DUBOIS, 1994, p.53). Smit afirma que a 

representação da imagem supõe: 

O refinamento da grade de leitura do conteúdo informacional da imagem fotográfica, 

através do detalhamento das categorias quem, onde, quando e o que, relacionadas aos 

níveis de genérico, de específico e sobre. A anunciada tentativa de introdução da 

tipologia da imagem, se está se verificar pertinente, visará ao aumento da consistência 

e eficácia no processo de representação da imagem.  

 A imagem mental é criada pelas representações codificadas da realidade. Essas imagens 

podem ser conscientes ou inconscientes e se relacionam ambiguamente com imagens reais. 

Através das imagens representativas é possível aproximar a representação imagética da noção 

de mundo. A fotografia é um tipo de representação da realidade, podendo trazer questões que 

antes não tinham a devida atenção da sociedade, sendo usada como fonte histórica para contar 

a história de uma guerra ou mostrar como eram os costumes em determinada época. De todas 

as formas de representação, a fotografia é a que mais pode se aproximar da realidade do objeto 

fotografado. 

 A expressão “representação social” vem da Europa e remete ao conceito de 

representação coletiva. O que importa é a maneira como se comunica e qual o significado que 

tem para o ser humano. A comunicação, vista através da representação social, “é o fenômeno 

pelo qual uma pessoa influencia ou esclarece outra” (ALEXANDRE, 2001, p.118). A 

representação social é construída de forma diferente, são construções mentais arquitetadas 

socialmente fazendo uma relação do objeto com as atividades psíquicas do sujeito. A 

representação inclui “agentes humanos, seus padrões de comunicação e práticas, quanto os 

artefatos materiais, dispositivos e instrumentos, que suportam a disseminação do 

conhecimento” (SOARES, 2007, p.53) 

 A fotografia é uma representação do espaço, “trata-se de uma apropriação de um efeito 

espacial da realidade, eliminando-se o efeito temporal” (ENTLER, 2007, p.31). Uma das 

formas de representação na fotografia é a do movimento com o “borrão”, diferente do cinema, 

na fotografia o movimento feito pela pessoa ou objeto, dependendo da velocidade do obturador, 

o objeto se “espalha”. Esse efeito demorou para ser introduzido à linguagem fotográfica, mas 

resultou na representação do movimento pela fotografia, como fotos de corridas de carros e o 
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“Light Paint”, que é a representação do desenho feito com uma lanterna através de um rastro 

de luz. A representação da imagem é feita de forma isolada, “temos assim a tendência de ver 

cada fotografia como um universo autônomo” (ENTLER, 2007, p. 39). 

 Fato é que o dispositivo fotográfico utilizado no jornalismo tem o poder de representar 

a sociedade, as culturas, os sujeitos e os acontecimentos a nossa volta por ser o próprio 

jornalismo um dispositivo que, por suas características e atuação, é capaz de produzir um 

processo de representação de tudo aquilo que toma como objeto informativo. 

1.5 O texto jornalístico 

 O conceito de texto foi se modificando com o passar do tempo, em um primeiro 

momento era considerado  

a. Unidade linguística (do sistema) superior à frase; b. sucessão ou combinação de 

frases; c. cadeia de pronominalizações ininterruptas; d. cadeia de isotopias; e. 

complexo de proposições semânticas. Já no interior de orientações de natureza 

pragmática, o texto passou a ser encarado, pelas teorias acionais, como uma 

sequência de atos de fala; pelas vertentes cognitivistas, como fenômeno 

primariamente psíquico, resultado por tanto de processos mentais. (KOCH, 1995, 

p. 7) 

 Assim, o texto deixa de ser entendido como estrutura e passa a ser trabalhado no 

processo de construção e verbalização. Segundo Koch (1995, p.8), o texto pode ser criado como 

resultado da atividade comunicativa. É uma manifestação verbal construído por elementos 

linguísticos selecionados e ordenados, as estratégias textuais. Essas estratégias consistem na 

seleção de diferentes formas de organização dos elementos com o objetivo de produzir sentido. 

Nos textos pode-se “observar as projeções de enunciação no enunciado” (GREGOLIN,1995, 

p.18), a enunciação é reconstruída pelas marcas no enunciado.  

 No jornalismo o enunciador procura construir o efeito de objetividade,  

[...]mantém a enunciação afastada do discurso, como garantia de sua 

“imparcialidade”. Os recursos utilizados são o uso da 3ª pessoa, no tempo do “então” 

e no espaço do “lá”, e o uso do discurso direto para garantir a verdade. (GREGOLIN, 

1995, p.19)  

Os acontecimentos contados nos textos podem ser considerados reais através de “ilusões 

discursivas”, quando o narrador da voz aos sujeitos. Gregolin (1995, p. 19) diz que, por meio 

da ancoragem são construídos tempo, espaço e pessoas “reais”, criando uma ilusão de serem 

“cópias” da realidade. Esse método é usado no discurso jornalístico com o detalhamento das 

informações. Além disso, o jornalismo utiliza imagens, não deixando espaço para rejeição.  
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 Para que a compreensão total do texto aconteça, é necessário que quem escreve e quem 

lê tenham o conhecimento compartilhado 

Para entender os sentidos subentendidos em um texto é preciso que o enunciador e o 

enunciatário tenham um conhecimento compartilhado que lhes permita inferirem os 

significados. Esse conhecimento de mundo envolve o contexto sócio histórico a que 

o texto se refere. (GREGOLIN, 1995, p.20) 

Por conta disso, as notícias são escritas de forma mais simples, para que mais pessoas 

pudessem entender, no jornalismo é uma fase nomeada segundo Sousa (2001, p.21) citando 

Timoteo Álvarez (1992), “primeira geração da imprensa popular (penny press)”.  

 O jornalismo é uma das formas de comunicação, sua função “é a de manter um sistema 

de vigilância e de controle dos poderes” (SOUSA, 2001, p.13) e é através disso que se faz a 

propagação da informação. Informar é trazer para público assuntos que sejam relevantes para 

sociedade. É uma modalidade e comunicação diversificada, segundo Sousa (2001, p.15) 

existem vários tipos de jornalismo pois existem muitos veículos de comunicações diferentes, 

contextos e, principalmente, jornalistas.  

 Com esse avanço no jornalismo, novas técnicas são propagadas, “a entrevista, por 

exemplo, nasce em 1836 em Nova Iorque” (SOUSA, 2001, p.22). O fundador do The New York 

Tribune, Horace Greeley foi o primeiro a contratar jornalistas para redigir notícias 

especializadas, fazendo com que as redações fossem divididas em editorias. O jornalismo é 

dividido em dois grandes gêneros com seus subgêneros, Pena (2018, p. 69) apresenta a relação 

feita por Luiz Beltrão que divide o conteúdo jornalístico em: “Jornalismo informativo: nota, 

notícia, reportagem e entrevista. Jornalismo opinativo: editorial, comentário, artigo, resenha, 

coluna, crônica, caricatura e carta”, mas para o autor existe uma dificuldade em classificar os 

gêneros principalmente pelos avanços das tecnologias que com o digital surgem os gêneros 

mistos. Nesta pesquisa, não interessa os gêneros textuais, mas sim, o que cada texto analisado 

tem a dizer e demonstrar o que constrói em termos de representação dos sujeitos. 

 Atualmente, novas tecnologias devem ser combinadas. Exigem que o jornalista domine 

o rádio, a televisão, a fotografia e os textos. Segundo Sousa (2001, p. 36), ser um bom jornalista  

[...]exige elevados conhecimentos e uma boa cultura geral. Exige atenção a atualidade, 

domínio dos assuntos e discernimento para distinguir o essencial do acessório. [...]. 

Exige compromissos éticos e capacidade de relacionamento interpessoal. [...]. Exige 

humildade para se reconhecer que não se é detentor da verdade universal. Exige 

abertura para se aceitar críticas fundamentadas e para debater o papel e o poder que 

se possui. (SOUSA, 2001, p.36) 
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 As obrigações de um jornalista, apesar de todas as inovações, têm como base a “seleção 

e hierarquização de acontecimentos suscetíveis de terem valor como notícia” (SOUSA, 2001, 

p.38). As escolhas das pautas em um jornal é o mais debatido em uma redação, para isso existem 

métodos de escolha como os critérios de noticiabilidade para avaliar os assuntos.  

 Em uma redação de um jornal impresso temos o diretor que coordena o veículo, os 

editores responsáveis pelas editorias e cadernos especiais, os repórteres, os fotojornalistas e 

também podem possuir cronistas, correspondentes e colaboradores. Segundo Pena (2018, p. 

26), citando Lúcia Santaella  

As linguagens são molduras que configuram, conferem uma imagem ao mundo e a 

nós mesmos. Com o aparecimento de cada nova técnica [...] é uma habilidade ou poder 

humano em nível individual que se desloca [...] Nesse deslocamento, o homem 

transitoriamente perde uma parte de si, a imagem que tem de si e do mundo. 

 Um dos métodos usados para produção dos textos jornalísticos é o lead, ou lide, que é 

uma forma de resumir os fatos logo no início do texto, respondendo às perguntas “o que, quem, 

como, onde, quando e por quê”. Segundo Pena (2018, p. 43) esse método tem como função 

apresentar o lugar e as pessoas, informar o que se sabe de mais novo sobre o acontecimento, 

contextualizar e estimular a leitura da matéria completa.  

 O lead prometia revolucionar as redações e trazer a objetividade para o jornalismo. Para 

Pena (2018, p. 50) a objetividade surge  

Porque há uma percepção de que os fatos são subjetivos, ou seja, construídos a partir 

da mediação de um indivíduo, que tem preconceitos, ideologias, carências, interesses 

pessoais ou organizacionais e outras idiossincrasias. E como estas não deixarão de 

existir, vamos tratar de amenizar sua influência no relato dos acontecimentos.  

A notícia nunca esteve tão carregada de opiniões, “um dos motivos é justamente atender 

ao critério de objetividade que obriga o jornalista a ouvir sempre os dois lados da história” 

(PENA, 2018, p.51), as fontes da informação são subjetivas e carregam a visão de quem escreve 

ou relata, sua cultura, linguagem e preconceitos. 

 No jornalismo, o processo de interpretação da realidade é uma das partes mais 

importantes na hora de escrever uma matéria e Pena (2018, p. 59) citando Nilson Lage, diz que 

“cada indivíduo da cadeia informativa entende a realidade conforme seu próprio contexto e seu 

próprio enfoque de memória”.  

 A notícia foi definida pela revista americana Collier’s Weekley (Pena, 2018, p. 70 apud 

Luiz Amaral) como “tudo que o público necessita saber, tudo que o público deseja falar”. Os 

critérios para escolha dos fatos para virar notícia são denominados “valores-notícia e são 

divididos em cinco critérios:  
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Categoria substantivas: importância dos envolvidos, quantidade de pessoas 

envolvidas, interesse nacional e humano, feitos excepcionais. Categorias relativas ao 

produto: brevidade [...], atualidade, novidade, organização interna da empresa, 

qualidade (ritmo, ação dramática) equilíbrio (diversificar assuntos). Categorias 

relativas ao meio de informação: acessibilidade à fonte/local, formatação 

prévia/manuais, política editorial. Categorias relativas ao público: pela identificação 

dos personagens, serviço/interesse público, protetividade (evitar suicídios etc.). 

Categorias relativas à concorrência: exclusividade ou furo, gerar expectativas e 

modelos de referência. (PENA, 2018, p. 72) 

Os critérios são variáveis e negociáveis, mas são inseridos no dia a dia da redação, 

fazendo com que ela funcione. Os mais usados pelas redações são: ser factual, despertar o 

interesse do público, atingir o maior número de pessoas, novidades e boas imagens (PENA, 

2018, p. 74). A compreensão do discurso e dos elementos jornalísticos ajuda na interpretação 

de sentidos e marcas estruturais e ideológica dos textos, enriquecendo as análises.  

 No jornalismo, sua principal competência é a construção de realidades por meio das 

imagens e do texto. Através da escolha das fontes, da forma como a matéria foi escrita e os 

enquadramentos discursivos podemos ver formas de representar, aproximando o sujeito da 

realidade, através das narrativas textuais. O alemão Tobias Peucer apresentou, em 1690, a 

primeira tese sobre “relações e relatos de novidades, diríamos hoje sobre jornais e notícias, ou 

seja, sobre jornalismo” (SOUSA, 2004, p.32), onde está presente a ideia de que o “jornalismo 

é a representação da representação” (COSTA, 2009, p. 29). O jornalismo além de divulgar os 

acontecimentos para a sociedade, analisa opina e também representa esses acontecimentos.  
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2. Metodologia  

 A presente pesquisa tem como tema a representação do gaucho uruguaio em um jornal 

de fronteira brasileiro, e tem como objetivo analisar as marcas de representação presentes nas 

fotografias, títulos, legendas e textos das matérias publicadas, e se apresenta como uma pesquisa 

de natureza qualitativa, onde a partir do processo metodológico que se descreverá, tentou-se 

identificar quais são as marcas de representação do gaucho. 

 O corpus da pesquisa são as notícias publicadas no jornal impresso A Plateia nos meses 

de agosto e setembro entre 2014 e 2018, que estão disponíveis online no site Issuu13.A pesquisa 

desenvolvida será de natureza qualitativa, tendo a análise de conteúdo fotográfico e do conteúdo 

textual de títulos, matérias e legendas fotográficas e o estudo de caso como os modos apreensão 

da representação do gaucho uruguaio em um jornal de fronteira. 

 A pesquisa qualitativa possui diferentes técnicas de interpretação, que tem como 

objetivo descrever e decifrar os elementos do sistema de significados. Segundo Neves (1996, 

p.1), citando Maanen (1979, p.668), a pesquisa tem como objetivo “traduzir e expressar os 

sentidos dos fenômenos do mundo social”. O desenvolvimento da pesquisa prevê um corte 

temporal-espacial do fenômeno.  

Segundo Godoy (1995, p.21), a pesquisa qualitativa possui três caminhos: a pesquisa 

documental, o estudo de caso e a etnografia. Uma característica desse tipo de pesquisa é a 

construção da realidade. “A pesquisa é percebida como um ato subjetivo de construção. Os 

autores afirmam que a descoberta e a construção de teorias são objetos de estudo desta 

abordagem” (GÜNTHER, 2006 p.202). Também para construção deste trabalho, foi mapeado 

as pesquisas que abordassem Jornalismo de Fronteira, temas portanto que colaboraram para o 

entendimento do jornalismo nestas circunstâncias de produção e representação.  

Quanto a seleção do material que compõem o corpus da pesquisa, foram os meses de 

agosto e setembro entre 2014 e 2018 os escolhidos, pois nestes períodos acontecem eventos 

significativos na cidade de Rivera, como a Independência, a cavalgada por Aparício Saravia e 

o Dia da cultura gaucha. Foram selecionadas cinco matérias, uma de cada ano. Entre as 

mesmas, cinco capas no caderno em espanhol do jornal, sendo ao total doze itens eleitos 

conforme as datas comemorativas semelhantes àquelas do Rio Grande do Sul, tendo dois dos 

anos duas capas devido a matéria ocupar este espaço tanto do caderno de “A Plateia En 

Español” quanto da capa “oficial” do jornal.  

                                                 
13 Site que transforma publicações impressas em publicações virtuais através de arquivos em PDF que são 

convertidos para SWF. 
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A escolha em analisar matérias e capas se deu pelo interesse de entender a representação 

e a importância dos eventos uruguaios para o jornal brasileiro, sendo percebido pela 

pesquisadora e orientadora a importância dos conteúdos apresentados neste espaços e seus 

modos de representação. As capas reforçam a importância, dependendo do espaço ocupado, das 

matérias, sendo uma forma de estimular o leitor a consumir o jornal.  

 O Dia da Cultura Gaucha ou Dia da cultura do Pampa é um fator que justifica a escolha 

do tema, a Lei 18.055, aprovada pelo parlamento uruguaio em novembro de 2006, determina 

que o 20 de setembro é feriado apenas no Departamento de Rivera, onde a capital é a cidade de 

Rivera e inclui as cidades de Tranqueras, Mandubí, Vichadero, Minas de Corrales, La Pedrera, 

Santa Teresa e Lagunón.  

No mês de setembro o Departamento comemora o “Mês do Patrimônio” e antes de ser 

comemorado o dia da cultura gaúcha, o 20 de setembro no Uruguai era em homenagem a 

Garibaldi, figura importante da história do Rio Grande do Sul e que também teve influência no 

país vizinho. Assim como apresentado no projeto de lei, a cultura do pampa une os povos 

fronteiriços. 

 Para o desenvolvimento do trabalho científico presente, optou-se pelo método de estudo 

de caso, que é identificado como um procedimento de pesquisa usado principalmente nas 

Ciências Sociais. É uma maneira de investigar um acontecimento dentro do contexto de vida 

real (DUARTE, 2012, p.216 apud YIN, 2001, p.32). Segundo o autor, é um método que 

possibilita responder questões de “como” e “por que”.  

O método faz uma abordagem que considera unidades sociais como um todo. Para Stake  

(1994, p.236) citado por Duarte (2012, p.216) o objeto deve ser algo “específico funcional” 

como uma pessoa ou sala de aula e não uma generalidade, como uma política. Duarte (2014, 

p.216) diz que é por causa dessa ampla definição que cada estudo de entidades que são 

considerados objetos, são estudos de caso, sem depender da metodologia usada. As 

características essenciais do estudo de caso, segundo Duarte (2014, p.217), citando Merrian 

(apud WIMMER, 1996, P.161) são:  

1- Particularismo: o estudo se centra em uma situação acontecimento, programa ou 

fenômeno particular, proporcionando assim uma excelente via de análise prática 

de problemas da vida real; 2- Descrição: o resultado final consiste na descrição 

detalhada de uma assunto submetido à indagação; 3- explicação: o estudo de caso 

ajuda a compreender aquilo que submete à análise, formando parte de seus 

objetivos a obtenção de novas interpretações e perspectivas, assim como o 

descobrimento de novos significados e visões antes despercebidas; 4- Indução: a 

maioria dos estudos de caso utiliza o raciocínio indutivo, segundo o qual os 

princípios e generalizações emergem a partir da análise dos dados particulares.  
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Para Duarte (2014, p.219), o estudo de caso deve ter preferência quando o objetivo é 

examinar eventos contemporâneos. Depois de definir o problema da pesquisa, é necessário fazer 

a coleta de dados em documentos, jornais e registros. O método visa o detalhamento “de um 

ambiente, de um simples sujeito ou de uma situação em particular” (GODOY, 1995, p.25) 

 Como a presente pesquisa prevê a apreciação de fotografias de imprensa, bem como 

textos verbais, no que tange às imagens fotográficas. Segundo Coutinho (2012, p.331) a análise 

de imagem é importante pois ocupa espaço nos registros visuais da vida em sociedade e no 

reconhecimento das origens do homem. Para a autora a análise de imagens pode ser usada em 

três grupos, “uma das linhas de investigação considera a imagem como documento, outra 

propõe a análise desta como narrativa e ainda há os que defendem a necessidade de se 

realizarem exercícios de ver” (COUTINHO 2012, p.331).  

Dessa forma, análise desta pesquisa se encaixa no grupo que se propõe analisar “a 

imagem como documento, registro de uma determinada realidade, ou representação de um caso 

ou situação” (COUTINHO, 2012, p.331). Para fazer a análise de imagens é necessário passar 

por algumas etapas, a de leitura, interpretação e a síntese ou conclusão, “em algum momento 

[...] será necessária uma mudança nos códigos das mensagens; se partiria do visual que é objeto 

da investigação, pra o verbal” 

 Para fazer a análise de imagem são usados elementos da fotografia, entre eles o 

enquadramento “o enquadramento indica o recorte feito pelo produtor do registro visual para 

comunicar sua mensagem” (COUTINHO, 2012, p.337). A composição é a disposição dos 

elementos na fotografia e tem como regra clássica a regra dos terços ou a proporção áurea. 

A partir da divisão do espaço visual em três partes iguais, o profissional da imagem 

poderia definir os centros de atenção e/ ou interesse da mensagem visual, buscando 

equilibrar a composição (COUTINHO, 2012, p.338) 

 O enquadramento pode ser feito em diferentes planos, os planos são divididos em 

abertos ou grandes, médios e fechados.  

 As características, definindo se a fotografia, no caso desta pesquisa, de imprensa é 

ilustrativa ou jornalística. A fotografia jornalística está ligada aos valores informativos, “o 

fotojornalismo guarda profundos laços com um campo de grande tradição no universo das 

imagens- o campo da fotografia documental” (BUITONI, 2017, n.p). A fotografia ilustrativa, 

segundo Buitoni (2017, n.p.) citando Pepe Baeza, é toda fotografia composta por imagens 

originadas de processos fotográficos e também pode ser combinada com outros elementos 

gráficos, “a fotoilustração procura mostrar um objeto, representando-o mimeticamente ou 

interpretando visualmente alguns dos seus traços essenciais” (BUITONI, 2017, n.p.). 
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No fotojornalismo existem diversos gêneros segundo Sousa (2001, p. 480) os principais 

são: notícias, esportes, ilustrações fotográficas, retrato, fotorreportagem e foto-ensaio (que são 

englobados no gênero histórias em fotografia ou picture stories) e features, que são “imagens 

fotográficas que encontram grande parte do seu sentido em si mesmas, reduzindo o texto 

complementar às informações básicas” (SOUSA, 2001, p. 484).  

Segundo o autor, diferente dos textos, os gêneros fotojornalísticos as vezes são 

identificados pela intenção informativa,  

Uma fotografia de notícias, se for individualmente considerada, poderá ser (ou 

parecer) um retrato ou uma feature photo. Mas devidamente contextualizada será 

sempre uma fotografia de notícias em geral. Além disso, embora haja gêneros 

fotojornalísticos mais vincados, como a spot news, também haverá fotografias que 

dificilmente se podem classificar num gênero específico. (SOUSA, 2001, p.480-481) 

 Outro elemento utilizado na análise da imagem é o posicionamento do fotógrafo, ou 

seja, os ângulos escolhidos por ele. Segundo Coutinho (2012, p.339), o posicionamento também 

pode alterar o significado das fotografias, podem ser feitas em plongée ou câmera alta, quando 

a câmera está acima do objeto voltada para baixo, tende a desvalorizar o objeto; contra-plongée 

ou câmera baixa, quando a câmera está de baixo, direcionada para cima, valorizando o objeto e 

o ângulo normal na mesma altura ou linha de visão. As cores também são um fator importante 

da análise, “o uso da relação claro/escuro assim como a opção por enfatizar determinadas cores 

no registro visual também é outro fator observado, quase sempre em relação aos objetivos e 

funções daquela imagem” (COUTINHO, 2012, p.339). 

 A escolha do jornal como estudo de caso se deu por ser um dos mais antigos veículos 

de comunicação da cidade de Sant’Ana do Livramento. A análise procura identificar e apontar 

as marcas de representação do gaucho uruguaio nas fotografias e nos textos do jornal. A escolha 

dos meses foi em decorrência dos eventos significativos na cidade de Rivera.  

 Na análise de conteúdo fotográfico será feita uma apreciação da linguagem fotográfica 

utilizada nas imagens abordando suas características, como plano fotográfico, enquadramento, 

composição, ângulo em que foi feita a imagem, a cor ou o uso do preto e branco, bem como seu 

conteúdo o que ele representa. Para as análises será usada uma tabela  
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2.1 Tabela de elementos de análise 

TABELA DOS ELEMENTOS DE ANÁLISE DA REPRESENTAÇÃO 

DO GAUCHO NO JORNAL BRASILEIRO A PLATEIA 

ANÁLISE DE CONTEÚDO 

REPRESENTATIVO TEXTUAL 

(Títulos, matérias e legendas) 

ANÁLISE DE CONTEÚDO 

FOTOGRÁFICO 

Marcas textuais de representação 

(Leitura e interpretação textual das 

marcas de representação) 

Marcas de representação a partir da 

linguagem fotográfica: 

 

 Caracteristicas 

 Plano 

 Enquadramento 

 Composição 

 Objetivo 

 Ponto de vista 

 Cor 

 Preto e branco 

CRUZAMENTO DE REPRESENTAÇÃO TEXTUAL E FOTOGRÁFICA 

Tabela 1 -Tabela elaborada pela autora 
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3. Análises 

 A primeira matéria14 analisada foi publicada na edição dos dias 6 e 7 de setembro de 

2014, da “editoria” marcha, que é direcionada para as notícias referentes ao evento que ocorre 

no dia 5 de setembro. A manchete de capa diz “La 11º marcha ‘A caballo por Aparicio’ partió 

rumbo a Masoller” ´e é acompanhada por uma foto e legenda “En la temporada 2014 se 

recuerdan los 110 años del deceso del caudillo nacionalista” 

 No interior do jornal a matéria possui duas fotos e leva o título de “Los blancos rumbo 

a Masoller ‘A caballo por Aparicio’” e na linha de apoio “En la temporada 2014 se recuerdan 

los 110 años del deceso del caudillo nacionalista” As fotografias são assinadas, mas o texto 

não. A primeira fotografia da matéria tem como legenda “Los caudillos rumbo a Masoller” e a 

segunda “La tradición con direccíon a Ruta 30”.  

 

 

 
Figura 4 – Capa da edição dos dias 6 e 7 de setembro 

                                                 
14 Disponível em: https://issuu.com/jornalaplateialivramento/docs/20140906 Acesso em 13 de outubro de 2019 

https://issuu.com/jornalaplateialivramento/docs/20140906
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Figura 5 – Matéria no interior do jornal 

 

 

Figura 6 – Manchete de capa da edição dos dias 6 e 7 de setembro de 2014 

 A manchete ocupa toda largura da página, mostrando a importância do evento. “Quando 

ocorriam acontecimentos de maior magnitude, paginava-se a duas colunas ou apenas a uma, 

com manchetes a toda a largura da página” (SOUSA, 2001, p. 357). O título da matéria na parte 

interna do caderno evidencia os “blancos”, demonstrando que os participantes são adeptos as 

ideias do Partido Nacional, partido conservador conhecidos pelo meio rural.  

 

Figura 7 – Título e linha de apoio da matéria da edição dos dias 6 e 7 de setembro de 2014 
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 Segundo Sousa (2001, p. 200) um bom título acrescenta valor a matéria, “na tradição 

jornalística dominante, os títulos devem ser informativos, sintetizando o núcleo da informação 

numa frase curta” (SOUSA, 2001, p.200), além disso devem ser claros e verídicos. No título é 

evidenciado novamente o partido político e a questão de ser uma marcha a cavalo que é um 

elemento importante e sempre destacado na representação do gaúcho.  

As legendas das fotografias devem ter autonomia e “devem contribuir para explicar o 

que se vê na fotografia (SOUSA, 2001, p.297). A legenda da figura 8 fala sobre os 110 anos da 

morte do “caudilho nacionalista”, reforçando a ideia de líder, esse líder representa os ideais do 

povo e um exemplo a ser seguido. Na figura 9 é colocado novamente “Los caudillos rumbo a 

Masoller”.  

 Masoller é um vilarejo do departamento de Rivera que fica na fronteira entre Brasil e 

Uruguai, uma parte do lugar é a Vila Albornoz, que pertence a Sant’Ana do Livramento, mas 

contestada pelo Uruguai, é também onde está localizado o último marco fronteiriço. 

 No local existe um monumento em homenagem a Aparicio Saravia, existe também uma 

homenagem feita pelo Partido Nacional próximo ao campo de batalha, o lugar possui um 

“mirante” para onde aconteceu a batalha, nesse campo foram colocadas placas de identificação 

dos acontecimentos do combate. E a figura 10 a legenda informa a localização dos participantes.  

 A primeira parte do texto fala sobre a marcha por Aparicio, o repórter explica que é um 

ano especial para realizar o evento pois completa os 110º do “desaparecimento físico” do 

caudilho Aparicio Saravia, o termo mostra que apesar do “grande caudilho” não estar mais 

presente fisicamente, a história e as tradições dele continuam vivas através da cultura uruguaia 

e da comemoração que acontece todos os anos tendo uma duração de três dias. A segunda parte 

do texto, com o subtítulo “Historia de Masoller”, conta a história da batalha e tem como fonte 

o livro de memórias escrito pelo filho de Aparicio e também a visão do filho do general Basílio 

Muñoz.  

 O texto é levado para o estilo literário, contando detalhes, como por exemplo os horários 

da batalha, que aconteceu nas piores condições possíveis, pois na batalha, o exército 

revolucionário de Aparicio estava em desvantagem, segundo livros que contam a história da 

batalha, o exército, os blancos de Aparicio tinha 15 mil soldados contra 36 mil das tropas 

governistas, os colorados. As tropas governistas tinham armamentos mais modernos como 

canhões, carabinas e fuzis. Enquanto o armamento dos revolucionários disparava 2 vezes, o 

governista disparava 5 vezes.  
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 Mesmo assim, Aparicio é retratado como um grande herói, a matéria diz que mesmo 

sendo facilmente reconhecido por seu chapéu e poncho branco característico do Partido 

Nacional e, estar acompanhado de um porta-bandeira, Saravia foi para a frente de batalha para 

incentivar seus soldados. O líder foi atingido por uma bala que feriu os rins e o intestino, 

segundo a matéria, mesmo ferido continuava em pé e faz uma citação ao livro “trataba de 

sonreír, pero perdía mucho sangre”, representando Aparício como um homem forte, 

característico do gaúcho. Com a saída de Aparicio do comando dos revolucionários, o exército 

se desfez, fazendo com que a última revolução civil fosse uma derrota.  

O texto usa a fala do coronel Caramelo Cabrera em que ele diz que o exército era 

“saravista” e com a saída de Aparicio Saravia seria impossível manter sua coesão. Reafirmando 

a importância de Aparicio mesmo com a derrota na revolução. 

 

Figura 8 – Fotografia da capa do dia 6 e 7 de setembro 
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Figura 9- Fotografia da matéria da edição do dia 6 e 7 de setembro 

 

Figura 10- Segunda fotografia da matéria da edição do dia 6 e 7 de setembro 

 As duas fotografias da matéria e a fotografia de capa são jornalísticas, possuem caráter 

informativo mostrando os participantes da marcha. A imagem fotojornalística precisa juntar o 

caráter noticioso com a força visual, “só assim consegue, no contexto da imprensa, juntar uma 

impressão de realidade a uma impressão da verdade” (SOUSA, 2002, p.10).  

 Na figura 9, os participantes são mostrados com bandeiras, uma forma de representação 

de quem participa da marcha e antigamente era usada para identificar os grupos envolvidos nas 

batalhas, é uma forma de representação do gaucho como se estivesse indo para frente de 
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batalha. E juntamente com a legenda, representa líderes. Na figura 8 mostra uma criança 

participante da marcha com o poncho branco característico de Aparicio Saravia e um homem 

com o lenço branco, que também representa os “blancos”, é uma forma de confirmar que o 

gaúcho passou a participar ativamente da política do lugar onde vive, representando isso através 

da vestimenta.  

 As fotografias são todas coloridas, para organizar a composição de uma fotografia, 

deve-se levar em consideração fatores que chamem mais atenção do leitor, como a intensidade, 

que acontece através das cores. “A cor permite atrair atenção, mas também é um agente 

conferidor de sentido, em função do contexto e da cultura” (SOUSA, 2002, p. 90).  

 Os enquadramentos foram feitos em plano geral, toda matéria jornalística deve conter 

pelo menos uma fotografia em plano geral para localizar o fato. Segundo Sousa (2002, p. 61) é 

comum que fotojornalistas iniciem a cobertura com planos gerais, para captura é usada objetivas 

grande angulares, “esses planos servem para dar panorâmicas gerais sobre a ação” (SOUSA, 

2002, p.61). O plano geral mostra os participantes em sempre em grupo, remetendo a um 

exército.  

 Os ângulos fotográficos das fotografias são horizontais normais. A composição é usada 

para “obtenção de um efeito unificado, que, em princípio, é a transmissão de uma ideia ou de 

uma sensação” (SOUSA, 2002, p.80), nas fotografias analisadas, o assunto principal é sempre 

centralizado. A composição é simples, os elementos ocupam os dois lados da fotografia, não 

tendo um foco principal. Centralizar os participantes da marcha é a forma mais comum de 

compor uma fotografia, têm motivos simétricos criando uma imagem equilibrada, dessa forma, 

os participantes são colocados em evidência sem espaço para outros elementos.  

 Fazendo o cruzamento das representações entre os elementos textuais e as fotografias, 

percebe-se que o gaucho uruguaio, nesta matéria, é representado através do líder Aparicio 

Saravia. Evidenciando muito mais o lado político e partidário da cultura gaucha, através das 

cores usadas pelos participantes da marcha e as bandeiras para nomear seus agrupamentos, que 

leva como descrição na legenda a palavra caudilho que representa líderes.  

 A segunda matéria 15a ser analisada é do dia 14 de agosto de 2015, na “editoria” 

binacional. A manchete de capa é “Tradición binacional por las calles de la ‘Frontera de la 

paz’” acompanhada por uma foto com a legenda “Así lo confirmó en A Plateia en español el 

Director de Cultura Alex Alvez”.  

                                                 
15 Disponível em: https://issuu.com/jornalaplateialivramento/docs/20150814. Acesso em 13 de outubro de 2019 

https://issuu.com/jornalaplateialivramento/docs/20150814
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Figura 11 - Capa da edição do dia 14 de agosto de 2015 

 Na matéria, o título é “Ya está todo listo para el tradicional desfile del 20 de 

septiembre”, já a linha de apoio “El Director de Cultura, Alex Alvez explico los pormenores de 

la actividad”. A matéria tem 4 fotografias, sendo uma delas do entrevistado e as outras 3 dos 

desfiles anteriores.  
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Figura 12 – Matéria do dia 14 de agosto de 2015 

 

 

Figura 13 – Manchete de capa da edição do dia 14 de agosto de 2015 

 A manchete de capa ocupa toda a largura da página, reforçando a importância do assunto 

para os dois países. Isso mostra que um dos fatores que unem a fronteira é a cultura gaúcha. 

Nos motivos do projeto de lei para a comemoração do 20 de setembro, é de que a cultura gaucha 

é baseada no cultivo das amizades e hospitalidade. 

 

Figura 14 – Título da matéria da edição do dia 14 de agosto de 2015 

 O título da matéria fala sobre o 20 de setembro, data comemorativa do Rio Grande do 

Sul, que desde o ano 2006 é feriado no Departamento de Rivera, feriado conhecido como “Dia 

da cultura gaucha ou Cultura do Pampa” 

 O texto da matéria fala sobre o tradicional desfile do 20 de setembro, que na época, era 

feito nos dois países. Segundo o texto, os festejos Farroupilha de Livramento e os do Dia da 

cultura gaúcha, coincidem. A matéria tem também, uma entrevista com o diretor da Divisão 

Cultural da Intendencia Departamental de Rivera, em que ele diz que os preparativos estão 

sendo solucionados de forma positiva, já que no ano anterior foram tomados mais cuidados. O 

entrevistado diz que a ideia é que o desfile e as atividades previstas para semana sejam feitos 

nas duas cidades. Esta fala reforça os ideias gauchos de amizade, reafirmando também, o fator 

de união, além da união geográfica, do povo fronteiriço.  

 É levantado a questão dos problemas com o trânsito enfrentado pela cidade, a circulação 

dos “jinetes” na cidade de Rivera causava transtornos nas ruas, e para o desfile que aconteceria 

isso foi solucionado, para que pudessem voltar para o Brasil de forma ordenada. A palavra 

“jinetes”, em português cavaleiros pode ter vários significados e normalmente associado ao 

cavalo. Na cultura gaúcha o “jinetes” ou ginetes são os participantes de um “esporte” típico 

gaúcho, as gineteadas, que consiste em uma demonstração da lida de doma gaúcha e habilidades 

do peão. Esse tipo de demonstração do modo de vida dos antepassados é uma representação de 

coragem e destemor.  
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 É levantada a questão da reunião entre o departamento de cultura e as grupos 

tradicionalistas de Rivera, para informar o acordo entra as cidades de que os grupos uruguaios 

desfilariam depois dos grupos brasileiros. A abertura do desfile é feita por autoridades civis e 

militares de ambas cidades. 

  O texto ressalta o comércio uruguaio, uma vez que o feriado não é obrigatório para 

entidades privadas, além disso fala sobre o galpão binacional construído no Parque 

Internacional, que fica na linha divisória. O galpão possuía mostras históricas dos dois países, 

representando a importância da figura gaucha.  

 A matéria fala também da guarda da chama crioula como tradição da cidade vizinha, 

Livramento, que passa a contemplar as duas cidades. A chama é o marco oficial do movimento 

tradicionalista no estado do Rio Grande do Sul há 70 anos e é tida como um resgate de 

pertencimento a cultura e tradição, o ato de dividir a guarda com a cidade uruguaia representa 

os valores cultivados da amizade e hospitalidade. É falado sobre a doença do mormo 16, motivo 

da reunião entre as autoridades das duas cidades.  

 

Figura 15 – Foto de capa da edição do dia 14 de agosto de 2015 

                                                 
16 Doença infectocontagiosa dos cavalos que também pode ser transmitida para o homem e outros animais. É uma 

doença crônica ou aguda, os animais com suspeita da doença devem ser isolados e submetidos a exames. É fatal 

em humanos e a pessoa exposta à doença deve ser tratada mesmo que não exista sintomas. 
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 As fotografias da matéria são ilustrativas e, por representarem o desfile através de 

imagens de desfiles anteriores.  

a fotografia [...] sempre com a finalidade de ilustrar uma ideia, um 

conceito ou auxiliar a compreensão de um fato [...] Nesse caso, a marca 

temporal geralmente não é muito forte: a tendência da fotoilustração é 

a generalização, sem uma data claramente definida. (BUITONI, 2011, 

n.p.) 

Diferente da matéria analisada anteriormente, esta edição é em preto e branco, de forma que 

não chama a atenção do leitor. 

 A fotografia de capa, figura 15, o objeto fotografado ocupa todo o enquadramento, 

mantendo a atenção nos participantes do desfile. A fotografia evidencia a bandeira uruguaia, 

fazendo referência ao desfile de entidades uruguaias, mesmo que aconteça nas duas cidades. O 

plano fotográfico é o plano conjunto, mais fechado, mas ainda assim permitindo que o leitor 

compreenda a ação dos sujeitos. A composição foi feita através da regra dos terços, na 

fotografia, a bandeira do Uruguai está em um dos polos de atração visual, sendo considerada o 

tema principal da matéria, representando a presença do gaucho no desfile do 20 de setembro. 

Para equilibrar a fotografia é colocado um cavaleiro nos outros dois polos de atração visual. O 

ângulo da fotografia é o normal, onde os sujeitos fotografados estão na mesma linha de visão 

do fotógrafo.  

 
Figura 16 – Primeira fotografia da matéria do dia 14 de agosto de 2015 

 Na figura 16, a fotografia não é retangular, evidenciando que foi feito um 

reenquadramento, “reenquadrar uma fotografia é um gesto frequente em fotojornalismo, pois 
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assim pode concentrar-se a atenção do observador no motivo e retirar da imagem elementos 

que desviem o olhar do que é importante” (SOUSA, 2002), o reenquadramento coloca a criança 

no centro da imagem. Foi usado um plano médio, onde o sujeito fica em evidência, cortando o 

cavalo em que ele está. O ângulo de visão é o normal, a composição mostra a criança em cima 

do cavalo, e pessoas que estão assistindo o desfile ao fundo, o uso desta imagem representa a 

presença da cultura gaucha nas mais diferentes gerações.  

 
Figura 17 – Segunda fotografia da matéria do dia 14 de agosto de 2015 

 A segunda fotografia da matéria, figura 17, o enquadramento mostra um grupo de 

cavaleiros no desfile, que remetem a frente de batalhas, onde carregam as bandeiras que 

representam aquela entidade. O plano é geral, aberto, mostrando os desfile e o público. Esse 

plano permite perceber onde é o desfile, mostrando caracteristicas da cidade, apesar de não 

mostrar a entrada de Rivera, percebe-se que os sujeitos estão passando pelo parque 

internacional, e entrando na cidade vizinha. O ângulo de visão é normal. A composição é 

equilibrada, os cavaleiros estão ocupando a parte esquerda e o centro da imagem, e o público, 

em menor quantidade, a parte direita da fotografia.  
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Figura 18 – Terceira fotografia da matéria do dia 14 de agosto de 2015 

 A figura 18, para o enquadramento foi usado o plano geral, mostrando o desfile e o 

público. O ângulo é o plano normal, onde o sujeito está na mesma linha de visão do fotógrafo. 

Na composição é utilizado a regra dos terços, os sujeitos principais da foto ocupam os quatro 

pontos de atração visual, trazendo equilíbrio para fotografia. A fotografia representa uma 

família, onde pai e filho compartilham os costumes e tradições do gaúcho.  

 Ao fazer o cruzamento do texto e das fotografias, nota-se que nessa matéria, apesar de 

ser exclusivamente para falar do desfile uruguaio no 20 de setembro, as fotografias não remetem 

ao gaucho uruguaio, são utilizadas de maneira mais generalizada para representar o desfile. O 

texto traz mais marcas do Uruguai enquanto nas fotografias, apenas a capa possui um elemento 

significativo da cultura uruguaia, a bandeira do país.  

 A matéria do ano de 201617 que será analisada é a do dia 13 de setembro. Está na editoria 

“tradición” e é sobre a 13ª Marcha “A Caballo por Aparicio”. A manchete de capa é “Más de 

mil nacionalistas marcharon ‘A caballo por Aparicio” acompanhada pela fotografia com a 

legenda “En ocasión de celebrarse los 180 años del Partido Nacional”  

                                                 
17 Disponível em: https://issuu.com/jornalaplateialivramento/docs/20160913. Acesso em 13 de outubro de 2019 

https://issuu.com/jornalaplateialivramento/docs/20160913
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Figura 19 – Capa da edição do dia 13 de setembro de 2016 

 Na matéria, o título é “13ª Marcha ‘A Caballo por Aparicio”, e na linha de apoio, “El 

presidente del Directorio del Partido, Luis A. Heber ofreció palavras de homenaje recordando 

al caudillo blanco destacando el ‘coraje y la rebeldia que debe tenere el publo uruguayo”  
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Figura 20 - Matéria do dia 13 de setembro de 2016 

 
Figura 21 – Manchete de capa da edição do dia 13 de setembro de 2016 

 A manchete coloca em foco que mais de mil nacionalistas “marcharam” a cavalo por 

Aparicio Saraiva, representando mais uma vez, o gaucho politizado, marchando como soldados 

do exército de Aparicio.  

 
Figura 22 – Título da matéria do dia 13 de setembro e 2016 
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 O título, assim como a manchete representa o gaucho marchando pelo 13º ano 

consecutivo, como em uma batalha, pelo herói do partido nacional. Perpetuando a tradição e o 

valores de Aparicio.  

 O texto fala sobre a celebração dos 180 anos do Partido Nacional, ressaltando a 

participação de um grande público na marcha a cavalo por Aparicio. É uma forma de representar 

que Aparicio Saravia tem muitos seguidores mesmo depois de tantos anos. O texto fica um 

pouco literário relatando como estava o dia. Novamente é falado sobre a quantidade de 

participante, que são de várias idades, forma de representar que o herói do partido inspira não 

só os mais velhos como jovens e crianças, que participara da “aventura de disfrutar del paisaje 

y rendir homenaje al general Aparicio Saravia”, ao falar da paisagem é feita uma representação 

do pampa e do lugar onde foi a batalha de Masoller, que agora estando em paz podem apenas 

aproveitar o espaço para recordar os atos heroicos.  

 O texto destaca que a marcha traz pessoas de todas as partes do Departamento de Rivera 

e Sant’Ana do Livramento, que ano após anos remontam a recordação do centenário da morte 

do caudilho nacionalista. Reforçando a importância de Aparicio na política uruguaia. O 

presidente do diretório político homenageou o herói e o destaque foi para a coragem e rebeldia, 

que segundo ele o povo uruguaio deve ter, é uma forma de representação da figura do gaucho 

que é corajoso e rebelde, sempre indo em busca dos seus ideais. A matéria conta a história de 

Aparicio, que foi criado no campo e com a morte do seu pai, ele e seus irmãos herdaram as 

terras, é a representação do gaucho da lida campeira que é herói político.  

 Aparicio e seus irmãos estavam ligados ao Rio Grande do Sul e ao Uruguai pelos e seus 

movimentos revolucionários, o motivo pelo qual eram próximos dos dois países era a zona de 

fronteira e a falta de demarcações de terras. Mas também é uma forma de representar tanto o 

gaucho uruguaio quanto o gaúcho brasileiro, que sempre se envolviam em questões políticas 

para defender seus ideais. O texto conta como a vida militar de Aparicio começou destacando 

as primeira lutas e participações em movimentos revolucionários tanto no Brasil como no 

Uruguai.  

 A matéria fala sobre a Revolução Federalista Riograndense em que Aparicio participou 

com seu irmão, com a morte dele em batalha, o caudilho nacionalista fica como seu sucessor e 

com o final da revolução, “Aparicio con unos pocos hombres volvió al pago”, “pago” é uma 

palavra tipicamente gaúcha que representa o lugar de nascimento, pertencimento e é designado 

genericamente a região da campanha.  Todas fotografias da matéria são em preto e branco e são 

fotojornalísticas.  
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Figura 23 – Fotografia de capa da matéria do dia 13 setembro de 2016 

 A figura 23 é a fotografia de capa do caderno de notícias em espanhol do jornal A 

Plateia. O enquadramento foi feito em plano conjunto, mais fechado mas que podemos idenficar 

a ação, possibilitando mostrar os participantes novamente em grupo. Já no ângulo de visão, o 

plano é normal, onde a imagem está na mesma altura do fotógrafo. Na composição, o fotógrafo 

está posicionado perto do objeto fotografado como se fizesse parte do grupo, além de mostrar 

os sujeitos em um campo, tal e qual na batalha de Masoller.  

 Os sujeitos ocupam toda a fotografia, resultando em uma foto simétrica. As bandeiras 

fazem uma representação de identificação, além de produzir a sensação de moviemento na 

fotografia. A fotografia mostra os cavaleiros usando o poncho branco característico de Aparicio, 

além de usaram bandeiras do Uruguai nas costas, reforçando a ideia de homenagem ao líder 

político e de cultivar tradições e vestimentas que o mesmo usava.  
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Figura 24 – Primeira fotografia da matéria do dia 13 de setembro de 2016 

 A primeira fotografia da matéria o enquadramento foi feito em plano geral, situando o 

observador do local onde os cavaleiros estão. O ângulo é o plano normal, a composição foi feita 

colocando os cavaleiros no centro da fotografia, o fotógrafo chama atenção para linha do 

horizonte, não sendo possível identificar onde termina os participantes da marcha. A formação 

padrão dos participantes, sempre em grupo como um exército com bandeiras com a do Uruguai 

em evidência.  

 

 
Figura 25 – Segunda fotografia da matéria do dia 13 de setembro de 2016 

 A figura 25, o enquadramento foi feito em plano conjunto, o ângulo é o plano normal. 

Na composição, os participantes da marcha ocupam todo o enquadramento, e ao fundo tem uma 

bandeira do Rio Grande do Sul em evidência, representando a união dos povos fronteiriços ao 

cultuar as tradições gaúchas. A foto mostra um político uruguaio cumprimentando outros 

participantes da marcha, mas ele não é citado no texto. O sujeito usa o característico poncho 

branco, que representa o partido “blanco” através da indumentária gaucha.  



52 

 

 
Figura 26 – Terceira fotografia da matéria do dia 13 de setembro de 2016 

 A última fotografia da matéria, a figura 26, o enquadramento é feito através do plano 

geral, o ângulo de visão é o normal. Na composição, os sujeitos estão de costas ocupam metade 

da foto, indo da esquerda para o centro, dando a sensação de movimento. A fotografia mostra, 

novamente, um grupo de cavaleiros com suas indumentárias típicas e sempre acompanhado do 

seu cavalo, elemento importante da cultura gaucha. O cavalo é um dos maiores símbolos do 

gaucho, amigo inseparável e companheiro de guerras, o gaucho cultiva um sentimento profundo 

por esse parceiro, inclusive durante a doma racional, tradicional dos gauchos argentinos. 

Segundo a cultura é através do amor e respeito pelo cavalo que a tradição se mantém viva.  

 Cruzamento das análises, no texto fica em evidência a história e importância de Aparicio 

Saravia para a política e cultura Uruguaia. Já nas fotografias, a relação do gaucho com o pampa 

e o lugar onde aconteceu a batalha de Masoller, além o cavalo ficam em maior evidência, 

seguido das cores e vestimentas usadas por Aparicio e seu grupo.  

A edição dos dias 26, 27 e 28 de agosto de 2017 18, a matéria está na “editoria” 

comemoração. Na capa oficial do jornal não possui nenhum título ou manchete, apenas uma 

foto acompanhada de legenda que diz “Independencia uruguaya celebrada en la ‘Frontera de 

la paz’”. Na capa do caderno A Plateia En Español a manchete é “Rivera celebró la 

independência uruguaya”. Na matéria, o título é “Integración de la frontera para celebrar el 

192º aniversario de la Declaratoria de la Independencia de Uruguay”, na linha de apoio está 

escrito “Em la oportunidad se llevó a cabo un multitudinario desfile cívico militar por Avenida 

Sarandi que contó con la participación de instituciones y agrupaciones uruguayas y 

brasileiras”. A capa oficial do jornal é colorida, mas o caderno em espanhol dessa edição é em 

preto e branco.  

                                                 
18 Disponível em https://issuu.com/jornalaplateialivramento/docs/20170826. Acesso em 13 de outubro de 2019 

https://issuu.com/jornalaplateialivramento/docs/20170826
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Figura 27 – Capa oficial da edição dos dias 26, 27 e 28 de agosto de 2017 

 

 
Figura 28 – Capa do caderno em espanhol dos dias 26, 27 e 28 de agosto de 2017 
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Figura 29 – Matéria da edição dos dias 26, 27 e 28 de agosto de 2017 

 Na matéria dessa edição o tema é o desfile em comemoração dos 192 anos da 

independência do Uruguai. O texto fala dos participantes do desfile, que termina com o clássico 

desfile dos cavaleiros, afirmação que representa a presença dos gauchos e da tradição nos 

desfiles. O texto finaliza contando a história da independência do Uruguai. 

 

 
Figura 30 – Fotografia da matéria do dia 26, 27 e 28 de agosto de 2017 

 A figura número 30, é a única da matéria que representa os gauchos do desfile e é 

fotojornalística. Para o enquadramento foi utilizado o plano conjunto, é possível identificar os 
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outros participantes do desfile ao fundo e que o sujeito carrega uma bandeira. O ponto de vista 

do fotógrafo é o plano normal, “oferecendo uma visão ‘objetificante’ sobre a realidade 

representada na fotografia” (SOUSA, 2002, p.79). Na composição, o sujeito está centralizado, 

e os cavaleiros ao fundo tornam a fotografia simétrica, o objetivo é mostrar a participação das 

entidades gauchas que fazem o encerramento do desfile. 

 Ao fazer o cruzamento das análises, é possível notar que nesta matéria a presença do 

gaucho não é evidenciada, apesar de ser citado no texto e possuir uma foto, a participação deles 

não é considerada relevante para pauta.  

A última matéria a ser analisada é a do dia 8 e 9 de setembro de 201819. A matéria está 

na editoria “marcha”. Na manchete da capa oficial do jornal diz “Los nacionalistas marcharon 

‘A caballo por Aparicio’”, na manchete do caderno em espanhol “Por Aparicio a Masoller”. 

O título da matéria é “‘A caballo por Aparicio’ rumbro a Masoller” 

 

                                                 
19 Disponível em: https://issuu.com/jornalaplateialivramento/docs/20180908. Acesso em 13 de outubro de 2019 

https://issuu.com/jornalaplateialivramento/docs/20180908
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Figura 31 – Capa oficial da edição do dia 8 e 9 de setembro de 2018 

 
Figura 32- Capa do caderno da edição do dia 8 de setembro de 2018 

 
Figura 33– Matéria da edição do dia 8 de setembro de 2018 
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Figura 34 – Manchete de capa do dia 8 de setembro de 2018 

 As manchetes das duas capas colocam em destaque a marcha para Masoller em 

homenagem a Aparicio. A manchete da capa oficial do jornal destaca também o partido político 

envolvido no evento.  

 
Figura 35 – Título da matéria do dia 8 de setembro de 2018 

 O título da matéria também evidencia a marcha, sempre a cavalo para fazer uma 

homenagem para Aparicio no campo de batalha de Masoller, lugar onde foi ferido. O diferencial 

do evento foi explicado na linha de apoio, com a colocação de uma “gigantesca” escultura de 

Aparicio Saravia. O gigantesca não remete apenas a obra, mas ao que Aparicio representa para 

estes gauchos que todos os anos participam da marcha em sua homenagem. 

 O texto fala sobre a tradicional marcha em homenagem a Aparicio, realizada pelo 

Partido Nacional, nesta edição, os participantes fizeram paradas nos bustos de heróis da história 

Uruguaia, entre eles Aparicio Saravia, que estavam na rota para Masoller para colocar flores. 

Representa o respeito e consideração que o gaucho tem por sua história e antepassados. A 

novidade é que ao final da cavalgada, em Masoller, os participantes encontraram uma escultura 

de Aparicio Saravia em seu cavalo, colocada em um pedestal de 4 metros. É uma forma de 

representar a importância e elevar a imagem de Aparicio, o colocando em evidência.  

 Segundo o texto, desde que foi instalada, a obra tem sido admirada por pessoas 

pertencentes ao Partido Nacional e estranhos, o texto afirma que a obra é devido a importância 

dos feitos do passado, sendo importante para a história dos uruguaios e brasileiros.  
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Figura 36 – Fotografia de capa do caderno em espanhol dia 8 de setembro de 2018 

 A figura 36 é a capa do caderno, para o enquadramento foi usado o plano geral, 

mostrando o grupo de participantes porta bandeiras, entre elas a do Rio Grande do Sul, 

destacando que Aparicio não é apenas uma referência para os uruguaios mas também para os 

brasileiros, no ângulo de visão foi utilizado o plano normal. Para a composição os elementos 

principais estão localizados no lado direito da foto, mas para criar uma foto simétrica, foi 

enquadrado os participantes que estão mais no fundo. A foto não mostra onde termina o grupo 

de cavaleiros, é uma forma de representar o grande número de pessoas que participam das 

cavalgada.  
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Figura 37 – Primeira fotografia da matéria do dia 8 de setembro de 2018 

 A primeira fotografia da matéria (figura 37) também foi feita em plano geral e o ângulo 

de visão é normal, mostrando os cavaleiros da marcha e evidenciando os participantes que 

levavam dois cavalos sem arreios, representando aqueles animais que ainda estão em processo 

de doma, forma de mostrar a cultura gaucha e a lida com os cavalos. Na composição, o primeiro 

cavaleiro está localizado no canto direito da fotografia, nos polos de atração visual, mas a 

imagem é equilibrada por conter um tema secundário, os outros cavaleiros.  

 

 

 
Figura 38 – Segunda fotografia da matéria do dia 8 de setembro de 2018 

 A figura 38 foi feita em plano geral e o ângulo de visão é normal, mostrando um grupo 

de mulheres que participam da marcha. Na composição, elas estão centralizadas na imagem, 

tornando a imagem simétrica. Duas delas usam o lenço azul, cor que representa, juntamente 

com o branco, o Partido Nacional.  
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Figura 39 – Terceira fotografia da matéria do dia 8 de setembro de 2018 

 Na figura 39 o ângulo de visão é normal e o plano é conjunto, mais fechado mostrando 

um grupo participante da marcha. Na composição, os dois sujeitos estão mais à frente do grupo, 

e nos polos de atração visual, ficando em evidência, os dois utilizam ponchos brancos 

tradicionais, e juntamente com a legenda, representa a variação de idade dos participantes da 

marcha, pois ao fundo pode se ver uma família com uma bandeira azul celeste e branco, cores 

do partido e também da bandeira do Uruguai. Reforçando as ideias de que a cultura é cultivada 

por pessoas de todas as idades e principalmente passada de geração em geração dentro das 

famílias.  

 
Figura 40 – Quarta fotografia da matéria do dia 8 de setembro de 2018 

 A última imagem a ser analisada é a figura 40, os sujeitos estão localizados no centro 

da fotografia, o enquadramento é feito no plano conjunto e o ângulo da fotografia é normal. A 

foto evidencia mais uma vez as cores caracteristicas dos participantes da marcha e também as 

bandeiras.  
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4.Considerações Finais 

 Nesta pesquisa buscamos mapear, identificar e apontar as marcas de representação do 

gaucho uruguaio no jornal de fronteira A Plateia de Sant’Ana do Livramento, fronteira com 

Rivera, Uruguai, através do texto e das fotografias. As edições analisadas possuem um caderno 

destinado as notícias em espanhol. A escolha do tema, se deu em função da observação das 

matérias veiculas do jornal referentes ao gaúcho riograndense. Surgiu então, o questionamento 

de como seria representado o gaucho uruguaio nas notícias dele, tento em vista a peculiaridade 

de possuir um caderno destinado exclusivamente às notícias de Rivera e a integração dos dois 

países nos eventos.  

 Para que a análise de imagem e elementos textuais fosse possível, foi feita uma pesquisa 

bibliográfica sobre representação, fotografia, texto jornalístico, a história das cidades da 

fronteira e sobre o gaúcho brasileiro e uruguaio, que possibilitaram uma maior compreensão 

das marcas de representação presentes nas matérias.  

 O jornalismo através dos textos e fotografias jornalísticas é capaz de representar. A 

narração dos fatos, tradicionalmente é a representação e divulgação dos acontecimentos, 

permitindo que a sociedade se reconheça através dos texto e fotos. O ser humano sempre buscou 

formas de se representar, seja em textos, pinturas ou fotografias, é uma maneira de mostrar 

como é a vida ou determinado lugar. Quando o jornal brasileiro escreve em espanhol, identifica 

e representa o país vizinho e nas fotografias, através do ângulos, enquadramentos e composição, 

o fotógrafo cria uma representação do que foi visto durante a cobertura. A representação da 

sentido às coisas e isso é feito através de marcas, e a partir dessas marcas que as análises foram 

feitas.  

 Atualmente o jornalismo é uma das principais formas de representar e com isso, constrói 

relações entre as pessoas, para o povo que vivem em fronteiras essa ligação entre os dois países, 

no caso desta pesquisa, Brasil e Uruguai, é importante para manter a proximidade. A 

proximidade do povo é facilitada quando os dois países têm acesso ao jornal e se veem 

representados. Ao representar o gaucho uruguaio, o gaúcho brasileiro neste caso, o santanense, 

tem a possibilidade de se reconhecer, principalmente através das fotografias do jornal que os 

mostram usando o mesmo tipo de vestimenta, com significados distintos, mas ideais muito 

parecidos. Graças a representação do gaucho uruguaio no jornal brasileiro de fronteira as duas 

cidades têm a possibilidade de se reconhecerem e se identificarem, criando mais uma forma de 

integração através da cultura que une os povos. 
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 Com as análises podemos perceber que as matérias que mais aprofundam a questão do 

gaucho são as da cavalgada por Aparicio Saravia. E as fotografias nas questões técnicas não 

mudam muito mesmo com o passar dos anos, os textos não possuem assinatura, e quando as 

matérias referentes ao gaucho uruguaio estão na capa “oficial” do jornal não são realmente um 

destaque, por vezes possuindo apenas a vinheta de identificação do caderno em espanhol. Não 

existe um padrão nas cores das notícias uruguaias, passando a sensação de descaso com esse 

caderno, tendo em vista que o resto do jornal é colorido.  

 No desfile de Independência a participação dos gauchos não é o foco da matéria e na 

notícia referente ao desfile binacional do 20 de setembro pouca coisa sobre a cultura gaucha é 

realmente levantada. O foco da matéria são questões organizacionais do desfile e não culturais, 

apesar de mencionar símbolos da cultura gaúcha riograndense, a chama crioula. As fotografias 

da matéria do desfile são de edições anteriores e não existe nada que identifique a participação 

do gaucho uruguaio. 

 Apesar de não ser uma pesquisa comparativa, podemos perceber que o gaucho uruguaio 

é, assim como o brasileiro, sempre representado em batalhas, mas de forma mais politizada que 

o riograndense. Mesmo que as cores dos lenços representem não só partidos políticos, mas 

como outros elementos da cultura gaúcha, no Uruguai o partidarismo e as cores usadas são 

elementos levantados e mais evidenciados pelos textos e fotografias.   

 Assim como a literatura regionalista, ou com influência dela, os textos do jornal 

apresentam o gaucho como um herói de batalhas, que deu a vida por seu povo e sua cultura. 

Assim como a Revolução Farroupilha, a Revolução de 1904 no Uruguai, não teve êxito, mas 

mesmo assim são comemoradas e lembradas até hoje pelos atos de bravura dos gaúchos, que 

deram a vida por seus princípios que acreditavam ser bons para seu povo. 
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