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Resumo 

 

 

 

Estudamos como as representações televisivas – construídas em narrativas 

brasileiras e consumidas por brasileiros, paraguaios, argentinos e uruguaios –, 

participam da articulação das identidades culturais nas fronteiras entre o Brasil 

e os países vizinhos Paraguai (Foz do Iguaçu-Ciudad del Este), Argentina 

(Uruguaiana-Paso de los Libres) e Uruguai (Santana do Livramento-Rivera). 

Concretizamos esta pesquisa sob a orientação teórico-metodológica de uma 

abordagem contemporânea no campo da Comunicação, representada pelos 

Estudos Culturais Britânicos e Latino-Americanos, explorando suas 

aproximações, no que diz respeito à interculturalidade, com a Antropologia 

Cultural. Realizamos três estudos de caso dentro de uma perspectiva 

qualitativa, desenvolvendo dois tipos de entrevistas com quarenta fronteiriços, 

montando e utilizando um banco de dados com as narrativas televisivas que se 

tornaram relevantes ao longo deste trabalho, e recorrendo, ainda, à observação 

participante e às anotações efetuadas em diário de campo. 

 

Palavras-chave: Comunicação; Antropologia; Televisão; Fronteiras; 

Identidades Culturais. 
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Abstract 

 

 

 

We studied how television representations – built on brazilian narratives and 

consumed by brazilians, paraguayan, argentines and uruguayan –, participate 

in the articulation of cultural identities on the boarders between Brazil and 

neighbor countries Paraguay (Foz do Iguaçu-Ciudad del Este), Argentina 

(Uruguaiana-Paso de los Libres) and Uruguay (Santana do Livramento-Rivera). 

We completed this research under theoretical and methodological guidance of a 

contemporary approach in the field of Communication, represented by British 

and Latin American Cultural Studies, exploring their similarities, concerning 

intercultural, to Cultural Anthropology. Three case studies were conducted 

within a qualitative perspective, developing two types of interviews with forty 

boarders, assembling and using a database with the television narratives which 

became relevant throughout this study, and yet, calling upon participant 

observation and notes taken in the field diary. 

 

Keywords: Communication; Anthropology; Television; Boarders; Cultural 

Identities. 
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1. Aspectos introdutórios e metodológicos 

 

 

“Foram seis anos morando na fronteira, chamando beterraba de remolacha, batata de 

papa e comprando carne na Argentina todo sábado de manhã. Todos os dias, era 

possível acompanhar pela janela o sol fazendo a travessia sobre as águas do rio 

Uruguai e se deitando em planícies internacionais. A ponte internacional era bicolor, 

demarcava a propriedade de nações diferentes, divisa que o sol não conhecia e 

atravessava todos os dias sem lhe pedirem documento nenhum (...). Não era 

privilégio do sol cruzar a fronteira, mas o trânsito nem sempre era livre” (Brandalise, 

2002 e 2006). 

 

Estudar a participação da televisão brasileira em regiões de fronteira foi 

uma escolha que fizemos com a colaboração das mediações culturais com as 

quais estivemos em contato ao longo de nossa vida. O tema representa 

complexidades e heterogeneidades que aprendemos a reconhecer em contextos 

diversos e que foram incorporadas durante a construção de nossa própria visão 

de mundo.  

Vivemos por seis anos na cidade de Uruguaiana, na fronteira entre o 

Brasil e a Argentina. Quando a economia argentina não facilitava as compras na 

cidade de Paso de los Libres, nos deslocávamos até Santana do Livramento, na 

fronteira com o Uruguai.  

Viajávamos em família, como tantas outras famílias da região com filhos 

pequenos, cujas roupas já não serviam mais, a fim de nos preparar para o 

inverno rigoroso. Íamos e voltávamos no mesmo dia, saíamos de madrugada, 

comíamos parrillada ao meio-dia e, ao fim da tarde, antes de retornarmos, para 

deleite de nosso paladar infantil lanchávamos chivitos ou panchos – o primeiro, 

uma espécie de x-salada (ou cheese-salada) gigante, que na verdade poderia 

ser de qualquer tipo de carne e acompanhamentos, e o segundo, um pão com 

salsichão ou linguiça. 

Mais raras, e não tão agradáveis quanto as outras, foram as viagens com 

destino à Ciudad del Leste, mais distante de onde vivíamos. Elas eram 

realizadas de ônibus, saindo de Paso de los Libres, percorrendo o caminho por 

dentro da Argentina. Nossa mãe, tal como as outras, passava o tempo todo 
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alertando-nos para não fazer isso ou aquilo porque era “perigoso”. Não 

podíamos ir ao banheiro sozinhos e até a comida era trazida de casa para 

limitar o contato com aquele lugar que parecia deixá-las tão inseguras. Mas 

viajamos para lá porque nosso irmão e seus colegas de turma insistiram, 

primeiro, em ter uma televisão e, depois, um video game, artigos que na época 

eram muito caros para nossa família, assim como para a maioria das demais. 

Onde vivíamos, fazer compras no país ao lado era uma prática 

incorporada ao cotidiano. Vinte anos depois, essa e outras dinâmicas 

experimentadas durante a infância, na região fronteiriça, ainda permanecem 

vivas em nossa memória. Agora, compreendemos que aquelas famílias, 

inclusive a nossa, estavam lidando com problemas do dia a dia a partir de uma 

perspectiva cultural particular que relativizava as fronteiras políticas e as 

normas de trocas comerciais entre os países, conforme fosse oportuno para o 

bem-estar da comunidade. 

Há dez anos, quando surgiu a oportunidade de contribuir para o campo 

da Comunicação por meio do trabalho de pesquisa, entramos em contato com 

as obras de teóricos contemporâneos da Comunicação – dos Estudos Culturais 

Britânicos e Latinos, tais como Stuart Hall e Jesus Martín-Barbero. A partir 

dessas leituras, aprendemos a atribuir sentido para a diversidade cultural 

registrada em nossas memórias e decidimos estudar a participação dos meios 

de comunicação de massa, tal como a televisão, no contexto fronteiriço. Então, 

revisitamos a fronteira entre o Brasil e a Argentina e realizamos as pesquisas 

“Gaúchos e gauchos: um pampa, duas nações” e “Comunicação e Cultura: 

Sementes híbridas em campos cercados na fronteira Brasil-Argentina”, a 

primeira, uma monografia com ênfase no telejornalismo e, a segunda, uma 

dissertação com ênfase na ficção televisiva. 

As pesquisas que realizamos nos estimularam a aprofundar os nossos 

estudos porque geraram novas inquietações. Então, retornamos à divisa entre o 

Brasil e a Argentina e, curiosos em relação ao que poderíamos aprender sobre a 

participação da televisão brasileira em outras regiões fronteiriças com as quais 

estivemos em contato, revisitamos também as fronteiras do Brasil com o 

Uruguai e com o Paraguai. No esforço de compreender os processos de 
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comunicação existentes nas fronteiras, plasmados em meio a processos 

culturais e sociais mais abrangentes, seguimos a mesma orientação teórico-

metodológica dos Estudos Culturais Britânicos e Latinos, enriquecida pelo nosso 

envolvimento com o ensino de Antropologia Cultural. Mesmo nos trabalhos 

anteriores, percebemos que durante a realização do trabalho de campo nos 

víamos acompanhados pelas leituras de Geertz (1978) e Lévi-Strauss (1970), 

observando os processos de comunicação a partir de uma perspectiva 

antropológica. Essa perspectiva foi fundamental para “situar-nos” (Geertz, 

1978) nesses contextos específicos, a fim de identificar as estruturas de 

significado em curso e suas bases sociais de importância por meio de uma 

“descrição densa” (Geertz, 1978). Do mesmo modo como a noção de 

“interpretação das culturas” de Geertz (1978) nos iluminou, também a teoria de 

Levi-Strauss (1970) sobre “a colaboração das culturas” teimou em se fazer 

presente ao longo da pesquisa. 

À parte o entusiasmo com tema, oriundo de motivações semeadas 

desde a infância, cujos frutos amadureceram no exercício do estudo, da 

pesquisa e do ensino, compreendemos que o trabalho ao qual nos dedicamos 

é bem-vindo no campo da Comunicação porque, ao longo de uma década de 

trabalho, ainda não tivemos a oportunidade de conhecer outras pesquisas com 

abordagem semelhante, dedicadas a estudar a participação da televisão 

brasileira em contextos de fronteiras entre países. Desse modo, desenvolvemos 

o trabalho que apresentamos aqui, “A Televisão Brasileira nas Fronteiras do 

Brasil com o Paraguai, a Argentina e o Uruguai – Um estudo sobre como as 

Representações Televisivas participam da articulação das Identidades Culturais 

no cotidiano fronteiriço”, incorporando as colaborações convergentes das 

perspectivas trazidas pelos Estudos Culturais e pela Antropologia, acerca do 

objeto da Comunicação. O objetivo geral desta pesquisa é aprender sobre o 

modo como a televisão brasileira participa da articulação das identidades 

culturais no cotidiano fronteiriço, estudando os casos de Ciudad del Este 

(Paraguai)-Foz do Iguaçu (Brasil), Paso de los Libres (Argentina)-Uruguaiana 

(Brasil) e Rivera (Uruguai)-Santana do Livramento (Brasil). 

Nesse sentido, primeiro realizamos uma revisão bibliográfica com o 

objetivo de iluminar nosso trabalho de campo e a análise descritiva dos dados 
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construídos, configurando uma abordagem sociocultural de nosso objeto. Isso 

foi feito principalmente com o resgate das contribuições dos Estudos Culturais e 

da Antropologia Cultural que orientam este trabalho. Compreendemos que a 

proposta contemporânea de Jesus Martín-Barbero para estudar o objeto da 

comunicação por meio das “mediações culturais” (Martín-Barbero, 2001), bem 

como a abordagem contemporânea de Stuart Hall sobre o estudo das 

“identidades culturais” (Hall, 1999), são convergentes com a perspectiva 

antropológica, uma vez que ela também considera o universo simbólico 

indissociável da prática social, operando no sentido de dissolver a separação 

dessas instâncias para focalizar sua inter-relação dinâmica. Assim, entendemos 

que essas duas perspectivas conseguem eximir-se de elaborar explicações 

deterministas ou reducionistas para os fenômenos que estudam, isso porque 

atentam para as situações vividas no cotidiano, em contextos específicos, e 

consideram a relevância dos diversos aspectos da vida social que atuam 

simultaneamente, de modo convergente ou concorrente, nos processos de 

produção e abstração de sentidos. Elas não reduzem, portanto, os intrincados 

interesses e conflitos de diferentes grupos ou categorias sociais, ou mesmo a 

participação da televisão dentro desses contextos, a uma explicação unívoca, 

seja ela econômica, política ou de outra natureza, mas incorporam todos esses 

aspectos à análise, na medida em que são relevantes para compreender o 

objeto de estudo. 

Seguindo essa orientação, construímos os dados realizando uma 

pesquisa qualitativa que compreendeu três estudos de caso. Utilizamos a 

metodologia qualitativa do estudo de caso a fim de compreendermos em 

profundidade as complexidades e heterogeneidades próprias dos espaços 

fronteiriços. Conforme Lopes (2002), a pesquisa qualitativa é o laboratório das 

Ciências Humanas. Nesse tipo de trabalho não sabemos quantas pessoas 

procedem de determinada forma, mas sabemos que tal procedimento existe. 

Ainda de acordo com Lopes (2002), numa pesquisa qualitativa combinamos 

técnicas de amostragem não probabilística, cuja representatividade é não 

estatística. Portanto, pela proposta da autora, construímos nossos dados a 

partir de uma “amostra significativa”, com “representatividade social”. Assim, o 
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estudo de caso pode ser entendido como um método descritivo significativo, 

porém não passível de generalização. Segundo Yin (2010), o estudo de caso é 

uma forma de pesquisa social empírica na qual um fenômeno atual é 

investigado dentro de seu contexto de vida real, onde as fronteiras entre o 

fenômeno e o contexto não são claramente definidas. Nesse âmbito, múltiplas 

fontes de evidência devem ser usadas. Conforme Lüdke (1986), são 

características fundamentais do estudo de caso: a ênfase da interpretação em 

contexto, a retratação da realidade de forma complexa e profunda, e a 

representação dos diferentes e às vezes conflitantes pontos de vista presentes 

em uma situação social. Por tudo isso, avaliamos que o estudo de caso seria o 

recurso mais adequado e valioso para a concretização de nossa pesquisa. 

Em cada estudo de caso que relatamos, descrevemos nossos 

procedimentos de inserção em campo, o modo como estabelecemos contato 

com as pessoas que vieram a compor a amostra, o perfil dessa amostra, e as 

narrativas televisuais que foram incorporadas ao relato, uma vez que tenham 

sido mencionadas, utilizadas ou apropriadas pelos entrevistados. Lopes (2002) 

explica que a amostra refere-se a um universo composto por pessoas, local e 

meios. Sendo assim, apontamos que estudamos a inserção da televisão 

brasileira em contextos específicos, trabalhando com dezoito pessoas na 

fronteira entre o Paraguai e o Brasil (residentes em Ciudad del Este e Foz do 

Iguaçu), com doze pessoas na fronteira entre o Uruguai e o Brasil (residentes 

em Rivera e Santana do Livramento), e ainda, com dez pessoas na fronteira 

entre a Argentina e o Brasil (residentes em Paso de los Libres e Uruguaiana). A 

composição da amostra foi aleatória e dependeu do interesse das pessoas em 

participar deste estudo. Contudo, nos três estudos de caso consideramos as 

identidades nacionais como um traço identificador da população da amostra e o 

consumo de televisão brasileira como um quesito fundamental para sua 

composição. Dentro desse universo, tivemos a oportunidade de trabalhar com 

famílias das quatro nacionalidades envolvidas neste estudo, o que enriqueceu 

a construção e análise dos dados da pesquisa porque, além de contarmos com 

colaborações de pessoas com ocupações diversas, também tivemos a 

oportunidade de conhecer as perspectivas apresentadas por gerações 

diferentes. 
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Para desenvolver os estudos de caso realizamos dois tipos de 

entrevistas, adotamos a observação participante, usamos diário de campo e 

montamos um banco de dados com o material televisivo. Utilizamos a 

entrevista do tipo semiestruturada, seguindo o modelo de Thiollent (1980), de 

acordo com o qual quanto mais abertas são as perguntas, menor é a 

probabilidade de condução das respostas. Nesse modelo de entrevista existe 

um roteiro a ser seguido, mas também há abertura nele para a valorização de 

todos os comentários pertinentes ao estudo, suscitados na interação entre o 

pesquisador e o entrevistado. 

Por meio das entrevistas atingimos o objetivo de reunir as informações e 

obter o conhecimento necessários para a concretização da nossa proposta de 

trabalho. Identificamos os meios de comunicação de massa disponíveis nas 

fronteiras e os hábitos de consumo de nossa amostra. Perguntamos sobre as 

relações sociais, políticas e econômicas argentino-brasileiras, paraguaio-

brasileiras e uruguaio-brasileiras no cotidiano fronteiriço e registramos as 

representações da amostra acerca dessas relações, bem como as que eles 

fazem uns dos outros. Levantamos a ascendência dos entrevistados e 

obtivemos informações sobre sua interação com os diversos grupos étnicos que 

participam do cotidiano fronteiriço, inclusive suas impressões acerca dessa 

diversidade étnica. Aprendemos sobre o estilo de vida da amostra, procuramos 

saber a que estrato socioeconômico os entrevistados pertenciam e apuramos 

suas observações acerca da estratificação socioeconômica na região de 

fronteira. Conhecemos suas relações com o meio rural e a relevância dele no 

cotidiano fronteiriço. Em seguida, perguntamos como tudo isso era retratado na 

televisão. Assim, pudemos apreender as apropriações e usos que os 

entrevistados fazem das representações televisivas que consideram pertinentes 

a sua realidade, identificando os sentidos que eles atribuem às narrativas 

televisivas, construídos a partir de seu contexto cultural e do jogo identitário 

em curso. Com esse levantamento, pudemos analisar a participação da 

televisão no cotidiano fronteiriço, observando em que medida suas narrativas 

medeiam o discurso dos entrevistados e a construção das representações 
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sociais, assim como participam da articulação das identidades culturais na 

fronteira. 

Utilizamos a observação participante e as anotações em diário de campo 

como recurso de apoio para realizar esse trabalho e também com o intuito de 

atentar para a subjetividade de nosso objeto de estudo, porque tal como 

explica Haguette (1992, p. 104): “o observador de campo pode geralmente 

alocar motivos e/ou intenções com maior chance de validade pela oportunidade 

que tem de contrastar ideais afirmados com comportamentos, podendo 

descrevê-los na forma como eles se impõem”. 

Desde já antecipamos que no percurso de nossa pesquisa encontramos 

paraguaios, uruguaios, argentinos e brasileiros fronteiriços expostos ao fluxo 

televisivo brasileiro, tendo se desenvolvido entre eles o hábito de consumo dos 

bens simbólicos oferecidos pela televisão brasileira. Quando os entrevistados 

partilharam conosco as representações televisivas que consideraram relevantes 

em seu cotidiano, procuramos recuperar o material. Coletamos na internet, em 

especial nos sites Globo.com e Youtube.com, as narrativas televisivas que 

haviam sido veiculadas pela televisão brasileira e consumidas, utilizadas ou 

apropriadas em alguma medida pelos fronteiriços, tal como constatamos. 

Encontramos as narrativas em formato de arquivos audiovisuais, o que nos 

permitiu montar um banco de dados que registramos em DVD, o anexo II 

dessa tese. 

Sobre o estudo de caso realizado na fronteira entre o Paraguai e o Brasil, 

há quarenta narrativas audiovisuais do gênero jornalístico, distribuídas em 

quarenta arquivos. Há três narrativas de gênero ficcional, o primeiro capítulo da 

telenovela Vale Tudo, distribuído em sete arquivos, trechos de três diferentes 

capítulos da telenovela A Favorita, armazenados em três arquivos, e trechos de 

três diferentes capítulos da telenovela Passione, armazenados em quatro 

arquivos. Neste estudo de caso também utilizamos narrativas de outros 

gêneros: parte de um episódio do programa de reality show, Big Brother Brasil, 

disponibilizado em um arquivo; trechos de diferentes episódios do programa de 

humor Casseta & Planeta: Urgente!, distribuídos em três arquivos; e o 

programa de variedades Vídeo Show – no caso desse último programa, nos 
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interessava ver o modo como uma de suas narrativas era introduzida, mas 

como não conseguimos o material em formato audiovisual, anexamos em 

arquivo a apresentação dela na própria página da Globo.com, bem como o 

material audiovisual com as cenas seguintes à introdução da matéria. O 

material das telenovelas A Favorita, Vale Tudo e Passione foi encontrado no site 

de vídeos Youtube.com e as demais narrativas, no site Globo.com. 

Sobre o estudo de caso elaborado na fronteira entre a Argentina e o 

Brasil, há oito narrativas de gênero noticioso, distribuídas em oito arquivos. 

Utilizamos um trecho de um episódio do programa de humor Casseta & 

Planeta: Urgente!, que está armazenado em um arquivo. Quanto às narrativas 

ficcionais, trabalhamos com uma cena da telenovela Deus nos Acuda (um 

arquivo) e duas cenas da telenovela Viver a Vida (dois arquivos). Fizemos uso 

também de duas propagandas, distribuídas em dois arquivos. O material das 

telenovelas Deus nos Acuda e Viver a Vida e as propagandas foram 

encontrados no site de vídeos Youtube.com e as demais narrativas, no site da 

Globo.com. 

Sobre o estudo de caso realizado na fronteira entre o Uruguai e o Brasil, 

há vinte narrativas audiovisuais do gênero jornalístico encontradas no site da 

Globo.com, estando distribuídas em vinte arquivos. Trabalhamos também com 

uma narrativa de gênero ficcional, a minissérie A Casa das Sete Mulheres, da 

qual utilizamos cinco cenas – esse material foi extraído do box em DVD da 

minissérie.  

Este banco de dados serviu para aprofundar a realização da pesquisa. 

Convidamos as famílias que participaram deste estudo para assistirem conosco 

pelo menos parte desse material, a fim de registrar outras colaborações 

suscitadas nessa interação. A esse tipo de entrevista aberta ou não estruturada, 

na qual apresentamos registros audiovisuais que dizem respeito ao tema, com a 

finalidade de conhecer melhor a produção de sentidos que é gerada quando a 

amostra se vê representada pelo olhar do “outro”, denominamos entrevista 

aberta mediada. Esta técnica é inspirada na chamada “entrevista projetiva” de 

cunho antropológico, utilizada por Collier (1973, p. 69-71) como instrumento de 

pesquisa. Ele explica que ao exibir para o próprio grupo estudado registros 
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visuais ou audiovisuais pertinentes a ele, é possível conhecer “interpretações 

significantes” porque esse tipo de material “evoca sentimentos emocionais”. 

No caso desta pesquisa, as narrativas televisivas consumidas pela 

amostra e utilizadas pelos próprios paraguaios, uruguaios, argentinos e 

brasileiros que vivem nas fronteiras, foram todas construídas pela televisão 

brasileira, um meio de comunicação de massa voltado para os brasileiros. 

Assim, as representações televisivas foram elaboradas pelo “outro”, no sentido 

de que foram construídas por “não paraguaios”, “não argentinos”, “não 

uruguaios” e “brasileiros não fronteiriços” (que para os brasileiros fronteiriços 

podem, em alguma medida, também representar o “outro”). Por isso, as 

elaborações de sentido das famílias, ao assistirem o material televisivo, 

também foram úteis para confirmar qual é a tendência da televisão brasileira ao 

caracterizar aspectos pertinentes a nossa amostra e, assim, iluminar a 

participação da televisão na articulação das identidades culturais nas fronteiras. 

Para realizar a pesquisa que relatamos aqui, viajamos a campo em 

dezembro de 2007 e em janeiro de 2009, a fim de fazer observações e 

organizar nossas estratégias de trabalho. Selecionamos a amostra e 

construímos os dados entre outubro de 2009 e abril de 2010. Portanto, foi 

também durante esse período que coletamos e utilizamos as narrativas 

audiovisuais mencionadas pelos entrevistados. Contudo, explicamos que 

algumas narrativas apontadas pela amostra são de data anterior a esse 

período, porque seguiram fazendo parte de sua memória – no entanto, uma 

vez que estavam disponíveis na internet, durante nossa estada em campo elas 

foram recuperadas e utilizadas. Depois, enquanto redigíamos essa tese, 

sentimos a necessidade de comentar algumas narrativas televisivas veiculadas 

após a realização do trabalho de campo, com a finalidade de enriquecer nossa 

análise, tal como explicitamos, quando necessário, ao longo desta pesquisa.  

Utilizamos esta introdução com o objetivo de fazer a apresentação inicial 

do trabalho, abordando o que nos levou a desenvolvê-lo e como o 

concretizamos metodologicamente. Em seguida, apresentamos no primeiro 

capítulo a nossa revisão bibliográfica e os fundamentos da abordagem teórico-

metodológica. No segundo, terceiro e quarto capítulos, relatamos, 

respectivamente, os estudos de caso que realizamos nas fronteiras do Brasil 
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com o Paraguai, com a Argentina e com o Uruguai. No último capítulo, 

apresentamos as nossas considerações finais sobre esta pesquisa. Depois, 

indicamos as referências bibliográficas. Por fim, descrevemos os anexos que 

constam na parte interna da contracapa deste trabalho, no formato de DVD, 

com o material televisivo que conseguimos coletar para realizar este trabalho e 

apresentamos um mapa que situa as cidades fronteiriças nas quais realizamos a 

pesquisa. 
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2. Comunicação: a realidade complexa e heterogênea de 

processos culturais plasmados a processos sociais 

 

 

Pontuamos que para desenvolver esse trabalho seguimos a orientação 

teórico-metodológica proposta pelos Estudos Culturais Britânicos e Latino-

Americanos, bem como pela Antropologia Cultural, com respeito aos estudos de 

comunicação intercultural. Ao longo de todo o processo de pesquisa recorremos 

a essa orientação, e nossas leituras (e releituras) começaram antes dela e 

continuaram depois. Nesse sentido, vamos apresentar os autores com os quais 

mais dialogamos ao longo do levantamento e interpretação do material 

empírico. 

Consideramos relevante expor alguns aspectos que depreendemos como 

fundamentais no estudo dos processos de comunicação. Com a colaboração da 

Antropologica Cultural e dos Estudos Culturais Britânicos e Latino-Americanos, 

entendemos que é na interação com o meio natural e social que aprendemos a 

atribuir sentidos para as coisas do mundo tangível e intangível, e com isso 

podemos intervir e participar de todas as esferas da vida. Compreendemos que 

o homo sapiens sapiens vem ao mundo com capacidade de produção e 

abstração simbólica, mas é no convívio social e na imersão cultural que 

aprendemos a compreender e elaborar significados. O nosso aprendizado se dá 

na totalidade do que é humano: educamo-nos formalmente e informalmente. O 

olfato, a audição, o tato, o paladar e a visão são nossas primeiras formas de 

interação com o mundo. E por causa de nossa capacidade mental genuína, 

fruto da interação entre natureza e cultura, atribuímos sentido a tudo que toca 

esses meios de interação social, bem como aprendemos a tocar os outros 

produzindo significados. 

Na jornada da humanidade sobre a terra há uma urgência por 

comunicação, por estabelecer trocas simbólicas, por compreender, fazer-se 

compreender e assim intervir na realidade em que estamos inseridos. 

Entendemos que é daí que surge nosso esforço ancestral para desenvolver a 

fala, a oralidade. É essa urgência – somada a outras, próprias de cada tempo 
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histórico –, a razão para o desenvolvimento da escrita e de tecnologias que são 

incorporadas pelo ser humano em seus processos de comunicação. 

Para um ser cultural como o homo sapiens sapiens, as trocas simbólicas 

cotidianas realizadas por meio da linguagem verbal e não verbal são 

responsáveis pelos processos de elaboração das identidades que se 

desenvolvem, por exemplo, com a construção coletiva da memória. Por isso, 

entendemos que ao estudar os processos de comunicação, envolvendo 

tecnologias ou não, é preciso observar sua participação no cotidiano e no tecer 

da memória. Com isso, torna-se possível apreender, ao longo do tempo, as 

transformações culturais nas mais diversas sociedades, atentando para as 

relações de interculturalidade experimentadas por diferentes gerações, gêneros, 

etnias, nações, regiões e estratos socioeconômicos, uma vez que todas essas 

dimensões são categorias de produção de significados. 

Como sinalizamos no título desse capítulo, entendemos que para a 

produção de conhecimento no campo científico da Comunicação é 

imprescindível atentar para como os processos de comunicação participam da 

complexidade da vida social em todas as suas dimensões, considerando a 

heterogeneidade cultural característica da espécie humana. Isso porque 

compreendemos que os processos sociais, culturais e de comunicação estão 

inter-relacionados: as características dos diversos tipos de sociedades e culturas 

configuram os processos de comunicação, bem como esses participam do 

contínuo processo de transformação daquelas. 

Essa perspectiva permite o vislumbre das marcas da totalidade histórica 

no particularismo histórico, isso porque os processos de comunicação implicam 

o estudo das trocas simbólicas e da ação social em contextos diversos – 

considerando que as trocas simbólicas não se constituem como um elemento 

separado da ação social porque a própria cultura tem uma dimensão política e 

o universo simbólico em que o ser humano está inserido foi engendrado por ele 

mesmo na interação social cotidiana. Por meio dos processos de comunicação o 

ser humano age e interage, atribuindo e abstraindo sentidos aos processos 

sociais e culturais dos quais participa e é assim que ele transforma a realidade.  
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A realidade está em constante transformação e se configura com 

contradições e conflitos, e o estudo dos processos de comunicação é revelador 

desse engendramento. Portanto, compreender os processos de comunicação 

plasmados aos processos culturais e sociais implica considerar as relações 

dialógicas que caracterizam esses processos. Ao estudar o jogo das trocas 

simbólicas e da interação social, tornam-se evidentes os conflitos e tentativas 

de dominação de um grupo sobre outro – uma etnia sobre a outra, uma nação 

sobre a outra, um grupo socioeconômico sobre o outro, um grupo político sobre 

o outro, uma geração sobre a outra, um gênero sobre o outro, etc. Esse jogo 

em que há a concorrência pela predominância, pela hegemonia, e que pode ser 

percebido ao longo de toda a história da humanidade em diversas sociedades e 

culturas, é o jogo ideológico, a própria dimensão política da cultura. E como 

consideramos os processos de comunicação plasmados aos processos culturais 

e sociais, compreendemos que ao estudar os processos de comunicação 

podemos apreender essas tensões e conflitos da realidade social. 

Utilizamos a metáfora do jogo, um processo que começa com pelo 

menos dois elementos iguais (em nível de equivalência) e que termina com os 

mesmos elementos em estado de desigualdade (um prevalece sobre o outro), 

porque, ao estudarmos os processos de comunicação, é preciso atentar para a 

potencial pluralidade de vozes, próprias da paradoxal diversidade cultural da 

espécie humana, que ao longo do processo histórico, com a nada pacífica 

alternância no predomínio da visão de mundo de uns sobre outros, podem 

encontrar-se subsumidas ou diluídas no discurso hegemônico. 

Fenômenos culturais e sociais como os processos de comunicação não 

podem ser reduzidos a sua participação na manutenção ou subversão das 

relações de poder. Entretanto, é preciso atentar para o fato de que a 

hegemonia de um grupo sobre outro é tecida e mantida também por meio dos 

processos de comunicação, bem como a resistência a essa dominação. Assim, é 

preciso saber distinguir entre o discurso hegemônico e todos os outros que são 

igualmente relevantes, identificando os estereótipos, os preconceitos e os 

estigmas sociais que se constroem nessas relações interculturais.  
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Com a colaboração da Antropologia Cultural e dos Estudos Culturais 

Britânicos e Latino-Americanos, também atentamos para o fato de que a 

comunicação intercultural e intracultural pode ser estudada tanto nas relações 

entre diferentes sociedades quanto no interior de uma mesma sociedade, e 

pode ser percebida especialmente no contato entre diferentes culturas e 

subculturas, que se dá, entre outras situações, nas relações de comércio e 

consumo, com os movimentos migratórios, com a proximidade espacial entre 

diferentes grupos étnicos, na interação social entre diferentes gerações, na 

formação de famílias entre pessoas de diferentes etnias, nacionalidades, 

regiões, etc., com as guerras ou conflitos que envolvem tanto confrontos 

bélicos quanto estratégias de dominação política e econômica, e ainda, com a 

mediação de tecnologias que são incorporadas ao cotidiano, principalmente 

aquelas que envolvem os meios de transportes e os meios de comunicação. 

Com isso entendemos que as regiões fronteiriças nas quais nos 

propomos a estudar a participação da televisão brasileira na articulação das 

identidades culturais ou no jogo identitário constituem-se como lugares 

privilegiados para encontrarmos situações de contato cultural e para 

observarmos a comunicação intercultural e intracultural. Por isso, também é 

necessário apontar desde já que não é possível apreender toda a complexidade 

da realidade que nos propomos a conhecer. 

 Do mesmo modo, tendo em vista a riqueza da abordagem sociocultural 

proposta pela Antropologia Cultural e pelos Estudos Culturais Britânicos e 

Latino-Americanos, não pretendemos esgotar essas teorias aqui, e sim pontuar 

como principalmente essas leituras, entre outras, nos acompanharam ao longo 

da construção e análise de nossos dados. Elas colaboraram para que 

atentássemos para o modo como os sujeitos de nossa amostra articulam a 

pluralidade de categorias produtoras de significados que participam de seu 

cotidiano e, em especial, no estudo da apropriação e dos usos que eles fazem 

das narrativas televisivas brasileiras nas fronteiras do Brasil com a Argentina, o 

Paraguai e o Uruguai.  

Aproveitamos para apontar ainda que não nos propomos a fazer isso 

com o intuito de comparar os três estudos de caso. Nessa tese, quisemos sim 
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conhecer o papel da televisão brasileira nesses contextos que se caracterizam 

pela diversidade cultural e pela comunicação intercultural intensa. Com vistas a 

concretizar esse objetivo geral, começamos apresentando dois estudos que 

marcaram nossa trajetória, os de Clifford Geertz e Laura Bohannan. 

Quando o antropólogo Clifford Geertz (1978, p. 13-41) nos contempla 

com o material empírico de uma de suas pesquisas (apresentando um excerto 

de seu próprio diário de campo), a fim de demonstrar como o método da 

“descrição densa” que ele propõe é essencial para fixar o fluxo do discurso 

social em uma “forma inspecionável” (Geertz, 1978, p. 29), bem como se faz 

necessário para desenvolver o processo interpretativo das culturas porque 

permite a percepção de uma “hierarquia estratificada de estruturas 

significantes” (Geertz, 1978, p. 17) e a análise – que para ele é “escolher entre 

as estruturas de significação (...) e determinar a sua base social e a sua 

importância” (Geertz, 1978, p. 19) – de realidades sociais caracterizadas pela 

diversidade cultural, ele evidencia que “o significado varia de acordo com o 

padrão de vida através do qual ele é informado” (Geertz, 1978, p. 24). 

Ele narra o que um “informante” lhe contou em campo. Trata-se de um 

evento ocorrido em 1912, no Marrocos. Na narrativa é possível identificar três 

grupos étnicos, os berberes, os judeus e os franceses, participando da 

sociedade marroquina e vivendo na região aos arredores da “área de 

Marmusha”. Na época, o Marrocos acabara de tornar-se um Protetorado 

Francês, encontrando-se portanto sob o domínio político e econômico desse 

grupo étnico europeu que tinha chegado recentemente à região. Com isso, era 

possível observar na comunicação intercultural cotidiana o contraste entre as 

tradições culturais locais que alicerçavam as regras da vida em sociedade e as 

tradições culturais dos franceses, que trouxeram suas próprias noções de como 

deve dar-se a vida em sociedade. 

Cohen é um judeu que falava berbere fluentemente e que teve sua loja 

saqueada por uma tribo de berberes que ainda não havia se submetido aos 

franceses. De acordo com a cultura local, uma situação como essa deveria ser 

resolvida fazendo uso das regras sociais estabelecidas pelo Mezrag (que é um 

pacto comercial), segundo o qual aquele que é roubado deve ser ressarcido 
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pelo prejuízo. Por isso, Cohen queria ser indenizado, ou seja, ele queria cobrar 

o seu ar, que é como se chamava a indenização que deveria corresponder a 

quatro ou cinco vezes o valor do que lhe foi roubado. Os franceses que agora 

dominavam a região haviam proibido o Mezrag. Entretanto, eles não tinham 

como garantir a segurança de todos no lugar e esse era um dos motivos pelos 

quais o Mezrag seguia sendo cultivado.  

Como a tribo que o havia roubado estava em “rebelião aberta” contra os 

europeus, Cohen dirigiu-se a uma das autoridades francesas, o Capitão Dumari, 

a fim de pedir autorização para cobrar sua indenização, no que o xeque tribal 

Marmusha (que seria o seu “portador-mezrag”) o ajudaria. O francês acabou 

autorizando verbalmente a empreitada sem responsabilizar-se pelas 

consequências. Assim, Cohen, o xeque Marmusha e um grupo armado 

capturaram um pastor da tribo dos ladrões e roubaram seus rebanhos. 

Inicialmente os berberes pretenderam revidar o ataque, entretanto, pelo fato 

de as tradições culturais locais serem conhecidas e em alguma medida 

partilhadas entre os grupos étnicos que se encontravam naquela situação, além 

do fato de os berberes não quererem entrar em guerra com os Marmushas, ao 

invés de guerra, houve uma parlamentação. Os berberes não podiam negar que 

houve o roubo e até a morte de dois judeus durante o saque. Então, decidiram 

ressarcir Cohen com quinhentos carneiros que ele mesmo escolheu no rebanho.  

Quando Cohen retornou com o rebanho e contou o que se passara aos 

franceses, foi acusado por eles de ser um espião berbere. Por isso foi preso e 

teve seu rebanho confiscado. Com isso depreendemos que de acordo com a 

cultura local não lhe foi feita justiça (porque ele ficou sem sua indenização) e a 

cultura europeia ainda cometeu para com ele uma injustiça – ele foi preso 

como espião porque os franceses, ao apropriarem-se da narrativa de Cohen, 

não se situaram na cultura local para entender a lógica do Mezrag; sendo 

assim, para os franceses, o fato de Cohen ter voltado com tantos carneiros de 

um encontro com os berberes só fazia sentido se ele fosse um amigo de seus 

inimigos. 

A narrativa que descreve a interação social entre os três grupos étnicos, 

por meio da particularidade de uma história de vida, é utilizada por Geertz para 
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caracterizar a diversidade cultural daquela realidade e para apontar que “as 

descrições das culturas berbere, judaica ou francesa” (Geertz, 1978, p. 25) 

precisam ser entendidas “em termos das construções que imaginamos que os 

berberes, os franceses ou os judeus colocam através da vida que levam” 

(Geertz, 1978, p. 25), ou seja, ele está nos falando sobre a necessidade de 

“situar-nos” nas diferentes culturas porque elas são contextos, “algo dentro do 

qual” os “signos interpretáveis” podem ser “descritos de forma inteligível”. 

Embora os franceses tivessem chegado recentemente à região, por meio 

do poder político e econômico eles logo procuraram imprimir seu estilo de vida 

aos “nativos”, que por sua vez não deixaram desaparecer os diversos aspectos 

da cultura local, como a tradição do Mezrag (algo que Claude Lévi-Strauss 

identificaria como solução original apresentada por uma cultura para resolver 

um problema). Ocorre que a partir da lógica da cultura europeia o feito de 

Cohen – de conseguir o ressarcimento por sua perda da própria tribo que o 

roubou – não pôde ser compreendido segundo o sentido em que foi narrado. 

Para eles, o razoável era atribuir à Cohen o papel de espião dos berberes, por 

ele ter voltado com tantos carneiros de um encontro com os inimigos dos 

franceses. O etnocentrismo dos franceses não permitiu que eles se colocassem 

no lugar do outro, não se situando na cultura local para atribuir sentido ao que 

viam. Para eles, as regras da vida social estão alicerçadas em outros valores, de 

acordo com os quais não é possível que uma pessoa roubada seja ressarcida 

pelos próprios ladrões. 

O próprio autor aponta que “a partir desse simples incidente, pode 

chegar-se a complexidades enormes de experiência social” (Geertz, 1978, p. 

29), e ao longo de seu texto continua utilizando-o para apresentar diversos 

outros aspectos relacionados à abordagem que a Antropologia Cultural faz de 

seu objeto de estudo. Entre esses diversos aspectos, além dos que já 

expusemos aqui, ao apropriarmo-nos desse exemplo, destacamos ainda a 

seguinte observação do autor: para ele, “o que chamamos de nossos dados são 

realmente nossa própria construção das construções de outras pessoas, do que 

elas e seus compatriotas se propõem” (Geertz, 1978, p. 19). Assim, como 
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abordamos de modo semelhante nosso próprio objeto de estudo, nos referimos 

aos nossos dados como uma “construção” e não uma “coleta”. 

Com isso, entendemos que ao estudar o papel do consumo da televisão 

brasileira na articulação das identidades culturais em contextos caracterizados 

pela diversidade cultural, como é o caso das fronteiras que nos propusemos a 

investigar, precisamos atentar para a maneira como os significados variam de 

acordo com o padrão de vida por meio do qual eles são informados, ou seja, 

precisamos situar-nos de acordo com o que paraguaios, uruguaios, argentinos e 

brasileiros que vivem a realidade fronteiriça descrevem e reconhecem como 

relevante, a fim de que nós mesmos possamos identificar as diversas 

apropriações e usos do material televisivo, ou como ele se insere naqueles 

contextos, considerando os sentidos que são atribuídos a esse material pela 

amostra. 

Nesse sentido, chamamos a atenção para uma pesquisa realizada por 

outra antropóloga, Laura Bohannan (1968, p. 477-486). Enquanto realizava seu 

trabalho de campo estudando a cultura dos Tiv, um povo que vive na África 

Ocidental, ela teve a oportunidade de ler para eles uma das obras de 

Shakespeare, Hamlet. Essa obra revela vários elementos da cultura europeia 

que são bastante contrastivos em relação à cultura dos Tiv, e essas diferenças 

se mostraram absolutamente relevantes na maneira como eles se apropriaram 

da obra. Destacamos, por exemplo, o fato de que na cultura europeia 

representada em Shakespeare a vida após a morte é concebível, bem como a 

possibilidade de ocorrerem aparições de fantasmas querendo comunicar-se com 

o mundo dos vivos – como é o caso da passagem inicial da obra quando o pai 

de Hamlet aparece depois de morto, e posteriormente, quando ele se comunica 

com Hamlet. Na cultura dos Tiv, a vida após a morte é inconcebível. Então, 

para eles, o que os personagens da obra viram foi um “presságio enviado por 

um feiticeiro” e ainda, de acordo com sua cultura, presságios não podiam falar. 

Na narrativa, quando o falecido rei aparece pela primeira vez, seu filho 

Hamlet é comunicado do ocorrido. Para os Tiv, era para o caso ter sido relatado 

aos chefes e anciões, em especial para o irmão mais velho do chefe falecido. 

Isso porque, uma vez que em sua cultura a liderança é baseada na idade e na 
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influência, para eles os mais velhos saberiam o que fazer diante da situação ou 

como interpretar o “presságio”, não se tratando portanto de um caso a ser 

levado para um jovem, mesmo ele sendo filho do falecido. 

Ocorre que no caso de Hamlet, Cláudio, o irmão mais velho do rei morto, 

é justamente o responsável pela sua morte. E mesmo sem sabermos disso até 

certa altura da narrativa, de acordo com a cultura europeia retratada na obra, 

só o fato de ele ter se casado com a viúva de seu irmão, Gertrudes, menos de 

um mês após o ocorrido, já é motivo de desconfiança. Ou seja, como o 

costume europeu exigia pelo menos “dois anos de luto” antes que a viúva se 

casasse novamente, a conduta de Cláudio e Gertrudes já é apresentada na 

narrativa como inadequada, até porque estava em jogo a herança do trono, 

que iria para Hamlet se a rainha não tivesse contraído matrimônio e agora se 

encontrava nas mãos de Cláudio. Já para os Tiv, é costume uma viúva casar-se 

com o irmão do falecido, se eles tivessem sido irmãos por parte de pai e mãe. 

Além disso, para eles dois anos de luto era tempo demais porque a mulher 

precisaria ter alguém que preparasse seus campos e executasse diversas outras 

tarefas que cabem ao homem, quanto mais a um líder. Sendo assim, os Tiv 

consideraram a conduta de Cláudio e Gertrudes muito sensata. 

Destacamos esses aspectos, entre tantos expostos no trabalho de 

Bohannam, para apontar que ao se apropriarem da narrativa shakespereana 

contada a eles pela antropóloga, os Tiv interpretaram-na a partir de sua própria 

cultura. Eles atribuíram a Hamlet os sentidos que circulam em seu contexto, 

escutando a história a partir de sua cultura, recontaram-na, imprimindo a ela a 

visão de mundo de seu povo. E, por mais que a pesquisadora conhecesse as 

particularidades da cultura dos Tiv, não esperava que a interpretação que eles 

fariam de Hamlet divergisse daquela que ela considerava como “universalmente 

válida”.  

Com isso, entendemos que tal como no caso retratado por Geertz, nesse 

episódio estudado por Bohannan também é possível observar situações que 

implicam questões relacionadas à comunicação intercultural: cenários em que 

ocorre o contato entre diferentes culturas e nos quais o pesquisador tem que 

considerar que os discursos que ele apreende devem ser analisados 
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considerando-se essa diversidade. No caso de Cohen e os carneiros, os 

franceses atribuíram sentido para os fatos que lhes foram apresentados a partir 

sua própria cultura, na qual algo como o Mezrag não era concebível. No caso 

dos Tiv, a comunicação intercultural ocorre com a mediação de uma obra 

literária. Ao se apropriarem dessa narrativa que representa uma cultura 

diferente da deles, os Tiv também atribuíram sentido a ela a partir de sua 

própria cultura.  

Consideramos que nas regiões fronteiriças em que nos inserimos para a 

realização de nossa pesquisa, a comunicação intercultural se apresenta de 

modo pronunciado em razão do constante contato entre diferentes culturas. E 

como nesses contextos, as narrativas televisivas brasileiras também são 

consumidas por paraguaios, argentinos e uruguaios – tal como apresentaremos 

mais adiante –, consideramos que a comunicação intercultural nas fronteiras 

Paso de los Libres-Uruguaiana, Rivera-Santana do Livramento e Ciudad del 

Este-Foz do Iguaçu é mediada pelas narrativas televisivas brasileiras que 

incorporamos à pesquisa. Assim, o caso da leitura que os Tiv fizeram de 

Hamlet, uma narrativa produzida por outra cultura que não a deles, também 

nos acompanhou em campo enquanto analisávamos os usos e apropriações 

que os uruguaios, paraguaios e argentinos realizavam das narrativas televisivas 

brasileiras – e no caso de nossa pesquisa, sobretudo os entrevistados não 

brasileiros identificaram como relevantes as narrativas televisivas brasileiras nas 

quais haviam representações em que eles e seus países eram retratados em 

alguma medida. 

Os exemplos que utilizamos até aqui para demonstrar nossa abordagem 

do objeto de pesquisa são situações estudadas por antropólogos em outra 

cultura que não a sua própria, em que um deles envolve a mediação de uma 

obra literária e o outro não. A partir disso, consideramos que é preciso 

contextualizar que os processos de comunicação humana mediados por 

tecnologias ou não são objeto de pesquisas teóricas e empíricas na 

Antropologia. Nesse sentido, é válido apresentarmos como a perspectiva 

antropológica contribui para o campo da Comunicação.  
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Uma dessas contribuições tem a ver com o uso de metodologias 

qualitativas e descritivas que procuram considerar como se dão os processos de 

significação a partir de cada contexto cultural, tal como demonstramos com a 

apresentação da abordagem de Geertz e Bohannan em pesquisas de campo. 

Por sua vez, essas metodologias qualitativas e descritivas estão relacionadas 

com uma contribuição teórica, a concepção contemporânea sobre as culturas, 

que pode ser apresentada em parte na definição do próprio Clifford Geertz 

(1978, p. 15): 

 

“O conceito de cultura que eu defendo, e cuja utilidade os 

ensaios abaixo tentam demonstrar, é essencialmente semiótico. 

Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal 

amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, assumo a 

cultura como sendo essas teias e a sua análise; portanto, não 

como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma 

ciência interpretativa, à procura do significado.” 

 

Evidentemente, essa definição não comporta todos os aspectos que 

envolvem os estudos sobre as culturas, como sua dimensão política traduzida 

em ideologias e as tensões e conflitos decorrentes disso – nesse sentido, o 

próprio Geertz aponta que é por meio da “ação social (...) que as formas 

culturais encontram articulação” (1978, p. 27) e também que a análise cultural 

não pode perder de vista o “contacto com as superfícies duras da vida – com 

as realidades estratificadoras políticas e econômicas, dentro das quais os 

homens são reprimidos em todos os lugares – e com as necessidades 

biológicas e físicas sobre as quais repousam essas superfícies” (Geertz, 1978, 

p. 40). Assim, o estudo das culturas precisa “treinar” suas análises em relação 

a essas realidades. Uma vez considerados esses aspectos, essa definição 

torna-se chave para imergirmos no que consideramos ser em alguma medida 

a cultura do outro e procurarmos compreender a partir dela como se dão os 

processos de significação, inclusive as apropriações e usos dos meios de 

comunicação de massa – seja em outras sociedades que não a nossa ou no 

interior de nossa própria sociedade.  
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A fim de nos aprofundarmos acerca dessas contribuições que podem ser 

percebidas no campo da Comunicação de modo mais ou menos pronunciado, a 

partir de apropriações diretas ou por meio de outras correntes teóricas 

convergentes como os próprios Estudos Culturais que abordaremos em seguida, 

é preciso dizer que a concepção contemporânea das culturas, e mesmo o 

desenvolvimento de metodologias de pesquisa relacionadas a ela, se devem aos 

esforços constantes da Antropologia para estudar a diversidade cultural, um 

tema central para compreendermos a realidade contemporânea, bem como 

para a concretização dessa tese. 

Ao falarmos na concepção contemporânea sobre as culturas, que se 

configurou com a colaboração da Antropologia, consideramos necessário 

contextualizar alguns outros aspectos. A produção de conhecimento sobre as 

diversas culturas começou mesmo antes de a Antropologia configurar-se como 

disciplina no século XIX, e mesmo antes do consenso em torno do que 

caracterizaria a espécie humana. Principalmente os relatos de viagem do século 

XVI em diante podem ser tomados como exemplo para apontarmos que o 

conhecimento produzido neles sobre a diversidade cultural da espécie humana 

refletia a ideologia da civilização versus barbárie, na qual se alicerçava a visão 

de mundo daquela época – a partir dessa ideologia, os europeus chegaram a 

questionar o estatuto de humanidade de outros povos cujas manifestações 

culturais eram muito distantes das suas, considerando que o outro (chamado 

principalmente pelos europeus de bárbaro ou selvagem3) era o oposto deles 

mesmos, “os civilizados”. 

De acordo com François Laplantine (1991, p. 37-62), depreendemos que 

as mudanças de contexto histórico foram se refletindo nos mais variados relatos 

construídos sobre outro (no caso, o não europeu). Entretanto, a ideologia a 

                                                           
3 É interessante ressaltar que o termo bárbaro surgiu ainda na Antiguidade e foi utilizado na 

cultura grega, e mesmo na greco-romana, para denominar todos que se distinguiam dela, que 
estavam de fora do que era considerada a única forma de vida civilizada. Tal como apontam 

Lévi-Strauss e Laplantine, os europeus também empregaram bastante esse termo, no mesmo 
sentido, e a partir do século XVI utilizaram ainda o termo selvagem para rejeitar a humanidade 

daqueles que se distinguiam principalmente do modo de vida da sociedade e da cultura 

europeia – o selvagem era preponderantemente considerado como aquele outro nativo da 
floresta ou muito próximo do gênero de vida animal, em oposição ao que era considerado 

humano ou civilizado. 
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partir da qual esses relatos continuaram a ser construídos seguiu sendo a 

mesma por muito tempo. Inicialmente, o “selvagem” era visto como “mau”, em 

oposição ao civilizado (que era visto como “bom”). Preponderantemente, os 

europeus acreditavam que para o “selvagem” não havia futuro, uma vez que 

eram como animais. Por outro lado, mantendo esse maniqueísmo, em algum 

momento considerou-se também que esses “selvagens” poderiam “evoluir” por 

meio da ação administrativa ou missionária, ou seja, acreditava-se que seria 

possível torná-los mais parecidos com o “civilizado”. Mais adiante, com a 

influência de Rousseau e a concepção de que o homem é bom por natureza, 

mais as críticas feitas às ideias de solidão, anonimato e progresso que 

caracterizavam a vida civilizada, esses relatos inverteram os polos em torno do 

que era considerado “bom” ou “mau”. Entretanto, não deixaram de ser 

maniqueístas ao apresentarem o selvagem como “bom” (em decorrência do 

saudosismo da ingenuidade original ou do estado de natureza, criou-se o 

estereótipo da bondade gratuita do selvagem) e o civilizado como “mau”. 

Principalmente do século XVI ao século XVIII, o conhecimento sobre a 

diversidade cultural da humanidade foi visto preponderantemente à luz desse 

pensamento maniqueísta, servindo de base para o desenvolvimento de 

ideologias de cunho racista e levando à criação de diversos estereótipos (como 

o negro-objeto, o índio-ingênuo ou o esquimó-hospitaleiro) cujas consequências 

ainda reverberam na atualidade. 

De acordo com Laplantine (1991, p. 63-74), é no século XIX que a 

Antropologia se instaura como disciplina, e ao estudar as diferentes culturas 

sob uma perspectiva científica, adotando uma abordagem historicista, começam 

seus esforços para romper com essa visão de mundo fundada na ideologia da 

civilização versus barbárie. Nessa época, a Antropologia procura explicar a 

diversidade cultural da espécie humana a partir do evolucionismo cultural, um 

teoria anterior ao evolucionismo biológico de Darwin. A hipótese era a de que 

existe uma “espécie humana idêntica” (algo novo para a época, e 

preponderantemente divergente do modelo anterior) e que, embora os 

diferentes povos possam se desenvolver em ritmos desiguais, todos passam 

pelas mesmas etapas a fim de alcançar o nível final da evolução, que é a 



38 
 

civilização (entretanto, o conceito de civilização ainda se “traduzia” no modo de 

vida europeu). Nesse sentido, entre outros autores, Morgan apontou que há 

três estágios de evolução que podem ser percebidos no desenvolvimento da 

humanidade – a selvageria, a barbárie e a civilização –, e Frazer indicou que ela 

passa por etapas sucessivas, da magia à religião, e da religião à ciência.  

Assim, com o evolucionismo cultural, as diferenças culturais que podiam 

ser percebidas na espécie humana não eram mais explicadas como 

consequência de predisposições congênitas (ou seja, a perspectiva do 

evolucionismo cultural era preponderantemente antirracista). A diversidade 

cultural passou a ser explicada de modo mais pertinente como resultado de 

condições técnicas e econômicas. Entretanto, essa ainda era uma explicação 

eurocêntrica que considerava todos os outros modos de vida atrasados em 

relação ao modo de vida europeu, tanto que mensurava-se o descompasso dos 

outros povos a partir dos valores considerados importantes na cultura e na 

sociedade europeia: a produção econômica, a religião monoteísta, a 

propriedade privada e a família monogâmica. 

Sendo assim, o outro, que era considerado bárbaro ou selvagem até o 

século XVIII, passou a ser tido como “primitivo”, isto é, o ancestral do civilizado 

– com isso, a Antropologia passou a estudar as chamadas “sociedades 

primitivas”, ligando-se ao conhecimento da nossa origem. Ocorre que 

considerar os povos não europeus como atrasados significa acreditar que eles 

ficaram estacionados na história, enquanto apenas os europeus teriam sido 

capazes de acumular o capital cultural e tecnológico. Ou seja, embora essa seja 

uma abordagem historicista, ela é eurocêntrica, e por desconsiderar que a 

totalidade da espécie humana participa do processo histórico, ela exclui dele os 

outros povos. Algo inconcebível e portanto insustentável. Tal como demonstra 

Claude Lévi-Strauss (1970, p. 231-269), em seu texto clássico Raça e História, 

ao argumentar que a história é sempre cumulativa, em todas as formas sociais 

e culturais assumidas pela humanidade. Além disso, com a Revolução política 

francesa, a Revolução industrial inglesa e, especialmente, com o Tratado de 

Berlim, que em 1855 partilhou a África entre as potências europeias, pondo fim 



39 
 

às soberanias africanas, o evolucionismo cultural configurou-se logo como a 

justificação teórica de uma prática que se tornaria dominante: o colonialismo. 

No século XX, a Antropologia revisou suas bases epistemológicas, 

principalmente refutando a ideologia da civilização versus barbárie, criticando o 

evolucionismo cultural e sua vinculação ao colonialismo, posicionando-se contra 

todas as formas de racismo e assumindo uma postura crítica em relação ao 

etnocentrismo – no que o texto Raça e História, de Lévi-Strauss (19704), foi 

bastante relevante como marco teórico. Tal como compreendemos, é nesse 

processo que vai se construindo a concepção contemporânea sobre as culturas, 

ou seja, elas preponderantemente deixam de ser vistas como resultado do 

capital biológico que distingue em aspectos secundários as raças humanas e 

como representações de diferentes estágios de um mesmo processo 

civilizatório. Assim, os estudos sobre a diversidade cultural distanciam-se de 

pressupostos em que uma cultura é considerada inferior ou superior a outra, e 

acabam colaborando para denunciar preconceitos e identificar estratégias de 

dominação e formas de resistência a elas, produzindo conhecimento também 

sobre as consequências disso. Além disso, também nesse processo vão se 

transformando as metodologias para estudar as diferentes culturas. 

                                                           
4
 1970 é a data em que o texto Raça e História foi publicado pela primeira vez no Brasil como 

parte do livro Raça e Ciência, que consiste na compilação de trabalhos de vários autores que 

estudaram a questão racial sob diversas perspectivas (atentando para questões antropológicas, 

sociológicas, psicológicas, biológicas, entre outras). Com o final da Segunda Guerra Mundial, a 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) agregou os 

esforços de diversos pesquisadores, inclusive no Brasil, a fim de aprofundar o conhecimento 
científico sobre a questão racial em todas as suas dimensões e demonstrar, definitivamente, 

que o racismo carece de qualquer embasamento científico – ou seja, o objetivo era combatê-lo 
no campo da ciência e não apenas no campo ideológico. De modo que os trabalhos 

apresentados nesse livro refletem em grande medida os esforços e as discussões que se 

desenvolveram em torno desse tema principalmente entre 1950 e 1966 – muitos desses textos, 
ou versões deles, já circulavam no formato de brochura ao longo desse período. Considerado 

esse contexto, registramos que Claude Lévi-Strauss foi um dos principais articuladores da 
Declaração sobre a Questão Racial, da UNESCO, em 20/7/1950 – nessa ocasião, com os 

argumentos que podemos conhecer em profundidade no texto Raça e História, ele ofereceu 

uma fundamentação teórica que se tornou relevante para as ações da UNESCO: para Lévi-
Strauss, estabelecer que nenhum dado biológico confirma a desigualdade entre raças não era o 

bastante, era preciso desconstruir a crença nessa desigualdade em sua dimensão cultural, e 
Lévi-Strauss contribuiu para isso ao argumentar que os intercâmbios culturais são a condição 

fundamental para o progresso, de modo que todas as sociedades e culturas oferecem 

contribuições equivalentes para a herança comum da civilização.  
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Nesse sentido, apontamos que os textos de Claude Lévi-Strauss (1962, 

p. 20-26) e de Kabengele Munanga (1983, p. 151-158) explicam que a 

Antropologia teve seus fundamentos revistos basicamente em torno de três 

pontos. O primeiro é apontado por Lévi-Strauss (1962), quando ele chama a 

atenção para o fato de que o objeto da Antropologia tradicional, as sociedades 

primitivas, estava ameaçado de extinção em função do “contato natural entre 

as culturas” – entendemos esse como um dos fatores que levou os 

antropólogos a se interessarem cada vez mais em estudar a diversidade cultural 

no interior de sua própria sociedade, ou seja, levou à ampliação do objeto de 

estudo da Antropologia. O segundo também é destacado por Lévi-Strauss 

(1962), quando ele chama a atenção para uma mudança paradigmática na 

relação entre observador e observado, uma vez que o objeto de estudo da 

Antropologia também é considerado sujeito. Com isso, entendemos que cada 

vez mais a disciplina, em sua vertente cultural – a Antropologia Cultural –, 

distanciou-se das Ciências Naturais para poder compreender seu objeto de 

estudo, considerando o encontro de subjetividades no processo de construção 

do conhecimento científico – tal como afirmou Lévi-Strauss (1962), considerar o 

objeto de estudo como sujeito levou à revisão dos métodos e da finalidade do 

estudo antropológico.  

O terceiro ponto é fundamental como marco teórico porque consiste na 

ruptura com o evolucionismo cultural que caracterizava a abordagem dos 

trabalhos antropológicos até então. Munanga nos explica que os antropólogos 

africanos, e depois os pesquisadores do ocidente, criticaram a vinculação da 

disciplina à ideologia colonial. O autor descreveu dois tipos de crítica que 

ocorreram nesse sentido, a “liberal” – de acordo com a qual o problema estaria 

nos pesquisadores ditos “colaboradores” ou “traídos”, que tiveram os resultados 

de suas pesquisas utilizados pelos colonizadores como justificativa para 

subjugar outros povos – e a “radical” – que condenava a própria disciplina, mas 

sem criticar suas bases epistemológicas. A partir da leitura de Munanga, 

entendemos que essas críticas constituíram um momento relevante na 

trajetória da disciplina, ainda que, para ele, elas não tenham dado conta da 

mudança de paradigma que se fez necessária em Antropologia. Por isso, ele 
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apontou ainda que “a saída, segundo Schwarz, poderia ser buscada através da 

dialetização da tradição e da modernidade, da Antropologia e da Sociologia, do 

conhecimento ocidental e do saber africano” (Munanga, 1983, p. 157). 

Entendemos que nesse sentido, além do texto Raça e História, de Lévi-

Strauss (1970, p. 231-269) – no qual ele refuta a ideologia da civilização versus 

barbárie, distingue raça de cultura, posicionando-se contra o racismo, e 

desconstrói as bases do evolucionismo cultural assumindo uma postura crítica 

em relação ao etnocentrismo –, e do texto Interpretação das Culturas, de 

Geertz (1978, p. 13-41) – no qual o autor propõe a descrição densa ou a 

etnografia como metodologia para estudar as diversas culturas, a fim de 

compreender os processos de significação a partir de cada contexto cultural –, 

são especialmente relevantes os apontamentos dos textos de Roberto Da Matta 

(1978, p. 23-35), Gilberto Velho (1978, p. 36-46) e Gilberto Velho e Eduardo 

Viveiros de Castro (1978, p. 13-26). 

Uma vez que a Antropologia amplia seu objeto de estudo, dedicando 

esforços para compreender a diversidade cultural nas chamadas “sociedades 

complexas”, Velho e Viveiros de Castro (1978, p. 13-26) também colaboram 

para situarmos a concepção contemporânea sobre as culturas. (1978, p. 16-19) 

 

“A cultura ergue-se como instância propriamente humanizadora 

(...). Este instrumento de humanização é um instrumento de 

comunicação. (...) o conceito de cultura assume novas 

dimensões quando é contextualizada no que se chama de 

sociedade complexa, e/ou heterogênea. Em princípio a noção de 

complexidade está ligada à divisão social do trabalho (...), mais 

segmentadora na sociedade urbana industrial contemporânea 

(...). Sahlins (1976) coloca que na sociedade ocidental capitalista 

particularmente (...), o foco da produção simbólica, i. e., cultural, 

se dá no nível das relações de produção, ao contrário das 

sociedades tribais onde o foco estaria nas relações de 

parentesco. (...) Isso não significa que em toda a sociedade 

complexa, (...), se encontre a área das relações de produção 

como o foco principal de produção simbólica.” 
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Com isso, Velho e Viveiros de Castro apontam que na realidade 

contemporânea é preciso estudar as culturas considerando que, entre outras 

categorias produtoras de significados, a divisão social do trabalho é 

especialmente relevante. Eles (Velho e Viveiros de Castro, 1978, p. 19) 

ponderam ainda que embora a noção de heterogeneidade seja mais cultural e a 

de complexidade mais sociológica, ambas estão vinculadas. E que não só a 

“divisão social do trabalho gera experiências sociais e visões de mundo 

altamente diferenciadas, mas a própria coexistência de grupos de origens 

étnicas e regionais muito variadas concorrem para a existência de várias 

tradições”. Nesse sentido, eles apontam ainda que a noção de subcultura 

normalmente está associada à sociedade complexa, quer esteja se falando de 

classe, região ou etnia, e que ela implica a abordagem do “problema da 

dominância” de uma cultura sobre a outra em uma sociedade estratificada. 

Essa concepção contemporânea das culturas incorpora, portanto, a necessidade 

de estudarmos a produção simbólica, atentando para as relações de poder e as 

ideologias implicadas nela. 

Do ponto de vista metodológico, é interessante ainda a contribuição 

descrita por Da Matta (1978, p. 23-35), porque ela ilumina a postura do 

pesquisador das Ciências Humanas em campo. Ao revisar criticamente as 

metodologias de pesquisa em Antropologia, ele aponta que além de atentarmos 

para a subjetividade do objeto de pesquisa, não é possível negar a 

subjetividade do pesquisador. Isso porque, mesmo no momento em que o 

intelecto avança, o elemento que se insinua ao longo do trabalho de campo é o 

sentimento e a emoção – gerando o que ele chama de aspectos anedóticos ou 

românticos da disciplina (ou de Anthropological Blues, segundo a Dra. Jean 

Carter Lave), o que contempla a própria aproximação do pesquisador com o 

objeto de estudo e a maneira pela qual esse relacionamento se estabelece. De 

acordo com o autor, esses aspectos comumente ficam restritos às reuniões de 

Antropologia, como se não fizessem parte da construção do conhecimento, 

quando na verdade deveriam ser considerados na própria realização da 

pesquisa, e tal como depreendemos, até como uma forma de vigilância 

epistemológica.  
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Além disso, ele (Da Matta, 1978, p. 23-35) aponta que quando lançamos 

o nosso olhar em relação a um objeto de estudo que nos parece familiar, como 

decorrência de sua proximidade em relação ao nosso referencial cultural 

(quando estudamos nossas instituições, nossa prática política e religiosa, etc.), 

precisamos nos distanciar, assumir uma postura de estranhamento a fim de 

conhecermos as especificidades do objeto – o que ele chama de transformar o 

familiar em exótico, que é o movimento contemporâneo da Antropologia que se 

dedica especialmente ao estudo das chamadas sociedades complexas. Assim 

como quando lançamos o olhar em relação a um objeto de pesquisa que nos 

parece estranho ou exótico, por pertencer a um referencial cultural distante do 

nosso, precisamos nos aproximar e buscar reconhecer o que há de familiar nele 

– o que ele chama de transformar o exótico em familiar, que marcava o 

movimento original da Antropologia, e segue sendo relevante quando o 

pesquisador estuda uma sociedade que não é a sua própria. 

Sobre o movimento de transformar o familiar em exótico no estudo das 

sociedades complexas, encontramos uma discussão aprofundada no texto de 

Velho (1978, p. 36-46). O autor discute a questão da distância, a necessidade 

de manter uma distância mínima que garanta ao investigador condições de 

objetividade em seu trabalho. Velho explica que as pessoas podem estar mais 

ou menos distantes em função de diferentes categorias culturais como idade, 

gênero, etnia, classe, nação ou região, e que existe ainda a distância física e a 

distância na comunicação verbal e não-verbal. Para ele, o que nos propomos a 

estudar pode ser familiar, mas não é necessariamente conhecido, ou seja, não 

significa que compreendamos a lógica de suas relações e o que consideramos 

como exótico, estranho ou desconhecido, pode ser até certo ponto conhecido.  

Velho (1978, p. 36-46) nos explica ainda que, nesse sentido, os 

estereótipos nos familiarizam com cenários e situações sociais do cotidiano e a 

etiqueta orienta nossas expectativas e conduta (também com base nos 

estereótipos) e que precisamos ficar atentos para essas estereotipias porque, 

ao falar de sua própria pesquisa no meio urbano, por exemplo, Velho afirma 

que sua inserção no sistema hierárquico da sociedade brasileira levava-o a fazer 

julgamentos apressados e preconceituosos e, às vezes, até por querer repelir as 
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noções preestabelecidas, ele acabava caindo em armadilhas inversas. Para 

operar em campo, ele nos propõe ainda que utilizemos métodos de pesquisa 

ditos qualitativos, em que há o contato direto, tais como a observação 

participante e a entrevista aberta. Além disso, ele sinaliza que o estudo dos 

conflitos é particularmente útil porque, ao focalizar situações de drama social, é 

possível analisarmos os contornos de diferentes grupos, ideologias, interesses, 

culturas ou subculturas.  

Além do que apresentamos até aqui como contribuições que 

consideramos relevantes para o campo da Comunicação e para a nossa própria 

pesquisa, apontamos também que, de acordo com Egon Schaden (1974, p. 

127-147), no século XX, diversos antropólogos dedicaram-se de alguma 

maneira especificamente aos estudos dos processos de comunicação, cada qual 

a partir de seu posicionamento teórico. De acordo com Schaden (1974, p. 127-

147), Dell Hymes partiu de uma etnolinguística para uma etnografia da 

comunicação, Claude Lévi-Strauss reduziu sua antropologia estrutural a uma 

ciência da comunicação, Abraham Moles aplicou a cibernética ou a teoria dos 

sistemas gerais ao estudo da mensagem cultural, Edward Hall procurou 

demonstrar que a própria cultura é comunicação e que a comunicação é 

cultura, e Cazeneuve usou critérios antropológicos e sociológicos para 

interpretar mudanças culturais e estabelecer o papel do rádio e da televisão nos 

cenários estudados.  

Dessas contribuições, destacamos uma das hipóteses de Lévi-Strauss 

(1950 e 1982) que tem um potencial elucidativo para os estudos de 

Comunicação, e que é convergente com a perspectiva do próprio Schaden 

(1974 e 1977). Depreendemos que a resposta de Lévi-Strauss para o que funda 

a vida social é a reciprocidade, principalmente as trocas de bens, símbolos e 

pessoas – e este é um questionamento que está presente de um modo ou de 

outro nos esforços intelectuais de pesquisadores que vão da década de 60 do 

século XIX à década de 60 do século XX, e para o qual, por exemplo, Marx 

ofereceu como resposta que a categoria fundante da vida em sociedade é o 

trabalho, enquanto Freud afirmou que a categoria fundante da vida social é a 

repressão sexual. 
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Nesse sentido, entendemos que essa indagação transversal na área das 

Ciências Humanas também marca os estudos de Comunicação via Lévi-Strauss 

(1950 e 1982). Isso porque, ao pensar acerca do elo entre a cultura e a 

natureza, Lévi-Strauss (1982) acredita que o tema do incesto é um lugar 

privilegiado para pensar essa passagem da natureza para a cultura porque o 

incesto é a própria condição de passagem, não estando presente nem em uma 

e nem na outra. Assim, apropriando-se de Mauss, Morgan e Rivers, ele insere-

se num debate com Freud e argumenta que diante de leis universais estamos 

no domínio da natureza, e que diante de regras particulares estamos no 

domínio da cultura. Para Lévi-Strauss (1982), nesse contexto, o incesto 

localiza-se tanto no plano das regras particulares, quanto é uma regra que 

está em toda a parte (também é universal): povos diferentes vão explicar a 

proibição de modos diversos; assim, a proibição é geral e o que se proíbe é 

que é particular. Por isso, para ele, a proibição do incesto é uma expressão de 

algo mais elementar, o princípio da reciprocidade, porque essa proibição nos 

empurra para a troca, nos empurra para o outro, é o que nos obriga a sair de 

casa, a sair de uma cultura em direção a outras. Nesse sentido, Lévi-Strauss 

(1982) estuda em diversas dimensões as sociedades em que, além da 

proibição do incesto (universal), há a formulação de um conjunto particular de 

prescrições matrimoniais, as chamadas estruturas elementares.  

E o que é possível depreender de seu trabalho (Lévi-Strauss, 1982), e 

que nos interessa especialmente, é que para ele a vida social seria fundada na 

ideia de reciprocidade em toda a parte e, de acordo com essa perspectiva, as 

trocas poderiam se dar em diversas modalidades: na dimensão econômica, há 

a troca de bens; na dimensão da linguagem, há a troca de símbolos e na 

dimensão do parentesco, há a troca de cônjuges. De acordo com essa leitura, 

o próprio parentesco é uma modalidade de troca, e o que funda e configura a 

vida social é a troca em si, o intercâmbio. Além disso, ao reelaborar o conceito 

de fato social proposto por Mauss, Lévi-Strauss (1950) nos explica que para 

estudarmos a vida social e cultural precisamos nos preocupar menos em 

isolar, para fins de análise, sistemas econômicos, políticos, jurídicos ou 
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ideológicos, e sim nos esforçar para integrar todos esses aspectos em termos 

de práticas sociais, cujas múltiplas dimensões se unificam pela significação.  

Tal como depreendemos, a atenção que Lévi-Strauss dá aos processos 

de significação, assim como o posicionamento dele sobre o que funda a vida 

social, é o que leva Schaden (1974 e 1977), bem como Rodrigues (2009), a 

entenderem que esse princípio da reciprocidade do qual ele fala, na verdade 

são os próprios processos de comunicação. Se observarmos também o que 

Lévi-Strauss (1970) expõe em Raça e História, para ele é a própria 

comunicação intercultural que se dá por meio da coalizão entre as diferentes 

culturas (de modo colaborativo ou forçado, visto que essas trocas de bens, 

símbolos e pessoas não estão vazias de tensões e conflitos) a responsável 

tanto pela manutenção dos contornos culturais e sociais, quanto pelo que 

pode ser entendido como progresso e enriquecimento (cultural, social, 

tecnológico, etc.) de todas as formas sociais e culturais assumidas pela 

humanidade.  

Como sinalizamos, consideramos que essa hipótese de Lévi-Strauss se 

aproxima da perspectiva de Egon Schaden, que ficou conhecido no Brasil 

pelos seus estudos antropológicos acerca das populações indígenas e que, tal 

como compreendemos, foi um pioneiro nos estudos dos processos de 

comunicação numa perspectiva antropológica quando levou o repertório 

teórico da Antropologia para a área de Comunicação, e quando constituiu, em 

1970, a disciplina de Antropologia da Comunicação, na Escola de 

Comunicações e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP). Com isso, a 

ECA/USP foi a primeira universidade do mundo a incluir em seu currículo um 

curso com o título de Antropologia da Comunicação (de acordo com Schaden, 

1974, p. 129). Esse curso fez parte de sua grade curricular por cerca de duas 

décadas – inicialmente como disciplina obrigatória, e mais tarde, como 

disciplina optativa. Quando o curso deixou de fazer parte dessa grade, sua 

bibliografia foi incorporada em boa medida pela disciplina de Antropologia 

Cultural – que também já integrava o currículo da Escola desde a metade dos 

anos oitenta. A sucessora de Egon Schaden no ensino e pesquisa de 

Antropologia da Comunicação na ECA/USP foi Solange Couceiro de Lima – 
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entre lecionar essa disciplina e a de Antropologia Cultural, ela colaborou por 

cerca de quatro décadas com o campo da Comunicação, enriquecendo essa 

área com a perspectiva das teorias e metodologias antropológicas. Nesse 

sentido, destacamos que foi especialmente fértil o período entre 1977 e 1987, 

quando essas disciplinas foram ministradas por ela em parceria com Marco 

Antônio Guerra. No programa inicial da disciplina de Antropologia da 

Comunicação, Schaden (1970, p. 2) dizia que: 

 

 “Qualquer fenômeno de comunicação deve ser encarado em 

termos de realidade cultural. Somente em face aos processos 

culturais é possível chegar-se a uma explicação científica do 

processo de comunicação, pois toda mensagem adquire o seu 

verdadeiro sentido com referência ao sistema cultural ou aos 

sistemas culturais em que se inscreve.” 

 

Com isso, ele posiciona os estudos dos processos de comunicação como 

um objeto a ser encarado pela perspectiva antropológica, e sua hipótese de 

trabalho era a seguinte: “a ideia subjacente é a de que se trata de 

compreender a existência cultural sub specie communicationis, sem que se 

chegue a pretender que sejam os termos coincidentes em seu conteúdo 

semântico” (Schaden, 1977, p. 4). Isso porque, entre outras razões, ele 

considera que os processos de comunicação mediados por tecnologias ou não e 

“vigentes nos vários povos são, em grande parte, responsáveis pelas formas 

que em cada um deles assume o confronto, não raro conflitante, entre a 

tradição e as forças inovadoras” (Schaden, 1977, p. 2), além de participarem 

das transformações na “visão que o grupo tem de si mesmo, a imagem de seu 

passado, de seu presente e de seu futuro e das coisas que constituem o mundo 

em que vive” (Schaden, 1977, p. 2). 

Para concretizar essa hipótese de trabalho, tal como depreendemos, 

Schaden propunha em sua disciplina que se estudasse os processos culturais e 

sociais plasmados aos processos de comunicação. Para delimitar seu objeto, ele 

aponta que “Há toda uma Antropologia do livro e do jornal a ser elaborada, 

assim como nos falta uma Antropologia do teatro, do cinema, do rádio e da 
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televisão” (Schaden, 1974, p. 132). Além disso, Schaden (1977, p. 144-145) 

aponta também que é preciso estudar as formas sociais:  

 

“(...) da etiqueta e da ritualização do comportamento em geral; 

dos folguedos e de quaisquer manifestações lúdicas e 

agonísticas; dos mecanismos de sanção social (o ridículo e suas 

modalidades, etc.), das fontes de prestígio e desprestígio, da 

caricatura social expressa em ditos e adágios, em piadas e 

anedotas, nas canções populares e de carnaval, nos versos de 

desafios, na literatura de cordel. E assim por diante. (...) Com a 

diferença que os fenômenos seriam encarados sempre sub 

specie communicationis, da comunicação através da cultura”. 

 

É válido registrarmos ainda que Schaden (1977, p. 145) nos explica o 

que ele entende como o valor prático de uma Antropologia da Comunicação no 

Brasil, tal como ele trabalhava essa noção: 

 

“(...) encontrar o melhor uso a ser feito dos modernos e tão 

poderosos meios de comunicação, (...). Para que as influências, 

cada vez mais fortes, da imprensa, e mais ainda, do cinema, do 

rádio e da televisão não se façam sentir somente como 

mensagens de técnicas e ideias oriundas de contexto estranho. 

(...) Para que descubramos as energias latentes que existem na 

própria cultura e as ativermos com o intuito de conseguir que 

através delas, e não de forças vindas de fora, se produzam as 

necessárias transformações. (...) Ao contrário do que possa 

parecer, não há nada de patético nesta maneira de discutir o 

problema. Nem seria necessário. A fria razão nos leva a 

compreender o seu alcance.” 

 

Como em nossa pesquisa de campo estudamos a participação de um 

meio de comunicação de massa, a televisão, na articulação das identidades 

culturais em regiões de fronteira e apontamos que os processos de 

comunicação, mediados por tecnologias ou não, são objeto de pesquisas 
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teóricas e empíricas na Antropologia – tal como destacamos também ao expor 

algumas das contribuições de Schaden para o campo da Comunicação –, é 

válido contextualizar que, na perspectiva antropológica, de acordo com o 

antropólogo Philip Carl Salzman (1996, p. 355-358), o objeto mass media pode 

se apresentar de três formas: a tradicional, a impressa e a eletrônica.  

Em Antropologia (Salzman, 1996, p. 355-358), entende-se que a 

comunicação de massa se dá quando mensagens são divulgadas para amplos 

grupos de indivíduos e que isso sempre ocorreu por meio da comunicação 

verbal e não verbal, mesmo na interação face a face. A Antropologia considera 

como formas tradicionais de comunicação de massa aquelas que requerem a 

copresença dos indivíduos que estão em processo de comunicação e considera 

também que esse processo continua além do momento da comunicação, por 

meio da conservação da memória. Nesse sentido, o conceito de formas 

tradicionais de mass media é estudado pela Antropologia e entendido como 

sermões, peças de teatro, town criers, concertos musicais, ou mesmo o uso de 

tambores e cornetas à distância. Esse tipo de comunicação de massa é 

encontrado em sociedades no mundo todo.  

Salzman chama nossa atenção para o estudo de Hartman (1989, p. 190-

192), realizado na Índia, em vilarejos da província de Andra Pradesh, onde tom-

toms, chamados dandora, são utilizados para atrair a atenção para anúncios 

públicos, e a dramatização popular, chamada jatra, é encenada ao ar livre com 

fins não comerciais e está aberta a todos, sem “barreiras de classe, casta, 

religião, idade ou sexo”. Para Hartman (1989, p. 191), “dramas populares, 

canções populares, contos populares e o repertório de menestréis itinerantes e 

músicos em festivais – todos servem como mídia de comunicação de massa”. 

Salzman também chama nossa atenção para o estudo de Peacock (1968), 

realizado na África e na Ásia. Nele, Peacock considera como formas tradicionais 

de mass media as peças teatrais que são usadas tanto para expressar normas e 

ideias estabelecidas naquelas sociedades quanto para desafiá-las. 

De acordo com Salzman (1996, p. 355), peças, concertos, recitais e 

sermões continuam sendo importantes modos de comunicação de massas nas 

sociedades contemporâneas, dos influentes sermões muçulmanos ou católicos 
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aos concertos musicais de rap ou punk. Assim, compreendemos que na 

abordagem antropológica dos processos de comunicação, destaca-se desde o 

princípio o estudo da produção de significados nas culturas comumente 

caracterizadas como populares. 

Sobre os processos de comunicação mediados pela escrita, Salzman 

(1996, p. 356) aponta com pertinência que o desenvolvimento da imprensa 

permitiu a comunicação em massa, ampliando principalmente o acesso ao 

conhecimento que ficava restrito a alguns membros da elite (geralmente na 

forma de manuscritos). Entretanto, tal como depreendemos, mesmo na 

atualidade a Antropologia se preocupa com a questão do acesso porque ele 

continua sendo um desafio por causa das limitações que impõe à educação 

para a escrita, a leitura e a interpretação. Além disso, apesar do barateamento 

e da ampla difusão das mídias impressas, elas ainda são mais caras do que as 

outras.  

Sobre os processos de comunicação mediados pela mídia eletrônica, a 

Antropologia atenta para o fato de a produção simbólica dessas mídias, 

“inclusive soap operas, filmes, performances musicais, e notícias e 

documentários”, ser preponderantemente acessível além das fronteiras culturais 

em que é produzida, de um país para outro, de um grupo étnico pra outro, de 

países e regiões mais industrializadas para as menos, considerando em seus 

estudos portanto, tal como depreendemos, as semelhanças e as diferenças 

culturais, os empréstimos e a resistência nesse processo, compreendendo os 

processos de significação a partir dos contextos diversos. 

De acordo com Freire (1987, p. 21-22), os antropólogos debruçaram-se 

sobre as narrativas audiovisuais com caráter documental ou não, pela 

possibilidade que elas têm de perenizar “a fugacidade de um sem número de 

manifestações humanas”, bem como pela sua “importância historiográfica”. 

Nesse sentido, ele aponta que mesmo “filmes de propaganda colonialista e 

documentários vendedores de exotismo”, ou “filmes americanos série B e C” 

devem ser estudados à luz da perspectiva antropológica e histórica. Alguns 

antropólogos estudaram inclusive a televisão. Nessa linha, Salzman (1996) 

chama nossa atenção, por exemplo, para o trabalho de Conrad Phillip Kottak 
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sobre as telenovelas brasileiras, Prime Time Society: An Anthropological 

Analysis of Television and Culture (1990).  

Sobre a participação de tecnologias contemporâneas nos processos de 

comunicação, é válido registrar ainda algumas das potenciais colaborações da 

Antropologia Visual para o campo da Comunicação. E é relevante apontarmos 

que, pelo que nos consta, os estudos de Antropologia Visual no campo da 

Comunicação foram introduzidos por Marco Antônio Guerra e Solange Couceiro 

de Lima na década em que trabalharam juntos quando ministraram as 

disciplinas de Antropologia da Comunicação e Antropologia Cultural na Escola 

de Comunicações e Artes, da Universidade de São Paulo. 

 Em Antropologia, a fotografia e as imagens em movimento podem ser 

utilizadas tanto como “objeto” de pesquisa, quanto como “instrumento” de 

pesquisa etnográfica partindo do pressuposto de que enquanto “produtos 

simbólicos interferem na dinâmica social, são parte do processo pelo qual as 

culturas tanto podem ser homogeneizadas e descaracterizadas quanto 

estimuladas a recuperar o seu potencial criador” (Menezes, 1984, p. 28).  

De acordo com Milton Guran (1984, p. 66), a Antropologia Visual pode 

ser considerada como: 

 

“A adequação da linguagem fotográfica e cinematográfica às 

necessidades da pesquisa antropológica, assumindo a função de 

um instrumento sistemático de investigação, e também de um 

recurso para demonstração das conclusões, com discurso 

próprio.”  

 

Desse modo, mais do que valor ilustrativo, o registro visual ou 

audiovisual pode se constituir como um dado antropológico. Evidentemente, 

para estudar as culturas fazendo registros visuais dela, é preciso articular os 

princípios teóricos e metodológicos da Antropologia com o uso dos meios de 

registro de imagem e som. Quando os registros visuais são utilizados como 

“instrumento” de pesquisa, por exemplo, vem à tona “um problema de 

seletividade (o que filmar, como filmar) ligado à discussão que opõe empirismo 

(visão positivista do mundo) a uma proposta de análise hermenêutica da 



52 
 

realidade” (Menezes, 1984, p. 27). Para superar esse problema, é interessante 

a apropriação que a Antropologia Visual faz de Geertz, a fim de que “se detecte 

o „texto‟ existente em cada cultura particular, do qual existem versões que 

poderão ser contrastadas e comparadas através de formas simbólicas 

facilmente observáveis” (Menezes, 1984, p. 27). 

Nesse sentido, é relevante destacar o trabalho realizado por Gregory 

Bateson e Margaret Mead, Balinese Character (1936-1939) – para estudar o 

povo balinês a partir do registro fotográfico. Eles observaram diretamente, por 

meses a fio, as maneiras de ser desse povo dentro de uma perspectiva da 

Antropologia tradicional (de acordo com Samain e Sôlha, 1984, p. 6). É 

relevante destacar também os trabalhos de Jean Rouch, realizados 

principalmente na África, como Les maîtres fous (Gold Coast, atual Gana, 

1955), Moi, un noir (Costa do Marfim, 1958) e Jaguar (Gold Coast, atual Gana, 

1967). Jean Rouch defendeu a ideia de que “através da subjetividade 

chegarmos à objetividade científica. Esta vai ser testada e comprovada no 

momento em que o filme é projetado para os que foram retratados” (Menezes, 

1984, p. 27). De modo que “Retoma-se assim a relação entre cinema e 

audiência anunciada por Canudo, que enfatiza que o contexto no qual um filme 

é exibido e analisado: dependendo da problemática vivida por uma comunidade 

esta pode identificar-se com o resultado fílmico ou rejeitá-lo” (Menezes, 1984, 

p. 27). 

Com isso, funda-se em Antropologia Visual uma noção que ficou 

conhecida como “Antropologia da Devolução” ou como “Antropologia 

Compartilhada” (nas palavras do próprio Jean Rouch). Esse tipo de trabalho 

antropológico constitui-se como “novo modelo de ação”. Tal como 

compreendemos, um de seus objetivos é exibir as representações dessas 

culturas estudadas, construídas ao longo da pesquisa de campo em fotografias, 

filmes ou vídeos, para os povos que ali foram retratados, a fim de partilhar com 

eles não só os registros visuais, mas os próprios resultados finais ou parciais da 

pesquisa e, nesse momento, aprofundar o trabalho conhecendo o que eles 

pensam sobre isso tudo, como se vêem, o que pensam sobre o modo como são 

vistos pelos outros (que pode ser o próprio antropólogo), o que é relevante 
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para o seu cotidiano no que ali está representado e o que não é, etc. Desse 

modo, a “Antropologia Visual pode contribuir a um redimensionamento de 

campos aparentemente mais abstratos da Antropologia em geral, tais como 

parentesco, a política, a economia, a organização social e até o campo das 

ideologias” (Samain e Sôlha, 1984).  

Além disso, a noção de Antropologia Compartilhada também “visa 

contribuir para a instrumentalização destas populações no uso de recursos 

visuais de modo a formar índios, camponeses e operários como realizadores” 

(Menezes, 1984, p. 28), a fim de que possam reafirmar sua identidade 

diferencial frente à totalidade social. Nesse sentido, destacamos entre outros o 

trabalho de Terence Turner realizado no Brasil, Kaiapó Indians of Brazil (1992) 

e seu texto Defiant Images: The Kaiapo Appropriation of Video, publicado na 

revista Anthropology Today. Ao longo de seu trabalho de campo, Turner 

facilitou o uso do vídeo pelos índios Kaiapó. Sinalizamos que essa é uma 

dimensão da Antropologia Visual que pode ser especialmente útil para o campo 

da Comunicação, principalmente na área de Educomunicação. Depois de mais 

de uma década como um projeto que agregou esforços de pesquisa, ensino e 

extensão, o primeiro curso de graduação com esse nome, pelo que nos consta, 

foi instituído na ECA/USP, em 2011, no Departamento de Comunicações e 

Artes, sob a chefia de Ismar de Oliveira Soares. A Educomunicação visa a 

educação para os meios de comunicação atuais, ou seja, tanto os exercícios do 

ver, ouvir e ler confrontados com a heterogeneidade cultural e com a 

complexidade social da realidade contemporânea, quanto a formação de 

realizadores nos mais diversos contextos.  

É válido ressaltar que as pesquisas de Antropologia Visual fundadas na 

noção de Antropologia Compartilhada visam uma maior participação dos povos 

estudados na própria construção do conhecimento científico, que deve servir 

em primeiro lugar para eles. E nesse caso, destacamos a inovação de alguns 

trabalhos de Jean Rouch, como Moi, un noir e Jaguar. A fim de fazer que os 

africanos tivessem voz e vez nesses filmes, ele convidou as pessoas que 

participavam de sua pesquisa, principalmente migrantes que vieram das zonas 

rurais para as cidades, para que dramatizassem suas próprias histórias. Desse 
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modo, eles se tornaram também autores e personagens que, ao longo da 

filmagem, criavam e trocavam de papéis. Ao fazerem isso, nos permitiram 

compreender como viam sua própria realidade, quais eram seus sonhos e 

expectativas – inclusive em alguns momentos, pelo contraste entre seu 

cotidiano e o rumo que as histórias que escolheram interpretar tomavam. Além 

disso, esses trabalhos revelavam como eles articulavam noções tradicionais e 

modernas em seu cotidiano. Nesse sentido, é válido registrarmos como o 

conceito de fictio é entendido em Antropologia. De acordo com Geertz (1978, 

p.26), fictio não é uma oposição ao real. Para ele, tanto a história de Cohen e 

dos carneiros (contada a ele por um “informante”) é uma fictio, quanto obras 

como Madame Bovary. De acordo com essa perspectiva, tal como entendemos, 

as narrativas ditas ficcionais, como qualquer outra, são modeladas numa 

cultura e assim se constituem como uma das possíveis representações dela. 

Com a abordagem da Antropologia Compartilhada, entendemos que o 

registro visual, que começou a ser utilizado em Antropologia para preservar 

aspectos das culturas nativas ameaçadas pelas frentes de colonização, na 

forma de fotografias de salvamento e filmes memória, foi assumindo um 

caráter mais amplo e rico nas pesquisas antropológicas, pelo seu potencial de 

compreensão da realidade e pelo seu potencial de transformação dela. 

Apontamos ainda que, tal com depreendemos, à etapa da pesquisa em que são 

apresentadas para a amostra representações de sua cultura na forma de 

registros visuais, a fim de aprofundar o trabalho de campo e conhecer as suas 

produções de sentido acerca desse material, identificando ainda os possíveis 

contrastes entre o que eles consideram ser a sua realidade e a identidade que 

lhes foi atribuída nessas representações, Collier (1973) chamou de “entrevista 

projetiva”, em seu próprio trabalho de campo.  

Collier (1973) descreve como as imagens e principalmente a fotografia 

pode ser utilizada para o avanço do conhecimento científico em diversas 

áreas, especialmente em Antropologia, quando combinada com a observação 

participante, a fim de descrever a interação social, as estruturas de poder em 

uma comunidade, a proximidade e o distanciamento social, os usos da 

tecnologia, entre outros aspectos. Ele (Collier, 1973) entende que as imagens, 
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especialmente as fotográficas, podem se constituir como uma evidência não 

verbal dos processos sociais e culturais, de modo que em seu trabalho faz o 

esforço de explicar as operações metodológicas que envolvem o uso da 

imagem numa pesquisa antropológica, explorando suas diversas possibilidades 

e apresentando inúmeros exemplos de pesquisa de campo.  

Especialmente para a concretização de nossa pesquisa, mostrou-se 

relevante o momento em que Collier (1973) descreve num plano metodológico 

mais definido – e dentro dos limites teóricos da Antropologia Visual e das 

noções de um fazer antropológico de modo compartilhado – como entrevistar 

com fotografias leva ao avanço do trabalho de campo. Nesse sentido, tal como 

depreendemos, Collier (1973) reitera que quando um grupo observa 

representações visuais feitas sobre ele, de sua vida cultural e social, a 

entrevista se torna menos formal, não linear e mais aberta, ele pode partilhar 

mais de seu próprio conhecimento sobre esses aspectos, renovar o seu 

conhecimento, contestar essas representações, atribuir outros sentidos às 

atitudes e valores retratados ali, bem como aos processos de transformação 

social e cultural representados nesses registros pelo olhar do “outro”. 

Assim como nos apropriamos da concepção antropológica 

contemporânea sobre as culturas para concretizar essa tese, também fizemos 

uso dessa noção de entrevistar com imagens, fundada na Antropologia Visual e 

Compartilhada que contextualizamos aqui, para realizar nosso trabalho de 

campo. Chamamos o trabalho que realizamos de entrevistas abertas mediadas, 

a fim de nos distanciarmos de qualquer caráter de estudo psicológico que possa 

estar implicado no termo projetiva e de podermos trabalhar com narrativas 

televisivas, numa perspectiva convergente com a que se desenvolve nos 

estudos de consumo cultural e de recepção no campo da Comunicação, 

principalmente por meio da relevância dada à identidades e mediações culturais 

nos Estudos Culturais Latino-Americanos (Jesus Martín-Barbero, 2001) e nos 

Estudos Culturais Britânicos (Stuart Hall, 2006).  

Em nossa tese as representações televisivas construídas em narrativas 

televisivas brasileiras acabaram tornando-se um meio ou um recurso de 

pesquisa, bem como um objeto de pesquisa. Elas integraram nosso objeto de 
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pesquisa na medida em que foram construções reveladoras das representações 

que os brasileiros erigem sobre argentinos, paraguaios, uruguaios, sobre suas 

relações com esses povos e acerca das regiões de fronteira em que nos 

inserimos. Nesse caso, apontamos que Freire (1984, p. 22) ainda chamou nossa 

atenção para a “redundância do comentário em relação às imagens, abundante 

sobretudo em trabalhos destinados à televisão”. Entretanto, apesar do alerta de 

Freire, não conseguimos desenvolver nossa análise sem nos apoiarmos na 

descrição textual densa das narrativas televisivas com as quais trabalhamos em 

campo. 

Elas nos serviram como meio ou recurso de pesquisa, na medida em que 

utilizamo-nas para confrontar as representações construídas nelas com o que 

os brasileiros que vivem na fronteira com o Uruguai, o Paraguai e a Argentina 

pensam sobre seus vizinhos, sobre suas relações com eles e sobre o cotidiano 

fronteiriço, e também para sabermos o que os próprios argentinos, paraguaios 

e uruguaios que vivem nessas regiões e que consomem as narrativas televisivas 

brasileiras pensam sobre isso tudo – sempre mantendo em vista o objetivo de 

compreender como a televisão participa do jogo entre as identidades culturais 

nesses contextos. 

Além disso, é relevante apontarmos ainda que, quanto à classificação 

das culturas como de “elite”, “popular” ou de “massa”, um tema que foi objeto 

de análise crítica da Antropologia e dos Estudos Culturais, é preciso dizer que 

de acordo com os antropólogos Gilberto Velho e Eduardo Viveiros de Castro 

(1978, p. 13-26), a distinção que se costuma fazer entre cultura erudita e 

cultura popular ou, em certos casos, de massa, é a de que haveria uma 

diferença qualitativa entre esses tipos. Eles (Velho e Viveiros de Castro, 1978, 

p. 20) destacam que no caso da cultura de massa, seu valor é geralmente 

bastante contestado do ponto de vista qualitativo, em decorrência do seu 

potencial “barateador e vulgarizante” – o que eles consideram uma 

“classificação carregada de julgamentos de valor, e até, de preconceitos” –, e 

no caso da cultura popular, as análises fundadas nessa separação podem cair 

numa posição inversa e passar a valorizá-la como “mais autêntica” ou “mais 

pura, principalmente quando tida por intocada e não contaminada”, em 
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contraposição à cultura de elite, que seria considerada “artificial”, “inautêntica” 

e “decadente”. Ao fazerem essas considerações sobre que tipo de rumo o 

debate sobre a cultura em termos de qualidade e hierarquia pode tomar, os 

autores reiteram que “de uma forma ou e outra polariza-se a classificação” e 

com isso “fica-se no nível do estereótipo”. Velho e Viveiros de Castro (1978, p. 

20-21) consideram ainda que: 

 

“A categoria popular é muito pouco precisa em termos sociológicos e 

pressupõe uma homogeneidade que está longe de ser comprovada nos 

estudos existentes sobre camponeses, operários, camadas médias 

baixas ou outros segmentos e setores que pudessem ser incluídos nessa 

classificação.” 

 

Assim como apontam que: 

 

“(...) falar em elite pressupõe um monolitismo das camadas mais altas 

da sociedade que poderia colocar na mesma categoria grandes 

proprietários rurais, alta burguesia, oficiais generais, setores da 

intelligentzia, administradores, etc. Embora obviamente existam 

aspectos comuns e mesmo interesses políticos em determinados 

momentos coincidentes, isto está longe de constituir categorias 

explicativas para a compreensão da lógica da produção simbólica na 

sociedade.” 

 

Sendo assim, eles atestam que “a oposição elite versus povo em termos 

de cultura é muito vaga e pouco precisa”. E quanto à cultura de massa, os 

autores apontam que sua própria definição e limites são altamente 

problemáticos e questionam com pertinência (Velho e Viveiros e Castro, 1978, 

p. 20): 

 

“Como distinguir na sociedade urbana industrial, uma cultura que de 

alguma forma não seja de massa? Evidentemente existem segmentos da 

sociedade mais vinculados ou mais exclusivamente vinculados a certos 

meios de comunicação de atuação mais ampla mas, por exemplo, o 
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consumo de discos de música erudita ou de livros, por mais esotéricos 

ou refinados os seus assuntos, não está também dentro da lógica da 

sociedade industrial de consumo?” 

 

Com isso, depreendemos que podemos assumir que as produções 

culturais de todas as culturas e sociedades devam ser consideradas em sua 

relevância nas relações interculturais. Entretanto, é preciso atentar para quais 

desses segmentos detêm os meios de comunicação de massa e como as 

produções simbólicas veiculadas neles refletem os interesses de um ou outro 

grupo, bem como refratam os interesses de outros, assim como é preciso 

considerar como se dá o acesso de todos os grupos às produções simbólicas 

dos meios de comunicação de massa, e ainda, a partir das possibilidades de 

acesso, considerar como se desenvolvem as apropriações e usos dessas 

produções simbólicas em cada contexto cultural – algo no que os pesquisadores 

da Antropologia e dos Estudos Culturais colaboram para facilitar a 

compreensão. Até porque, tal como Velho e Viveiros de Castro ressaltam (1978, 

p. 22): 

 

“Sahlins argumenta que na sociedade capitalista ocidental 

as relações de produção constituem o principal foco de 

manifestação da produção simbólica mas isto não deve 

implicar em uma forma de reducionismo que desconheça 

as mediações como o fato de que outros focos existem e 

podem ser decisivos e determinantes em várias situações 

e momentos da vida social.”  

 

Velho e Viveiros de Castro (1978, p. 21) atestam ainda que “essas 

tentativas de hierarquização representam uma possibilidade de retrocesso”. 

Nesse sentido, tal como compreendemos, tanto de acordo com a Antropologia 

– “uma das grandes conquistas da Antropologia” foi justamente ter criticado o 

etnocentrismo e ter direcionado esforços para “procurar captar o ponto de vista 

do outro” –, quanto de acordo com os Estudos Culturais – que também 

tentaram ultrapassar as oposições convencionais entre cultura popular, de elite 
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e de massa, fundadas na apreciação qualitativa forjada ao longo do processo 

histórico –, o que Velho e Viveiros de Castro apontam é bastante pertinente. 

Além disso, os autores atentam ainda para o fato de que “é preciso analisar as 

relações entre os grupos sociais e suas produções simbólicas”, resgatando 

assim, conforme depreendemos, a dimensão política da cultura, as ideologias 

em curso.  

Sendo assim, ao concretizarmos a construção e a análise de nossos 

dados, nos apropriamos dessas perspectivas convergentes entre a Antropologia 

e os Estudos Culturais a fim de não fazermos classificações qualitativas tanto 

em relação às produções simbólicas que podem estar sendo geradas nos 

contextos fronteiriços em que nos inserimos, quanto em relação às produções 

simbólicas de origens diversas que são consumidas pela nossa amostra – de 

modo que não trabalhamos com o conceito de cultura em termos do que pode 

ser considerado como “de elite”, “popular” ou “de massa” –, embora interessem 

as manifestações de relações de poder que se configuram nesses cenários, 

sejam elas de caráter político, econômico ou outro. Tendo em vista que nossa 

proposta é estudar o papel de um meio de comunicação de massa, a televisão, 

na articulação das identidades culturais em regiões fronteiriças, atentamos 

principalmente para as narrativas brasileiras que são consumidas por 

argentinos, paraguaios, uruguaios e brasileiros, considerando como as 

representações televisivas construídas nelas refletem ou refratam a realidade 

do jogo identitário que se desenvolve entre esses povos nas fronteiras, 

reforçando ou não as identidades construídas por eles e as atribuídas por uns 

em relação aos outros.  

Assim como apresentamos o percurso que fez da abordagem da 

Antropologia sobre a comunicação intercultural e a mass media uma 

contribuição relevante para o campo da Comunicação, vamos situar algumas 

especificidades da trajetória que levaram os Estudos Culturais a compreender o 

objeto da comunicação numa perspectiva que consideramos semelhante. 

Entendemos que a abordagem da Antropologia Cultural é semelhante a dos 

Estudos Culturais Britânicos e Latino-Americanos principalmente porque ambas 

trabalham com a mesma noção contemporânea de cultura, considerando a 
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pluralidade de categorias produtoras de significados envolvidas nos processos 

de comunicação.  

Ainda é relevante apontar que o posicionamento epistemológico da 

Antropologia e dos Estudos Culturais é próximo no sentido de que em sua 

abordagem do objeto de estudo ambos atentam para as questões micro e 

macro em suas inter-relações, sem assumir a priori que o econômico é uma 

categoria produtora de significados necessariamente mais relevante do que 

qualquer outra como etnia, nação, região, geração, gênero, etc. De acordo com 

a antropóloga Eunice Durham (1984, p. 71-89), dentro da orientação 

antropológica é impossível relegar o universo simbólico em sua totalidade à 

instância da superestrutura, uma vez que ele é indissociável de qualquer prática 

social, inclusive a produção material, e é fundamental para sua compreensão. 

Para ela, o trabalho do antropólogo opera no sentido de dissolver a separação 

dessas instâncias para focalizar a inter-relação dinâmica entre aspectos super e 

infraestruturais em práticas sociais multidimensionais. Segundo Durham (1984), 

a observação da infinita variedade de formas culturais de soluções diversas 

para aos mesmos problemas afastou os antropólogos da determinação em 

última instância do econômico. Durham (1984) aponta também que a 

Antropologia considera que os conflitos e interesses de grupos e categorias 

sociais que não podem ser reduzidos ao macroenfrentamento das classes 

também são relevantes, e que no estudo dos processos culturais em nossa 

própria sociedade é preciso incorporar a dimensão política que esses 

fenômenos assumem na moderna sociedade de classes. 

É de modo semelhante que David Morley (1996, p. 402) caracteriza a 

orientação dos Estudos Culturais a partir de sua leitura de Stuart Hall, 

considerando os processos de comunicação como objeto de estudo: 

 

“O objetivo não é substituir um nível de análise (micro) por outro 

(macro) mas sim integrar a análise das questões gerais da ideologia, 

poder e política (que Hall (1988a) definiu como a dimensão vertical das 

comunicações) com a análise do consumo, dos usos e das funções da 
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televisão na vida cotidiana (a dimensão horizontal das comunicações, 

segundo as palavras de Hall).” 

 

Além disso, embora não se limitem a esse aspecto na abordagem de 

seus objetos de estudo, tanto a Antropologia quanto os Estudos Culturais 

estudam as relações interculturais considerando as relações de poder, ou seja, 

atentam para as estratégias de domínio e de resistência entre diferentes 

sociedades ou no interior de uma mesma sociedade, revelando a dimensão 

política do jogo das identidades. A Antropologia o fez denunciando o 

eurocentrismo na segunda metade do séc. XX e estabelecendo uma postura 

crítica em relação a todo tipo de etnocentrismo, revelando ainda que as 

culturas não desaparecem diante dos avanços homogeneizadores e muitas 

vezes opressivos de outra cultura, resistindo de diversas formas, mesmo que 

incorporem determinados aspectos dela. Os Estudos Culturais Britânicos e 

Latino-Americanos, por sua vez, fazem isso apropriando-se da proposta de 

Gramsci para estudar hegemonias e contra-hegemonias. 

De acordo com a socióloga Sarah Franklin (1996, p. 134-136), os 

Estudos Culturais Britânicos foram formalmente introduzidos em 1963, no 

Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS), em Birmingham, sob a 

direção de Richard Hoggart. Fortemente influenciado pelo trabalho de Raymond 

Williams, os primeiros trabalhos dos estudos culturais enfatizaram a 

necessidade de se ir além das definições canônicas de textualidade, com o 

objetivo de localizar a cultura literária em um contexto social mais amplo do 

que até então, de modo que essa iniciativa acabou desconstruindo o elitismo da 

considerada “alta cultura”. Além da combinação de sociologia e crítica Literária, 

de acordo com Franklin (1996, p. 134-135), os primeiros pesquisadores dos 

estudos culturais frequentemente descreviam seus trabalhos em termos de uma 

“virada antropológica”, referindo-se à definição antropológica de cultura como 

um caminho possível para o desenvolvimento de suas pesquisas, em contraste 

às definições literárias mais elitistas como estética ou apreciação. 

Além da postura anticanônica, os pesquisadores do CCCS promoviam o 

trabalho colaborativo, ao invés de enfatizarem o trabalho individual. A 
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preocupação com a desigualdade de classe foi central nos trabalhos de Williams 

e Hoggart, conforme Franklin (1996, p. 135). Em trabalhos anteriores às 

contribuições de Williams, era comum os pesquisadores dos estudos culturais 

usarem o modelo marxista, entendendo cultura como equivalente à ideologia. 

Na expansão etnográfica dos anos 70, as pesquisas de estudos culturais 

também documentaram a cultura como ordinária, popular e ambígua, de novo 

invocando comparações do modelo antropológico em relação aos literários. Em 

contrapartida, as considerações althusserianas acerca de cultura como parte 

dos aparelhos ideológicos do estado, combinadas com o modelo de cultura 

gramsciano focalizado no conceito de hegemonia, se tornou central no projeto 

de Birmingham e em outras localidades onde essa linha teórica germinou.  

Ainda de acordo com Franklin (1996), no início dos anos 80 essas 

influências começaram a combinar-se com o crescente impacto pós-

estruturalista trazido pelas teorias psicoanalíticas, as teorias pós-coloniais e até 

com a semiótica. Os trabalhos de Stuart Hall, Paul Gilroy e Hazel Carby 

chamaram a atenção para a importância do racismo e do imperialismo na 

manutenção do poder, enquanto a antologia Women Takes Issue (1978), 

também produzida pelos pesquisadores do CCCS, atentou para as questões 

feministas e estabeleceu bases para outros estudos sobre gênero. Na metade 

dos anos 80, o CCCS era um bem-sucedido centro de pesquisa e ensino com 

preocupações predominantemente relacionadas a gênero, raça e classe. A 

interdisciplinaridade que marca a trajetória dos Estudos Culturais Britânicos – 

com colaborações da antropologia cultural, da sociologia da cultura e de teorias 

da linguagem – levou a contribuições importantes para o estudo dos meios de 

comunicação de massa. Nesse sentido, Franklin chama nossa atenção para a 

importância de estudos pioneiros como o de Morley, Family Television: Cultural 

Power and Domestic Leisure (1986) e o trabalho de Stacey sobre consumo de 

filmes, Stargazing: Hollywood Cinema and Female Spectatorship (1993). 

Para a realização de nossa pesquisa, da contribuição feita pelos Estudos 

Culturais Britânicos destacamos principalmente os trabalhos em que Stuart Hall 

demonstra como se articulam as identidades culturais na contemporaneidade e 

como elas medeiam os processos de significação, tornando-se bastante 
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relevantes nos mais diversos processos culturais, sociais e de comunicação. 

Quando Stuart Hall (1999, p. 18-21) descreve o caso da indicação de Clarence 

Thomas para a vaga de juiz da Suprema Corte americana, considerando que ele 

é negro, que suas posições políticas são conservadoras e que, ao longo do 

processo de indicação pelo presidente americano, ele foi acusado de assédio 

sexual por uma mulher negra (Anita Hill), o pesquisador dos Estudos Culturais 

Britânicos mostra como se articula o jogo das identidades culturais a partir 

dessa situação: 

 

 “Alguns negros apoiaram Thomas, baseados na questão da raça; outros 

se opuseram a ele, tomando como base a questão sexual. As mulheres 

negras estavam divididas, dependendo de qual identidade prevalecia: 

seu sexismo ou seu liberalismo. Os homens brancos estavam divididos, 

dependendo, não apenas de sua política, mas da forma como eles se 

identificavam com respeito ao racismo e ao sexismo. As mulheres 

conservadoras brancas apoiavam Thomas, não apenas com base em sua 

inclinação política, mas também por causa de sua oposição ao 

feminismo. As feministas brancas, que frequentemente tinham posições 

mais progressistas na questão da raça, se opunham a Thomas com base 

na questão sexual. E, uma vez que o juiz Thomas era um membro da 

elite judiciária e Anita Hill, na época do alegado incidente, uma 

funcionária subalterna, estavam em jogo nesses argumentos, também 

questões de classe social.” 

 

Compreendemos que, assim como na situação apresentada por Geertz 

estavam em jogo as identidades dos judeus, dos berberes e dos franceses, e na 

de Bohannan, as dos Tiv e dos europeus, no caso retratado por Hall ele mostra 

como as diversas identidades culturais participam de nossos processos de 

significação na complexidade social e na heterogeneidade cultural 

contemporânea. Hall evidencia que, ao nos posicionarmos e agirmos nos mais 

diversos tipos de situação, nossas noções de pertencimento são acionadas, 

podendo uma sobrepor-se à outra, e embora as identidades culturais não 

determinem a ação social, elas medeiam nossos processos de significação. De 
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forma semelhante, nos Estudos Culturais e na Antropologia o conceito de 

identidade é comumente utilizado enfatizando-se os entornos culturais e sociais 

do indivíduo e os mecanismos de socialização e aquisição cultural. De acordo 

com Byron (1996, p. 292), os indivíduos definem a si mesmos ou são definidos 

pelos outros em termos de pertencimento, de modo que as características 

comuns que os indivíduos reconhecem uns nos outros constituem uma fonte de 

conhecimento, um senso de pertencimento e participam inclusive da construção 

da autoestima. De forma semelhante ao uso que Hall (1999, p. 8) faz do 

conceito – quando aponta que as identidades culturais surgem do “nosso 

pertencimento a culturas étnicas, raciais, linguísticas, religiosas e, acima de 

tudo, nacionais” –, em Antropologia o termo pode ser utilizado por “grupos, 

categorias, instituições, famílias, comunidades, classes, nações e etnias” 

(Byron, 1996, p. 292). 

De acordo com Fredrik Barth (1998), as identidades estão associadas a 

valores que servem como critérios para avaliar ou negar a presença de 

semelhanças e diferenças entre “nós” e “eles”, de modo que, tal como 

compreendemos, é o processo de “codificação das diferenças culturais” que 

tornam as identidades diferenciais pertinentes. De acordo com Philippe 

Poutignat e Jocelyne Streiff-Fenart (1998, p. 123-124), ao estudarmos as 

identidades é preciso atentar para quando 

 

 “(...) o Nós constrói-se em oposição ao Eles (...). Este 

aspecto relacional é fundamental nas teorias 

interacionistas, mas também é afirmado nas abordagens 

mobilizacionistas em razão da importância central que 

elas atribuem à competição e ao conflito étnico (...). Logo 

não é a diferença cultural que está na origem da 

etnicidade, mas a comunicação cultural que permite 

estabelecer fronteiras entre grupos por meio de símbolos 

simultaneamente compreensíveis pelos insiders e pelos 

outsiders (...). O aspecto relacional das identidades 

étnicas implica igualmente que a identidade étnica só 

pode existir como „representação forçosamente 
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consciente em um campo semântico onde funcionam 

sistemas de oposição‟ (...).”  

 

Os autores reiteram ainda que no estudo das identidades não interessam 

as “diferenças culturais empiricamente observadas, mas as condições nas quais 

certas diferenças culturais são utilizadas como símbolos da diferenciação entre 

in-group e out-group” (Poutignat e Streiff-Fenart, p. 129). Ou seja, tal como 

compreendemos, é relevante observar o discurso da amostra, a fim de 

identificar a que grupo os entrevistados se sentem pertencer e quais aspectos 

eles elegem como importantes para estabelecer as relações de identidade e 

alteridade na vida social e cultural, considerando que essas comparações 

também têm a ver com o “sistema de relações sociais tal como ele se 

estabelece pela alocação dos papéis e dos estatutos” (Poutignat e Streiff-

Fenart, p. 131), e que as identidades não são categorias estáticas. Assim como 

entendemos que compreender a dinâmica das identidades culturais é 

fundamental para os estudos dos processos de comunicação e que essas 

reflexões sobre as identidades colocam a comunicação como um conceito chave 

para a compreensão do jogo identitário, principalmente em contextos 

caracterizados pelas relações interculturais. De modo que, para estudar o papel 

da televisão na articulação das identidades culturais nos contextos fronteiriços, 

consideramos que é preciso observar como os entrevistados constroem e 

reconstroem a noção de “nós” e “eles”, “os de dentro” e “os de fora”, e assim 

por diante. 

Entendemos que para estabelecer relações de identidade, também 

definimos relações de alteridade. Nesse sentido, é relevante expor o comentário 

de Geertz (2001, p. 219) sobre como mesmo na realidade contemporânea que 

se caracteriza por intensos processos de comunicação intercultural, e diante de 

um aparente processo de homogeneização cultural, acabamos reforçando o que 

nos distingue culturalmente, tornando central a compreensão dos processos 

identitários: 
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“Seja o que for que define a identidade no capitalismo sem 

fronteiras e na aldeia global, não se trata de acordos profundos 

sobre questões profundas, porém de algo mais parecido com a 

recorrência de divisões conhecidas, argumentos persistentes ou 

ameaças permanentes, e com a ideia de que, haja o que houver, 

de algum modo é preciso manter a ordem da diferença”  

 

Nesse texto, Geertz não só mantém uma visão crítica em relação aos 

etnocentrismos e às diversas formas de domínio de uma cultura sobre a outra, 

mas também sublinha a importância da preservação de diferenças culturais 

para a espécie humana, de modo convergente com o que Lévi-Strauss nos 

explica sobre a diversidade cultural, ainda em Raça e História (1970, p. 231-

269). No texto, ao expor o que entende como culturas diferentes, Lévi-Strauss 

(1970, p. 234) diz que nas sociedades humanas há forças que trabalham em 

“direções opostas”, umas tendendo à “manutenção e mesmo ao aguçamento 

dos particularismos”, enquanto outras agem no sentido da “convergência e 

afinidade” entre as culturas. Ele aponta que o estudo da linguagem oferece 

exemplos: línguas de mesma origem tendem a diferenciar-se entre si, e línguas 

de origens diversas, porém faladas em territórios vizinhos, desenvolvem 

características comuns. Com isso, entre outros exemplos que apresenta em sua 

obra, Lévi-Strauss (1970, p. 235) aponta, atentando para diferentes sociedades, 

que o problema da diversidade cultural não se coloca só “a propósito das 

culturas estudadas em suas relações recíprocas”, mas que ele “existe também 

no seio de cada sociedade” porque “ao lado das diferenças causadas pelo 

isolamento, há aquelas igualmente importantes, devidas à proximidade”. 

Lévi-Strauss (1970, p. 236) entende, sobretudo, que a diversidade das 

culturas é “um fenômeno natural, resultante das relações diretas ou indiretas 

das sociedades”. Entretanto, ele aponta que recusar-se a reconhecer essa 

diversidade repudiando as “formas culturais – morais, religiosas, sociais, 

estéticas – mais afastadas daquelas com que nos identificamos” é uma atitude 

antiga e que se apresentou de diversas formas na história da humanidade, tal 

como já vimos anteriormente. Retomamos essas questões porque, além disso, 

Lévi-Strauss (1970, p. 238) atesta que, por outro lado, “a simples proclamação 
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da igualdade natural entre os homens e da fraternidade contém algo de 

enganoso pois põe de lado uma diversidade de fato”. Ou seja, conforme 

depreendemos a partir de seu texto, ele nos diz que não existe diferença 

qualitativa entre as diversas culturas e raças, e que somos todos iguais no 

sentido de que não é possível imputar um valor superior ou inferior aos 

diversos povos; entretanto, afirmar isso de modo simplista pode levar à 

negação da diversidade cultural da espécie humana, que é, por sua vez, 

inegável e até necessária. 

Esse posicionamento é especialmente relevante porque Lévi-Strauss, 

nesse texto (1970, p. 231-269), além de refutar a ideologia da civilização 

versus barbárie, se opor ao racismo e desconstruir as bases nas quais o 

evolucionismo cultural se desenvolveu, argumentando que a história de todas 

as culturas é cumulativa, tal como já vimos, também aponta que “Não há (...) 

uma civilização mundial no sentido absoluto, já que a civilização implica a 

coexistência de culturas que ofereçam entre si o máximo de diversidade, e 

consiste mesmo nessa própria coexistência” (1970, p. 265).  

Ocorre que, conforme ele demonstra (Lévi-Strauss, 1970, p. 266), o 

próprio “progresso cultural” da história da humanidade – muitas vezes atribuído 

ao gênio de uma raça, ou considerado mérito de uma cultura e não de outra –, 

na verdade se deve “à coalização entre culturas”, que pode se dar de maneira 

“consciente ou inconsciente, voluntária ou involuntária, intencional ou acidental, 

natural ou forçada”, o que torna inclusive “absurda a ideia de cultura superior”, 

uma vez que as diversas culturas combinam esforços voluntária ou 

involuntariamente por meio de migrações, empréstimos, trocas comerciais, 

guerras, etc. Interessante é que ele aponta que essa coalização é mais fecunda 

quando se estabelece entre culturas mais diversificadas. Para Lévi-Strauss 

(1970, p. 265), portanto, “a verdadeira contribuição das culturas não consiste 

na lista de suas invenções particulares, mas no afastamento diferencial que elas 

apresentam entre si”, daí a necessidade inclusive de se preservar em alguma 

medida a diversidade cultural da espécie humana, até porque o próprio 

progresso que a coalização entre diferentes culturas colaborou para criar pode 

levar à homogeneização. 
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Incorporamos essas reflexões com o intuito de apontar que as 

identidades culturais que medeiam os processos de significação são plurais e se 

articulam sobrepondo-se umas às outras de modo situacional. Além disso, ao 

estudar as identidades culturais é preciso atentar para o paradoxo anunciado 

ainda por Lévi-Strauss sobre a potencial homogeneização cultural que pode 

advir da inevitável e necessária comunicação intercultural. Diante dessa 

constatação, Lévi-Strauss aponta a necessidade de se preservar a diversidade 

cultural porque é justamente o que distingue uma cultura da outra que torna a 

comunicação intercultural fértil a ponto de contribuir decisivamente para o 

“progresso” de toda a espécie humana. Isso é especialmente relevante diante 

da afirmação de Geertz, convergente com a perspectiva de Hall, de que na 

contemporaneidade, mesmo com os intensos processos de comunicação 

intercultural, as identidades diferenciais tendem à reafirmação. 

 Tendo em vista que as fronteiras nas quais nos inserimos para estudar o 

papel da televisão no jogo das identidades culturais se caracterizam desde sua 

formação pela heterogeneidade cultural pronunciada e pela comunicação 

intercultural intensa, essas reflexões nos acompanharam ao longo dessa 

pesquisa especialmente porque, nesses contextos, é possível perceber os 

contornos das identidades culturais nas mais diversas situações. 

Dos Estudos Culturais Britânicos, destacamos ainda a relevante 

contribuição de Stuart Hall para o campo da Comunicação. Hall (2006, p. 333-

362) demonstrou que os modelos de análise dominantes nesse campo não 

davam conta dos objetos de estudo da área quando, ainda em 1980, escreveu 

um artigo sobre os processos de codificação e decodificação que envolvem os 

processos de comunicação mediados pelos meios de comunicação de massa. 

Nele, Hall estabelece relevantes críticas aos estudos de Comunicação e traz 

contribuições que fizeram desse texto um marco teórico para o campo, 

sobretudo porque a partir dele começa a se desenvolver uma concepção 

contemporânea dos processos de recepção na área. Hall (2006, p. 334) se 

posicionou 
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“(...) contra uma certa unilinearidade implícita nesse último 

modelo, seu fluxo unidirecional, isto é, o emissor origina a 

mensagem, a mensagem é, ela própria, bastante unidimensional, 

e o receptor a recebe. (...) Ora, você percebe que a implicação 

desse modelo é que toda a comunicação é uma comunicação 

perfeita? A única distorção nela é que o receptor pode não estar 

em condições de captar a mensagem que deveria captar. Mas se 

ele ou ela fosse inteligente e alerta o suficiente, obviamente não 

existiria nenhum problema com o significado. O significado é 

perfeitamente transparente: ele é uma mensagem que o 

receptor pode ou não entender. O comunicador quer transmitir a 

mensagem, então quer saber quais são os obstáculos para a 

perfeita transmissão do sentido.” 

 

Tal como compreendemos, além de não dar conta da complexidade e da 

heterogeneidade envolvidas nos processos de comunicação, esse tipo de 

análise que predominava no campo científico da Comunicação, na verdade, era 

fundada numa lógica utilitarista que sublinhava os interesses dos produtores de 

bens simbólicos, ou mesmo dos detentores dos meios de comunicação de 

massa, com vistas a atingir um mercado consumidor, o que por si só já fazia 

dessa perspectiva um modelo de análise bastante limitado. Ao romper com esse 

modelo, de modo bastante pertinente, Hall (2006, p. 334) aponta que  

 

“A mensagem é uma estrutura complexa de significados que não 

é tão simples como se pensa. A recepção não é algo aberto e 

perfeitamente transparente, que acontece na outra ponta da 

cadeia de comunicação. E a cadeia comunicativa não opera de 

forma linear. (...) o significado não é fixo, (...) não existe uma 

lógica determinante global que nos permita decifrar o significado 

ou o sentido ideológico da mensagem contra uma grade. (...) o 

sentido sempre possui várias camadas, (...) ele é sempre 

multirreferencial.” 
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Hall (2006, p. 335) estabelece ainda que “As questões políticas também 

têm de lidar com a construção e reconstrução do sentido, o modo como o 

sentido é contestado e estabelecido”. Nesse sentido, é preciso registrar que ao 

contestar a leitura althusseriana de Marx, Hall chama atenção para o fato de 

que a noção de capital desenvolvida por Marx não está fundada em uma “lógica 

inteiramente determinista”, porque o próprio Marx fala em “circuitos da 

produção”, e embora privilegie o estudo da produção, ele não aponta em 

momento algum que “a produção determina toda e qualquer coisa”. Ou seja, a 

partir de sua leitura de Marx, ele entende o “circuito do capital como uma 

articulação dos momentos de produção com os momentos de consumo” (Hall, 

2006, p. 336). É a partir disso, entre outras leituras, que ele vai propor que se 

estude os processos de comunicação atentando para a produção e o consumo 

de modo articulado, mesmo que para dar conta disso analiticamente seja 

preciso separá-los e identificar o que é pertinente a cada um, isso porque nem 

a produção nem o consumo têm um “caráter autossuficiente” (Hall, 2006, p. 

339).  

Ele considera ainda que é preciso sempre atentar para as culturas e 

ideologias envolvidas nos processos de comunicação e para o fato de que “o 

mundo real não está fora do discurso; não está fora da significação” (Hall, 

2006, p. 344) . Nesse sentido, Hall (2006, p. 352) nos explica que não acredita 

que exista “um método científico completamente objetivo” ou uma “ciência que 

possa dar conta do sentido”, entretanto, ele aponta que é preciso desconstruir 

e reconstruir os textos dentro de uma perspectiva gramsciana que se distancia 

do formalismo despolitizado, a fim de abrir “o texto a uma variedade de 

significados ou apropriações” (Hall, 2006, p. 346-347). O que é especialmente 

relevante para os estudos de recepção dos quais o nosso trabalho se aproxima, 

porque essa perspectiva nos orienta a identificar “quais leituras estão 

operando” em campo (Hall, 2006, p. 350). Ou seja, entendemos que o que ele 

propõe é que observemos como diferentes “comunidades interpretativas” (Hall, 

2006, p. 356) desenvolvem os processos de significação com relação ao que 

consomem nos meios de comunicação de massa, considerando que elas podem 
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atribuir significados diferentes daquele que é preponderantemente proposto a 

elas nesses processos.  

Assim, para Hall (2006, p. 345-351), tal como compreendemos, as 

relações de poder não estão ausentes dos processos de comunicação porque 

aqueles que controlam os meios de comunicação e, em boa medida, são 

responsáveis pela produção e reprodução de diversos tipos de “texto”, 

procuram determinar a “leitura”, e é preciso atentar para isso também. E de 

acordo com o autor, o exercício do poder se dá não só por causa do controle 

dos “meios de produção”, ele pode ser percebido “dentro da própria mensagem 

(...): „leia-me desta forma‟”. É o que ele chama de “leitura preferencial” do 

ponto de vista daqueles que querem “hegemonizar as audiências”, 

considerando que o “poder está dentro e fora da mensagem” e “atravessa o 

discurso”. Entretanto, Hall reitera que, embora a “leitura” das audiências até 

possa se aproximar dessa leitura preferencial, enquanto comunidades 

interpretativas, ao longo dos processos de significação é preciso considerar que 

elas podem assumir também uma postura de contestação, se opondo a essa 

“leitura preferencial”. E, além disso, elas podem ainda fazer outras “leituras”, 

porque por mais que se tente amarrar uma “mensagem” a um significado, ela 

não tem apenas um significado, motivo pelo qual Hall (2006, p. 350) fala em 

“código negociado”. 

Uma vez que apresentamos algumas contribuições dos Estudos Culturais 

Britânicos relevantes para o campo da Comunicação, bem como para a 

concretização de nossa tese, vamos expor também algumas contribuições dos 

Estudos Culturais Latino-Americanos para os estudos dos processos de 

comunicação e para a realização de nossa pesquisa. No caso dos Estudos 

Culturais Latino-Americanos, é preciso contextualizar que, de acordo com 

Miquel de Moragas (1984), a trajetória da pesquisa da comunicação de massa 

na América Latina teve duas posições ideológicas contraditórias, uma que 

criticava a cultura de massa e a dependência cultural, e outra para a qual os 

meios de comunicação de massa possibilitavam o fenômeno comunicativo, a 

participação. Como o próprio Moragas aponta, é preciso considerar que 

também na América Latina “as condições ideológicas da investigação sobre 
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comunicação de massas estão duplamente arraigadas na própria natureza das 

ciências sociais” (1984, p. 12), tanto que, inicialmente, a maior parte das 

pesquisas realizadas sobre o assunto provinha dos departamentos de 

Antropologia, Sociologia e Psicologia. Dessa forma, a pesquisa de comunicação 

acabou empregando teorias e metodologias básicas de pesquisa utilizadas nos 

demais campos das ciências humanas, podendo fazer uso da Linguística, 

Antropologia, Economia, etc. 

Nesse contexto, Jesus Martín-Barbero (1984) preocupou-se em fazer a 

revisão crítica do percurso das teorias da comunicação. De acordo com o autor, 

na América Latina a pesquisa crítica de comunicação de massa foi marcada por 

sua ruptura com o funcionalismo; entretanto, ao passo que o funcionalismo é 

muito rejeitado em teoria, na prática as pesquisas de comunicação seguem 

presas ao funcionalismo instrumentalista. Martín-Barbero faz a crítica do 

modelo funcionalista apontando que ele racionaliza e justifica a história da 

dominação e, por isso, seria difícil refletir sobre esses aspectos a partir de tal 

modelo.  

De acordo com Martín-Barbero (1984), era possível identificar os 

contornos que demarcavam o campo da comunicação até os anos 80: 

estudava-se a estrutura transnacional da comunicação, a comunicação 

participativa/popular e a problemática das políticas públicas de comunicação. Já 

nos anos 90, as fronteiras entre as linhas de pesquisa já não eram tão claras, 

uma vez que nessa década predominou a procura pela assimilação de novos 

olhares. 

No final do século XX, a América Latina foi o cenário de construção de 

um modelo de análise que coloca a cultura como mediação social e teórica da 

comunicação com respeito ao popular, à vida cotidiana e aos meios. Martín-

Barbero (1984) propõe que nos debrucemos sobre a ambiguidade massivo-

popular, sobre a formação da memória popular mediada pelos meios, sobre os 

usos populares do massivo, sobre as negociações de sentido. Esta perspectiva 

proposta e realizada por Martín-Barbero foi assimilada por muitos 

pesquisadores na América Latina, como Néstor García Canclini, Jorge Gonzalez 

e Guilhermo Orozco Gómez – de modo que as principais correntes teóricas dos 
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Estudos Culturais Latino-Americanos são constituídas pela teoria dos usos 

sociais dos meios de comunicação proposta por Martín-Barbero e pela teoria do 

consumo cultural desenvolvida por Canclini. Apontamos ainda que a obra de 

Gramsci, que trata de hegemonia, assim como no caso britânico, passou a 

exercer forte influência nas pesquisas de comunicação latino-americanas, 

principalmente por intermédio das obras de Martín-Barbero.  

Destacamos que acerca da concepção contemporânea sobre as culturas, 

Martín-Barbero (2001, p. 299) aponta que  

 

“(...) na redefinição de cultura, é fundamental a 

compreensão de sua natureza comunicativa. Isto é, o seu 

caráter de processo produtor de significações (...) no qual 

o receptor, portanto, não é um mero decodificador daquilo 

que o emissor depositou na mensagem, mas também um 

produtor.”  

 

Com isso, tal como compreendemos, Martín-Barbero estabelece que 

aqueles que são entendidos como receptores nos processos de comunicação 

participam ativamente deles. O autor esvazia definitivamente o conceito de 

receptor do caráter passivo que comumente lhe é atribuído, em uma medida ou 

outra, nos estudos de comunicação. Ele rompe também definitivamente com 

uma suposta linearidade que é atribuída aos processos de comunicação e que 

acaba sendo bastante utilizada nos estudos dessa área – a ideia de que os 

processos de comunicação deveriam ser pensados em termos de 

produção/mensagem/recepção. Uma vez que o receptor também é entendido 

como produtor de significações, esse tipo de abordagem anterior deixa de fazer 

sentido, isso porque nem produção, mensagem e recepção podem ser estudados 

como sistemas separados e autocontidos.  

Compreendemos que, ao fazer isso, Martín-Barbero (2001) sublinha a 

relevância dos estudos dos processos de recepção considerando a cultura como 

mediadora deles. Ele entende que nos estudos de recepção é possível identificar 

as proximidades e os descompassos entre diferentes tradições, línguas, hábitos, 

costumes, etc., bem como os conflitos e as colaborações culturais participando 
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dos processos de significação. Para ele, os processos de recepção se 

constituem também como um lugar privilegiado para estudar as produções 

hegemônicas e contra-hegemônicas. 

Atentando ainda para os processos de recepção no âmbito do consumo 

cultural, Martín-Barbero apropria-se de Canclini – que estabelece com pertinência 

que o estudo do consumo deve atentar para os processos sociais de apropriação 

dos produtos nas práticas cotidianas, em obras como Desigualdad cultural y 

poder simbólico (1984), Cultura y poder: ?dónde está la investigación? (1985), 

Cultura transnacional y culturas populares en México (1985) e Gramsci con 

Bourdieu (In: Nueva Sociedad, 1984) –, a fim de apontar que: 

 

 “O consumo não é apenas reprodução de forças, mas 

também produção de sentidos: lugar de uma luta que não 

se restringe à posse dos objetos, pois passa ainda mais 

decisivamente pelos usos que lhes dão forma social e nos 

quais se inscrevem demandas e dispositivos de ação 

provenientes de diversas competências culturais.” 

(Martín-Barbero, 2001, p. 302) 

 

Assim, fazendo uso de uma concepção “não reprodutivista nem 

culturalista” do consumo, Martín-Barbero entende que esse conceito permite 

“uma compreensão dos diferentes modos de apropriação cultural, dos 

diferentes usos sociais dos meios de comunicação” (1997, p. 301). Com isso, 

entendemos que Martín-Barbero estabelece que meios de comunicação de 

massa – como a televisão, por exemplo, que nos interessa especialmente para 

a concretização dessa tese –, só podem ser estudados à luz de contextos 

culturais específicos, pois sua atuação na construção de significados e de 

práticas sociais depende, em grande medida, de como as pessoas se apropriam 

deles ou como elas utilizam esses meios em seu cotidiano. 

 Compreendemos que, a partir de suas reflexões sobre os processos de 

comunicação – que envolvem, entre outros aspectos: uma abordagem não 

linear desses processos; a concepção de um receptor como produtor, ou seja, 

como participante ativo nos processos de significação; o entendimento de que 
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os processos de recepção dos meios de comunicação de massa são mediados 

pela cultura de diversas formas, e que o seu estudo é de absoluta relevância 

porque eles se constituem como um espaço privilegiado para o estudo das 

hegemonias e contra-hegemonias, entre outras questões que dependem de 

cada contexto; a noção de que a relevância do consumo dos meios de 

comunicação de massa depende das apropriações e usos que são feitos deles 

no cotidiano –, Martín-Barbero (2001, p. 304) sublinha o que medeia esses 

processos, dando atenção especial à cultura, e nos propõe o seguinte:  

 

 “(...) em vez de fazer a pesquisa partir da análise das 

lógicas de produção e recepção, para depois procurar 

suas relações de imbricação ou enfrentamento, propomos 

partir das mediações, isto é, dos lugares dos quais 

provêm as construções que delimitam e configuram a 

materialidade social e a expressividade cultural da 

televisão.”  

 

Com isso, entendemos que Martín-Barbero contribui para o campo da 

Comunicação sugerindo que essa área se dedique também a entender os 

processos socioculturais a fim de compreender os processos de comunicação, 

na medida em que eles medeiam as apropriações e usos dos meios de 

comunicação de massa e os próprios processos de significação na 

particularidade de cada contexto. Como esse campo vem privilegiando há longa 

data o estudos dos “meios”, Martín-Barbero (2001) sugere um deslocamento 

“dos meios às mediações”, proposta que inclusive intitula sua obra, 

originalmente publicada em 1987. Tal como compreendemos, ele está nos 

propondo que observemos a dinâmica dessas inter-relações na interação social 

cotidiana que se concretiza nos mais diversos espaços, e de uma geração a 

outra.  

Para a concretização de sua proposta, destacamos que ele (Martín-

Barbero, 2001, p. 304-307) nos sugere que comecemos observando a 

cotidianidade familiar, uma vez que para ele é no espaço das práticas 

cotidianas que se desenvolvem as noções específicas, que vão desde a relação 
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com o próprio corpo até o uso do tempo, e é nelas também que se revela a 

consciência que cada indivíduo tem de seu papel social e de quais são suas 

aspirações nesse sentido. Para Martín-Barbero, especialmente a cotidianidade 

familiar é repleta de tensões e conflitos, sendo um dos poucos lugares onde os 

indivíduos se confrontam como pessoas e onde encontram alguma possibilidade 

de manifestar suas ansiedades e frustrações. O âmbito familiar, inclusive, tanto 

pode reproduzir quanto contestar, de forma particularizada, as relações de 

poder que se verificam no conjunto da sociedade. Martín-Barbero (2001, p. 

306) aponta que esse tipo de estudo “talvez requeira o aporte da Antropologia”, 

a fim de que seja possível apreender a “irrupção do mundo da ficção e do 

espetáculo no espaço da cotidianidade e da rotina”. 

Compreendemos que esse posicionamento teórico articula comunicação 

e cultura, valorizando a observação do cotidiano, da mediação familiar, e 

buscando compreender as transformações culturais ao longo do tempo, de uma 

geração a outra, por meio do resgate da memória. Consideramos também que, 

nesse sentido, ele é próximo à abordagem da Antropologia Cultural e, além 

disso, especialmente relevante em nossa pesquisa, uma vez que procuramos 

trabalhar com pessoas de diferentes gerações a fim de compreender, na 

medida do possível, as transformações culturais ao longo do tempo nos 

contextos fronteiriços, de uma geração a outra, fazendo o resgate da memória. 

Assim como, atentando para a mediação familiar, trabalhamos com três famílias 

brasileiras, uma paraguaia, uma uruguaia e uma argentina, a fim de enriquecer 

nossa análise nos permitindo observar, em alguma medida, como a família 

participa dos processos de significação, e como se configura nela a apropriação 

e os usos dos meios de comunicação de massa. E também realizamos a 

observação participante no cotidiano fronteiriço, onde tivemos mais 

oportunidades de constatar a interação social cotidiana nos espaços públicos do 

que nos privados – experiência que nos levou a considerar que a observação 

das práticas cotidianas são relevantes para os estudos dos processos de 

comunicação tanto no âmbito público quanto no privado. 
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Dentre seus apontamentos para a concretização dessa proposta de 

estudar as mediações, destacamos também que para Martín-Barbero (2001, p. 

313):  

 

“Não somente a classe social é que fala nos usos, mas também a 

competência cultural dos diversos grupos que atravessa as 

classes, pela via da educação formal, com suas distintas 

modalidades, mas sobretudo pela via dos usos que configuram 

etnias, culturas regionais, „dialetos‟ locais e distintas mestiçagens 

urbanas em relação àqueles. Competência que vive da memória 

– narrativa, gestual, auditiva – e também dos imaginários atuais 

que alimentam o sujeito social feminino ou juvenil. O acesso a 

esses modos de usos passa inevitavelmente por um ver com as 

pessoas que permita explicitar e confrontar as diversas 

modalidades e as competências ativadas por aquelas, e pelas 

narrativas – histórias de vida – que deles nos contam e dão 

conta deles.” 

 

Compreendemos que esse posicionamento teórico articula comunicação 

e cultura valorizando também o estudo das identidades culturais como 

mediadoras no processo de construção de sentidos, porque ele nos permite 

entender que as identidades culturais integram as mediações, uma vez que se 

refere às competências relativas à etnia, região, gênero, geração, vida urbana, 

etc. Além disso, ele sublinha que todas essas categorias produtoras de 

significados são tão relevantes quanto a questão de classe, ou seja, o 

econômico não é necessariamente determinante nos processos de produção de 

significados ou nas apropriações e usos dos meios de comunicação de massa. 

Isso tudo é especialmente relevante para o que nos propomos a estudar em 

contextos fronteiriços: como o consumo de narrativas televisivas brasileiras 

participa da articulação das identidades culturais ou do jogo identitário. Nesse 

sentido, procuramos conhecer, na medida do possível, a história de vida de 

nossos entrevistados, e além das entrevistas semiestruturadas, realizamos com 

eles entrevistas abertas mediadas pelas narrativas que eles elegeram como 
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relevantes em seu cotidiano, tal como já sinalizamos ao falar de como nos 

apropriamos da Antropologia para a concretização de nossa pesquisa. 

Além disso, destacamos ainda que Martín-Barbero chama nossa atenção 

para o fato de que “Entre a lógica do sistema produtivo e as lógicas dos usos, 

medeiam os gêneros. São suas regras que configuram basicamente os 

formatos, e nestes se ancora o reconhecimento cultural dos grupos” (Martín-

Barbero, 2001, p. 313). Martín-Barbero está utilizando o conceito de gênero no 

sentido de estratégia de comunicabilidade, como um “fato” cultural que tem a 

ver tanto com a emissão quanto com a recepção porque, tal como entendemos, 

é partilhado no imaginário social e cultivado na memória coletiva. Para Martín-

Barbero (2001, p. 314-315), os gêneros se constituem como “chave para a 

análise dos textos massivos e, em especial, dos televisivos” e, nesse sentido, 

deve-se atentar, por exemplo, para as especificidades culturais de cada país, 

bem como para como se configura a indústria televisiva nessas sociedades. 

A partir disso, apontamos que, em campo, trabalhamos com narrativas 

televisivas brasileiras escolhidas por brasileiros, argentinos, paraguaios e 

uruguaios – nas quais foram construídas representações que a amostra 

considerou pertinentes à sua vida cotidiana contextualizada na realidade 

fronteiriça – por refletirem ou refratarem sua realidade, bem como pelas 

apropriações e usos que os próprios entrevistados fizeram delas em situações 

diversas, considerando que sua interação social cotidiana é marcada pela 

complexidade social e pela heterogeneidade cultural. Relevando isso tudo, é 

preciso sinalizar que foram destacadas pela amostra, por exemplo, reportagens 

diversas, ora um programa telejornalístico inteiro sobre um único tema, cenas 

de algumas telenovelas, uma minissérie específica, diferentes esquetes de um 

programa de humor, um episódio de reality show e inclusive duas propagandas. 

Por causa da variedade de gêneros narrativos envolvidos nessa pesquisa – 

ficcionais, jornalísticos, entre outros –, na medida do possível atentamos para 

suas especificidades ao longo da análise, sublinhando-os quando consideramos 

que isso se tornava absolutamente relevante para o desenvolvimento da 

pesquisa. 
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Mesmo assim, como as narrativas de gênero jornalístico foram bastante 

citadas pela nossa amostra (reportagens, notas, até um programa de 

jornalismo temático, etc.), é relevante atentar para alguns aspectos que 

consideramos fundamentais sobre o discurso jornalístico. Consideramos que, tal 

como afirma Bethania Sampaio Corrêa Mariani (1993, p. 33): 

 

“(...) o discurso jornalístico tanto se comporta como uma 

prática social produtora de sentidos como também, 

indiretamente, veicula as várias vozes constitutivas 

daquele imaginário. Em suma, o discurso jornalístico 

(como qualquer outra prática discursiva) integra uma 

sociedade, sua história. Mas ele também é história, ou 

melhor, ele está entranhado de historicidade.” 

 

Justamente porque o discurso jornalístico está entranhado de 

historicidade, ele não está ausente das relações de poder que configuram a 

realidade contemporânea e podem ser identificadas na particularidade de cada 

contexto. Tal como Eni Puccinelli Orlandi (1988, p. 60), entendemos que “o 

discurso jornalístico é constituído por uma pluralidade de textos efetivos, 

marcados por transformações discursivas diferentes”, entretanto, é preciso 

atentar para a fato de que nas narrativas jornalísticas “o heterogêneo se 

apresenta como uma unidade graças à dominância de uma formação discursiva 

sobre as outras, pela vocação totalizante do sujeito (autor). Ou seja, mesmo 

que o gênero jornalístico possa ser entendido como fortemente marcado pela 

“intertextualidade e seus enunciados caracterizados, quase sempre, por um 

sentido polifônico: raramente é apenas o jornalista que fala, normalmente 

mescla sua fala com discursos de outrem que reproduz” (Fairclough, 1995, p. 

89), na realidade, ocorre que no discurso jornalístico uma formação discursiva 

se sobrepõe às outras: a do autor (considerada a complexidade que envolve o 

fazer jornalismo). 

 Nesse sentido, é preciso estar atentos ainda para o fato de que o 

discurso jornalístico pode ser marcado pela busca da objetividade e do 

equilíbrio de pontos de vista. Entretanto, mesmo que dentro de parâmetros 
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éticos, o fazer jornalístico implique uma constante tentativa de se aproximar de 

uma almejada imparcialidade, tal como o compreendemos, ele sequer tem 

como alcançar a imparcialidade como tipo ideal. Isso porque a formação 

discursiva do autor se sobrepõe às outras e, além disso, a própria 

imparcialidade é uma categoria difícil de ser trabalhada analiticamente. Sendo 

assim, qualquer legitimação desse tipo de discurso fundada na ideia de 

imparcialidade merece um olhar atento e cuidadoso. Um outro apontamento de 

Norman Fairclough (1995, p. 81) sustenta nossa abordagem, quando ele 

ressalta a “hierarquização” no discurso jornalístico: 

 

 “Algumas [vozes] são destacadas, outras marginalizadas. 

Algumas são usadas para enquadrar outras. Algumas são 

legitimadas ao serem citadas pelo apresentador ou pelo 

repórter, outras não. A equidade e o equilíbrio não podem 

ser apurados pela simples listagem de quais vozes estão 

representadas e, por exemplo, pelo espaço dado a cada 

uma delas; a rede de vozes é muitas vezes uma astuta 

ordenação e hierarquização de vozes.”  

 

Além disso, considerando-se que uma formação discursiva se sobrepõe 

às outras nas narrativas jornalísticas, o simples fato de apresentar diversas 

“vozes” para retratar uma situação não significa que a complexidade do real 

esteja retratada ali. Assim como, mesmo que se apresente no relato a soma de 

diversas versões disponíveis sobre um acontecimento, isso não atribui à 

narrativa um caráter de verdade. Nesse sentido, também é relevante a crítica 

de Maria Aparecida Baccega (1998, p. 58), que chama nossa atenção para o 

fato de que o discurso jornalístico pode até “mascarar” a realidade:  

 

“Esse discurso jornalístico, uma das manifestações do 

discurso da comunicação, mascara a realidade. No 

entanto, difunde-se na sociedade que ele mostra mil 

faces do mesmo acontecimento. Essa é uma postura dita 

liberal que afirma: se queremos ter objetividade - já que 
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todo o discurso está eivado de subjetividade-, basta dar 

lugar, numa sociedade, a essa pluralidade de vozes que o 

constitui. Este „sofisma‟ aquieta as consciências. Sofisma 

porque, evidentemente, se uma sociedade tem uma 

pluralidade de vozes, uma delas exercerá a hegemonia e 

procurará mantê-la, ou seja, não permitirá que todas as 

vozes falem com o mesmo caráter de verdade. Isso 

quando conseguem falar.” 

 

Dependendo da forma como os relatos jornalísticos são construídos, eles 

podem inclusive ganhar contornos de ficção, tal como demonstra Maria Lourdes 

Motter (2001), ao analisar o que ocorre quando o discurso jornalístico se torna 

monossêmico e autoritário – como nos casos da morte de Marighella e 

Lamarca, entre outros relatos jornalísticos que ela analisa em seu trabalho. De 

acordo com Motter (2001, p. 106), “a ficção do jornal interfere no curso do 

processo histórico, impondo como história viva, (...) a fantasia de que reproduz 

a realidade”.  

É na intersecção entre ficção e realidade que se configura uma 

perspectiva frutífera para compreendermos as especificidades, por exemplo, 

das telenovelas brasileiras. Como as narrativas ficcionais também foram 

bastante citadas pela nossa amostra (algumas telenovelas e uma minissérie), é 

relevante atentar para alguns aspectos que consideramos fundamentais acerca 

das narrativas brasileiras de gênero ficcional. De acordo com Motter (2003a), 

na cultura brasileira, a telenovela é considerada um lugar da memória coletiva. 

E, tal como compreendemos, a telenovela também está entranhada de 

historicidade, isso porque nela encontram-se as marcas de uma época no 

cenário, nos comportamentos, nos conflitos, etc.  

Além disso, de acordo com Motter (2003a), a telenovela propõe debates 

de amplitude nacional ao colocar temas da realidade cotidiana na ordem do dia 

das discussões da sociedade, alimentando conversas informais, e inclusive, 

servindo como pauta para outras produções midiáticas. Atentando, por 

exemplo, para a abordagem de temáticas sociais nas telenovelas brasileiras, 

Motter (2003b, p. 79) aponta que “a ficção pode fazer muito pela realidade, 
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pode desenhar mundos, pode apontar caminhos. Só não pode fazer a mágica 

de transformar, por si só, o que historicamente é resistente à mudança, o que 

cabe aos agentes sociais concretos”. 

Além da intersecção entre ficção e realidade característica das 

telenovelas brasileiras, é especialmente relevante para nossa pesquisa 

considerarmos como a telenovela revela o imaginário social brasileiro, 

justamente por estar entranhada de historicidade e se constituir como um 

espaço de construção, reconstrução e manutenção da memória coletiva. Uma 

vez que ela participa de modo preponderante do reforço da identidade 

brasileira, entendemos que nela podemos identificar em boa medida a 

expressividade da cultura nacional. Nesse sentido, os apontamentos de Motter 

(2003a, p. 171), sustentam nossa abordagem: 

 

“A telenovela pode ser considerada, no contexto 

brasileiro, o nutriente de maior potência do 

imaginário nacional e, mais do que isso, ela 

participa ativamente na construção da realidade, 

num processo permanente em que ficção e 

realidade se nutrem uma da outra, ambas se 

modificam.”  

 

Como  na telenovela podemos apreender em alguma medida a tessitura 

do imaginário social brasileiro, também é possível identificar nela os 

estereótipos e preconceitos que integram a vida social e cultural da nação. 

Nesse sentido, são especialmente reveladores os trabalhos de Couceiro (1996-

1997, 2000-2001) sobre a dificuldade em se lidar com a problemática racial nas 

telenovelas brasileiras. Ela constatou uma extensa galeria de personagens 

negros retratados de modo estereotipado e preponderantemente 

preconceituoso nessas narrativas e entendeu que isso se deve em boa medida 

ao modo como o racismo se configura no Brasil. Uma sociedade que, embora 

seja racista, acredita não ser. Principalmente porque nela vigora o mito da 

democracia racial, de modo que as manifestações do preconceito racial não são 

declaradas – o que se convencionou chamar de racismo à brasileira, pelo fato 
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de os brasileiros terem preconceito de ter preconceito. De acordo com Couceiro 

(1996-1997, 2000-2001), a mídia também é sensível às mudanças da sociedade 

e tenta atualizar e incorporar anseios de parcelas da sociedade que lutam pelos 

seus direitos e por mudanças, mas exatamente pelo modo dissimulado com que 

o racismo viceja nessa nação, há muitas dificuldades tanto na abordagem dessa 

temática quanto na inclusão dos negros, de modo geral, nas lógicas de 

produção da telenovela. 

De toda forma, tal como compreendemos, as iniciativas em que o negro 

participa dessas narrativas, sem estarem lá de modo estereotipado ou 

preconceituoso, foram ganhando espaço aos poucos. Essas iniciativas partem 

do senso de responsabilidade social de alguns profissionais da mídia, e por 

razão disso, a telenovela começou a abordar o racismo em suas temáticas, 

como algo concreto na sociedade brasileira. Mas como a telenovela é uma obra 

aberta, há várias mediações que participam em diferentes medidas do resultado 

final, sendo possível perceber, nesse sentido, tanto avanços quanto retrocessos 

(Couceiro, 1996-1997, 2000-2001). Além disso, entendemos ainda que as 

iniciativas de inclusão do negro nas lógicas de produção das telenovelas, sem 

ser para abordar especificamente o racismo, ou para o cumprimento de cotas – 

situações nas quais eles estão lá, mas seus personagens não interagem 

decisivamente para o avanço da trama principal ou das paralelas –, são ainda 

mais recentes. 

Ainda sobre a telenovela, é válido apontar que para Maria Immacolata 

Vassallo de Lopes, Silvia Borelli e Vera Resende (2002, p. 36), esse objeto pode 

ser entendido em termos de “um gênero representativo da modernização tardia 

por combinar o arcaico e o moderno” e de “uma matriz cultural popular e 

ativadora de competência cultural e técnica”. Devendo-se considerar que, no 

que diz respeito à leitura do gênero, existe um “Pacto de recepção entre 

produção e recepção” e que nos estudos dos processos de recepção de 

telenovela, embora não exista um “consenso de sentido”, é possível identificar 

um “Repertório Compartilhado”, ou seja, as “representações compartilhadas”. 

Além disso, é preciso atentar para o fato de que a “Telenovela cumpre funções 

de agenda setting”, ou seja, “sujeitos compartilham experiências públicas e 
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privadas” a partir das “leituras” das telenovelas. Lopes, Borelli e Resende 

(2002, p. 36) apontam ainda que a inter-relação entre as “lógicas dos usos” e 

as “lógicas da produção” “expressam-se em cada família através de sua história 

com os meios” e, ainda que, ao observarmos como as famílias se apropriam da 

televisão, podemos perceber que elas constroem o seu próprio palimpsesto (tal 

como compreendemos, elas se apropriam da programação de modo específico, 

integrado com seu próprio habitus, de sorte que essas produções simbólicas 

podem ser percebidas atuando em termos de intertextualidade). 

Aproveitamos para apontar que os estudos sobre telenovela no Brasil 

avançaram principalmente a partir da década de 90 do século XX, quando, 

entre 1995 e 1998, desenvolveu-se na Escola de Comunicações e Artes (ECA), 

da Universidade de São Paulo (USP), um projeto intitulado Ficção e Realidade: 

A telenovela no Brasil; o Brasil da telenovela, do qual participaram nove 

pesquisadoras, cada uma desenvolvendo um trabalho relacionado ao tema – 

Maria Aparecida Baccega, Maria Lourdes Motter, Solange Couceiro de Lima e 

Maria Immacolata Vassallo de Lopes, eram algumas delas. Mesmo depois do 

término desse projeto, essas pesquisadoras continuaram contribuindo para os 

estudos sobre telenovela em seus trabalhos individuais. É válido registrar que o 

projeto supracitado, entre outros esforços, consolidou na ECA/USP um Centro 

de Estudos sobre Telenovela (o CETVN) – que se constituiu a partir do Núcleo 

de Pesquisa de Telenovela (o NPTN), criado ainda em meados dos anos 90 e 

que, pelo que nos consta, foi o primeiro do país e um dos primeiros do mundo. 

Os esforços dessas pesquisadoras, entre outros, levaram ainda essa temática 

para dentro do Congresso da Sociedade Brasileira para Estudos 

Interdisciplinares da Comunicação (o Intercom), ao criarem ainda no início da 

década de noventa o Núcleo de Pesquisa Ficção Seriada do Intercom (NP 14 

Ficção Seriada) – denominado na época como GT de Telenovela, ou seja, 

Grupo de Trabalho de Telenovela. Na atualidade, muitos pesquisadores 

brasileiros que têm se dedicado aos estudos de ficção televisiva integram uma 

rede internacional de pesquisa sobre essa temática: o Observatório Ibero-

Americano de Ficção Televisiva (o Obitel). Tal como compreendemos, a 

perspectiva dos Estudos Culturais Latino-Americanos, entre outras, foram 
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bastante relevantes no desenvolvimento dessas pesquisas, e inclusive, podemos 

dizer que esses trabalhos representaram um avanço dentro dessa linha teórica.  

Uma vez apresentadas algumas especificidades do gênero jornalístico e 

do gênero ficcional, em razão de sua relevância na concretização de nossa 

pesquisa, reiteramos que, de acordo com a perspectiva de Martín-Barbero 

(2001), no que diz respeito aos gêneros, existe um pacto de recepção, ou seja, 

o receptor reconhece o gênero, mesmo que não conheça suas lógicas da 

produção. 

É interessante apontar também que, além de posicionar-se criticamente 

às abordagens funcionalistas nos estudos de comunicação, a perspectiva de 

Martín-Barbero que apresentamos aqui, e que reverberou em alguma medida 

nos estudos de comunicação latino-americanos, inclusive os brasileiros, também 

se configura como uma postura crítica em relação à abordagem estruturalista 

dos processos de comunicação. Sobre isso, Martín-Barbero (1995, p. 59) 

comenta:  

 

“(...) éramos falados e pensados pelas estruturas, 

tampouco desejávamos, éramos desejados pelas 

estruturas. Nosso desejo era o desejo da estrutura. (...) O 

estruturalismo psicanalítico levou a pensar que o nosso 

desejo não era um desejo de sujeito, mas de estruturas 

sujeitas.” 

 

Além de criticar as abordagens funcionalistas e estruturalistas nos 

estudos de comunicação, é relevante sublinhar ainda que a perspectiva dos 

Estudos Culturais Latino-Americanos, representada aqui principalmente no 

trabalho de Martín-Barbero, rompe com a visão apocalíptica da Escola de 

Frankfurt sobre os processos de comunicação. Essa escola de pensamento 

desenvolveu relevantes trabalhos críticos em relação a diversas dimensões da 

realidade contemporânea, criticando sobretudo a determinação econômica 

sobre a vida social e cultural. Entretanto, em decorrência disso, entre as teorias 

predominantes na Escola de Frankfurt, os processos de comunicação são 

entendidos a partir de uma perspectiva unívoca na qual a lógica mercantil dos 
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veículos de comunicação de massa e da indústria cultural que eles integram e 

sustentam são responsáveis pelo conformismo social decorrente da construção 

de uma representação homogeneizada da sociedade. Confrontada com os 

apontamentos de Martín-Barbero que registramos aqui, entendemos que o 

problema com essa perspectiva é o de que o receptor não é nem pensado 

como uma categoria de análise a ser considerada, como se estivesse 

completamente tolhido de qualquer ação transformadora – se a produção 

simbólica era entendida como preponderantemente determinada pelo 

econômico, a visão de mundo que se impunha sobre qualquer outra, em 

qualquer contexto ou situação, era a dos detentores de meios de produção 

como a indústria cultural, e nessa perspectiva, nenhum outro recurso cultural 

ou social poderia heterogeneizar o consumo desses bens simbólicos, as 

representações da sociedade ou mesmo servir como base para a contestação.  

Por outro lado, tal como compreendemos, em convergência com sua 

abordagem, os Estudos Culturais Latino-Americanos dialogam de maneira 

frutífera com Michel de Certeau (1994), para quem o consumo está no cerne da 

política da vida cotidiana. Bem como dialogam com Agnes Heller (1985), para 

quem a vida cotidiana está no centro do acontecer histórico, uma vez que, para 

ela, as grandes ações não cotidianas, que são contadas nos livros de história, 

partem da vida cotidiana e a ela retornam, sendo que a cotidianidade também 

contém em si o passado da humanidade, estando marcada pela história, assim 

como a constrói. Os Estudos também dialogam com Mikhail Bakhtin (2002), 

para quem o cotidiano é o lugar onde as ideologias de todos os campos 

transitam. Para ele, toda a sorte de campos só sobrevive porque se recicla no 

cotidiano, uma vez que é nas expressões materiais e simbólicas das práticas 

cotidianas que residem as tradições, preocupações e expectativas individuais e 

coletivas que participam da produção social de sentido.  

 Especialmente sobre Bakhtin (2002), é válido registrar que, de acordo 

com Aleksandar Jovanovic (2000, p. 10-15), tal como depreendemos, sua 

elaboração teórica é um prenúncio do que viria a ser a noção contemporânea 

da “Teoria da Recepção”, assim como é possível dizer que ele teria “procurado 

codificar uma Antropologia Cultural, tal o espectro de suas preocupações”. De 
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acordo com Bakhtin, a fim de estudar os processos de comunicação, é preciso 

atentar para os diversos contextos, bem como para o caráter social da 

linguagem. Em sua teoria do discurso, Bakhtin elaborou o termo polifonia para 

estudar a ficção de Dostoiévski, na qual há uma relação dialógica de vozes 

opostas. A partir do estudo dessas obras, ele concluiu que não existe obra de 

arte terminada, hermeticamente fechada, e que sempre são possíveis novas 

leituras, com cada contexto sendo relevante no sentido atribuído às 

mensagens. Além disso, considerando que o texto pode interagir com infinitos 

ambientes histórico-culturais e ainda preservar as marcas de uma visão de 

mundo específica em que foi concebido, ele criou o termo cronotopo 

(espaço/tempo) para estudar os textos de acordo com a razão e a natureza 

das categorias espaciais e temporais representadas. Aproveitamos para 

apontar ainda que, ao elaborar uma teoria sobre o dialogismo, Bakhtin 

demonstra que é com a incorporação material dos signos que a consciência 

surge, tornando-se um fato concreto. A partir do que observa Jovanovic 

(2000), entendemos também que essas noções podem dialogar de modo 

frutífero tanto com a Antropologia quanto com os Estudos Culturais, com 

vistas a estudar os processos de comunicação. 

Na medida em que viemos apresentando nossa orientação teórico-

metodológica, destacando algumas contribuições diretas, indiretas ou 

potenciais da Antropologia Cultural e dos Estudos Culturais para o campo da 

Comunicação, perspectivas que incorporamos na concretização de nossa tese 

– atentando para os diálogos possíveis entre essas áreas –, notamos que 

essas leituras nos impeliram a desenvolver em maior profundidade algumas 

noções que são especificamente relevantes enquanto categorias de análise, 

com respeito ao papel da televisão na articulação das identidades culturais nos 

contextos fronteiriços. 

Entendemos, por exemplo, que era preciso atentar para os estereótipos, 

preconceitos e estigmas envolvidos nos processos identitários e nos processos 

de comunicação. Para tanto, em convergência com nossa orientação teórico-

metodológica, nos apropriamos de Ecléa Bosi (2004) e Walter Lippmann 
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(2008), a fim identificar e compreender os estereótipos em curso nos contextos 

em que nos inserimos.  

De acordo com Lippmann (2008, p. 83-84), para identificar os 

estereótipos em curso num contexto é preciso considerar que “o que 

frequentemente se imagina ser o relato de um evento é, na realidade, sua 

transfiguração. (...) Os fatos que vemos dependem de onde estamos 

posicionados e dos hábitos de nossos olhos”. Assim, para ele, os estereótipos 

se configuram e se sustentam para a “economia do esforço” e para as “defesas 

de nossa posição na sociedade”. De acordo com Lippmann, mesmo que a 

experiência contradiga o estereótipo, é preciso atentar para o fato de que 

“quando um sistema de estereótipos é bem fixado, nossa atenção é chamada 

para aqueles fatos que o apoiam, nos afastando daqueles que o contradizem” 

(Lippmann, 2008, p. 115). Além disso, ele pontua que “Para não deixar 

dúvidas, um estereótipo pode ser transmitido de uma forma tão consistente e 

tão peremptoriamente em cada geração de pai a filho que parece ser quase um 

fato biológico” (Lippmann, 2008, p. 94). De maneira semelhante, Bosi (2004, p. 

114-117) também considera que o estereótipo acaba tornando-se uma “uma 

percepção social falsa”, construída a partir de um processo “perceptivo” que 

capta “aspectos do real já recortados e confeccionados pela cultura”, a fim de 

servir para a “facilitação” do “reconhecimento”, e para ela, o estereótipo 

também é transmitido com “tal força e autoridade” que pode parecer natural. 

Com a colaboração de Lippmann (2008) e Bosi (2004), compreendemos 

que os estereótipos existem em todas as culturas, são construídos 

historicamente, e utilizamo-nos deles para nos relacionar com o que 

consideramos ser o “outro”. O uso dos estereótipos tem a ver com nossas 

expectativas em relação ao “outro” e, portanto, também tem a ver com a 

demarcação da identidade e da diferença. Entretanto, os estereótipos são 

incompletos, eles não dão conta da complexidade das diferentes identidades 

culturais nem do jogo entre elas, entre outras razões porque nesse jogo é 

preciso considerar que o “outro”, em alguma medida, também se assemelha 

àquele que enquadra ou classifica. Os estereótipos têm um papel nas relações 

sociais, mas mesmo que eles não sejam necessariamente negativos ou 
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inverdades, a supersimplificação que representam gera consequências adversas 

nos contextos culturais em que são utilizados e interpretados. Com isso, 

entendemos que os estereótipos participam de vários modos do jogo 

identitário, próprio da diversidade cultural da espécie humana, e podem ser 

formados por meio de uma caracterização positiva ou negativa do “outro”.  

Também em convergência com nossa orientação teórico-metodológica, 

nos apropriamos de Kabengele Munanga (1978, p. 145-153), a fim apreender e 

compreender os preconceitos em curso nos contextos em que nos inserimos. 

Antes de demonstrar como se manifesta o preconceito nas relações inter-raciais 

entre brancos e negros nos Estados Unidos, na África colonial e no Brasil, 

Munanga (1978, p. 145) nos explica que: 

 

“Em seu livro „Preconceito e Racismo‟, James M. Jones define o 

preconceito como uma atitude negativa adotada por um grupo ou por 

uma pessoa, em relação a um outro grupo ou outra pessoa, baseada 

num processo de comparação social, segundo o qual o grupo de 

indivíduos julgador é considerado como ponto positivo de referência. 

Esta atitude negativa que o homem manifesta com respeito a outro 

pode estar situada em diversos domínios: raça, religião, profissão, sexo, 

idade, região, filiação política, educação, status socioeconômico, etc.”  

 

Com isso entendemos que a configuração do preconceito vai acontecer 

quando, ao invés do significado de diversidade imputado às identidades, 

pudermos perceber que o significado atribuído a elas é o da desigualdade. O 

reconhecimento de diferenças e semelhanças não implica necessariamente que 

ao “outro” seja imputado um valor desigual ao que atribuímos a “nós”. 

Entretanto, a partir de nossa apropriação de Munanga (1978), entendemos que 

quando “eles” ou o “outro” não é considerado apenas diferente e sim inferior a 

“nós”, entram em cena as relações preconceituosas. Nesse sentido, é válido 

apontar também que uma das diferenças entre o estereótipo e o preconceito é 

que o primeiro pode ser positivo ou negativo, enquanto o segundo é sempre 

uma “atitude negativa” em relação ao “outro”, de acordo com a qual “eles” são 

considerados inferiores a “nós”. Evidentemente, com isso ainda é possível dizer 
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que os estereótipos negativos podem servir de base para a configuração do 

preconceito, dependendo do uso que fazemos deles. 

Em convergência com nossa orientação teórico-metodológica, ainda nos 

apropriamos de Erving Goffman (1980, p. 5-20), a fim compreender como os 

estigmas participam das relações interculturais em curso nos contextos em que 

nos inserimos. Goffman estudou como a sociedade separa as pessoas entre 

“normais” e “anormais” a partir de “estigmas”, mostrando como as identidades 

sociais estabelecidas são tidas por ela como distinções naturais. Nesse sentido, 

é interessante apontar a diferença entre o que ele chama de “identidade 

virtual” e “identidade social real”. De acordo com Goffman, os “atributos” de 

uma pessoa podem vinculá-la a uma identidade virtual que não 

necessariamente corresponde a sua identidade social real. A esses “atributos” – 

que conforme a descrição do autor, têm a ver com características físicas 

(“corpo”), ou “de caráter individual”, ou ainda de “raça, nação e religião”, bem 

como de “classe” (tal como o autor aponta em uma nota de rodapé) – Goffman 

dá o nome de “estigma” e se debruça sobre as consequências da 

estigmatização no convívio social.  

Segundo Goffman (1980), as pessoas estigmatizadas são cerceadas do 

convívio social pleno porque, por exemplo, a partir de uma característica física 

elas podem ser imediatamente vinculadas a uma identidade virtual negativa e 

isoladas desse convívio, ou seja, por causa da estigmatização é comum que 

essas pessoas não tenham nem a chance de se fazer conhecer de fato. Assim, 

ao identificar o que nomeou como “estigma”, Goffman desenvolveu uma análise 

que revela como os vários tipos de estigma participam de diversas formas dos 

processos de exclusão social, apontando que esses “atributos” ou “estigmas” 

estão associados ao que ele chama de uma “identidade virtual”.  

Apropriamo-nos do conceito de “estigma”, atentando para o fato de que 

os estigmas não fazem sentido por si mesmos, uma vez que eles ganham um 

significado porque as diferentes sociedades e culturas atribuem sentidos às 

características físicas, à ocupação social, entre outros aspectos que envolvem a 

vida das pessoas, com base em ideologias e preconceitos que se construíram 

historicamente. Depreendemos também que as “identidades virtuais”, 
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apontadas por Goffman como atuantes nos processos de estigmatização, se 

aproximam do que entendemos como as identidades atribuídas pelos diversos 

grupos que participam da vida social e cultural. Assim, compreendemos ainda 

que o estigma (ou a marca) pode ser utilizado para a concretização do 

preconceito quando, por exemplo, simplesmente por causa de uma 

característica física, uma pessoa ou grupo atribui a outra pessoa ou grupo uma 

valoração negativa. 

Esse é o caso da manifestação do preconceito racial no Brasil. De acordo 

com Munanga, “As atitudes negativas baseadas na cor da pele se chamam 

preconceito de cor ou de raça” (1978, p. 145). O antropólogo aponta que 

embora a ideologia que explica o preconceito racial em diferentes sociedades 

seja a mesma, “o comportamento e as maneiras de reagir dos elementos 

envolvidos (discriminadores e discriminados) são diferentes segundo as 

especificidades históricas e sociais” (1978, p. 146) de cada sociedade.  

Ele aponta também que numa situação de contato entre grupos raciais 

diferentes, o preconceito racial pode se manifestar assumindo “formas de 

comportamentos variados, dos mais violentos aos mais paternalistas” (1978, p. 

145). Ao comparar, por exemplo, a manifestação do preconceito racial dos 

brancos em relação aos negros na sociedade americana e na sociedade 

brasileira, Munanga – valendo-se do já clássico trabalho de Oracy Nogueira5 – 

nos explica ainda que, no Brasil, há a manifestação do preconceito de marca, 

enquanto nos Estados Unidos, há a manifestação do preconceito de origem.  

De acordo com o antropólogo (Munanga, 1978, p. 152), no Brasil, 

quanto mais clara for a pele “menos o preconceito pesa”, enquanto nos 

Estados Unidos, mesmo que a pessoa tenha todas as características de branco, 

o preconceito também se manifesta porque lá o que importa é a origem – “ele 

é considerado como negro e discriminado, a partir do momento que se sabe 

que há um ascendente negro na genealogia da pessoa em questão”. Com isso, 
                                                           
5 Oracy Nogueira comparou a manifestação do preconceito racial no Brasil e nos Estados Unidos 

em diversos aspectos no trabalho Preconceito racial de marca e preconceito racial de origem, 
que foi elaborado para apresentação no XXXI Congresso Internacional de Americanistas, 

ocorrido em São Paulo entre os dias 23 e 30 de agosto de 1954. Após várias versões, o estudo 

foi publicado em um livro de 1979, intitulado Tanto preto quanto branco – estudos de relações 
raciais. 
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compreendemos que como a sociedade brasileira é racista, a cor da pele mais 

escura opera como uma “marca” (Munanga) ou um “estigma” (Goffman), ou 

seja, são os brasileiros que transformam essa característica física em um 

“estigma” porque diante dela manifestam o preconceito racial. 

Tal como entendemos, em todas as manifestações de preconceito (raça, 

religião, profissão, sexo, idade, região, filiação política, educação, status 

socioeconômico, etc.), ao “outro” é atribuída uma valoração inferior e essa 

“atitude negativa” encontra explicação no processo histórico, na formação dos 

diversos tipos de sociedades e pode se revelar no jogo entre as identidades 

culturais. Assim, para entender os diversos tipos de preconceito, é preciso 

atentar para a dimensão política da cultura e conhecer também as ideologias 

que configuraram esses preconceitos.  

No caso do preconceito racial, sentimos a necessidade de conhecer o 

conceito científico de raça e o modo como a ideologia racista se apropriou dele 

para justificar a exploração colonial, a fim de podermos também fazer a 

distinção entre raça e etnia, uma vez que consideramos a diversidade étnica 

(as diversas identidades étnicas) uma categoria produtora de significados 

relevante para a concretização de nossa tese. Para tanto, demonstraremos 

como se configura a ideologia racista mencionada por Munanga, nos 

apropriando dos trabalhos de Frota-Pessoa (1996, p. 29-45) e Geertz (1966, p. 

31-43). 

Começamos apontando que sobre a questão da origem da cultura, 

Geertz (1966) nos explica que o crescimento cortical humano foi posterior e 

não anterior ao início da cultura, e que portanto o homem não é apenas 

produtor de cultura, mas também produto dela. Atentando para o processo 

evolutivo (esse no sentido darwiniano) que levou à configuração do homo 

sapiens sapiens, Geertz nos explica que no estágio denominado 

australopitecineo, “diversos tipos de homens-macacos” já possuíam uma forma 

elementar de cultura, mesmo com um cérebro que era um terço do tamanho 

do nosso. Pelos estudos da Paleontologia Humana, descobriu-se que no estágio 

australopitecineo, existiam características primitivas e avançadas: a locomoção 

já era bipedal “tipo homem”, já havia a realização de manufatura de 
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instrumentos e a caça de pequenos animais e, ao mesmo tempo, o cérebro 

ainda era o equivalente ao dos macacos contemporâneos (ou seja, ainda não 

havia ocorrido o desenvolvimento cortical que nos caracteriza). A partir dessas 

descobertas, desenvolveu-se a hipótese de que talvez eles tivessem um 

sistema de comunicação mais avançado do que o dos outros macacos, mas 

mais atrasado do que a fala humana. Com essas descobertas, provou-se 

empiricamente que a nossa capacidade cultural surgiu de forma gradual e 

continuada e que o ser humano é fruto da interação entre natureza e cultura, 

ou seja, o homo sapiens sapiens é uma evolução biológica e cultural. Essa 

constatação é relevante porque desacredita a teoria do Ponto Crítico, 

dominante até metade do século XX – segundo a qual a capacidade cultural do 

homo sapiens sapiens seria um acontecimento súbito –, sendo o marco 

fundamental que permite referirmo-nos ao homo sapiens sapiens como um ser 

cultural. 

Com isso demonstramos que a totalidade da espécie humana se 

caracteriza universalmente pela mesma capacidade de produção e abstração 

simbólica. Isso é relevante para entendermos que o processo de raciação que 

a espécie humana experimentou (como qualquer outra espécie) em nada 

interferiu na capacidade mental das diferentes raças que resultaram dele, isso 

porque ao longo de nosso processo de raciação nos distinguimos em aspectos 

secundários que podem ser percebidos principalmente em nossa aparência. 

Nesse sentido, apontamos que de acordo com Frota-Pessoa (1996), o 

conceito de raça existe em termos de comparação de frequências gênicas. As 

raças não são permanentes ou estáticas, elas se “formam” e se “desfazem” no 

processo de seleção natural que diversifica populações isoladas, sendo possível 

distinguir umas das outras pelos genes – por exemplo, de acordo com Frota 

Pessoa (1996), a população que existia no território que veio a ser o Brasil, 

pertencia ao tronco racial mongoloide, juntamente com populações de outras 

regiões do mundo, principalmente da Ásia, e com a imigração dos europeus e 

dos africanos formou-se no Brasil uma raça caracterizada por frequências 

gênicas muito diferentes das que existiam antes. O caso da espécie humana 
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não é diferente de qualquer outra espécie, e esse processo de diversificação 

chama-se raciação. 

 Também como no processo de raciação experimentado por qualquer 

espécie, se o isolamento continua indefinidamente, ele resulta em outro 

processo, o de especiação. Entretanto, no caso da espécie humana isso não 

aconteceu porque o desenvolvimento da tecnologia facilitou as migrações em 

massa e a miscigenação. Frota-Pessoa (1996) considera ainda com pertinência 

que a miscigenação não é exclusiva dos tempos modernos, uma vez que 

sempre houve migrações e por isso “raça é sempre uma população 

heterogênea”, ou seja, com isso ele corrobora que não existem raças puras.  

Para ele, dentro do futuro previsível, permaneceremos “uma única 

espécie, enriquecida pela diversidade genética criada na fase inicial de 

raciação”. Consideramos relevante apontar isso porque até o século XIX, o fato 

de os diferentes povos do planeta pertencerem a mesma espécie não era de 

conhecimento comum, tal como já apontamos – de acordo com Laplantine 

(1991, p. 37-53), os europeus deixaram diversos registros de seus encontros 

com outros povos, e partir deles podemos depreender que diante do que lhes 

parecia diferente ou exótico, eles consideravam como explicação a 

possibilidade de que “outro” não fosse humano, e também, de acordo com 

Lévi-Strauss (1970, p. 237), “a noção de humanidade, a englobar, sem 

distinção de raça ou de civilização, todas as formas da espécie humana 

apareceu tardiamente e teve expansão limitada. (...) e durante dezenas de 

milênios essa noção parece ser totalmente ausente”.  

De acordo com Frota-Pessoa (1996), a raciação é “um processo longo e 

contínuo que vai produzindo raças dentro de raças” e “o grau de diferença 

entre as raças varia”. Assim, é possível identificar quando uma raça é muito 

diferente da outra (o que ele chama de raça maior) e quando uma raça não é 

muito distinta da outra (o que ele chama de raça menor). Tal como exemplifica 

o autor, no caso das raças menores todos os traços ou genes são percebidos 

no conjunto delas, mas as frequências diferem (33% numa e 57% em outra, 

por exemplo), assim, quando comparada com a população alpina, a população 

nórdica é uma raça menor porque não é muito distinta dela.  
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Segundo Frota-Pessoa (1996), ao identificarmos uma raça é um equívoco 

fazer generalizações – como simplesmente apontar que “os nórdicos são altos 

de cabelos louros e olhos claros” e os mediterrânos não –, é preciso atentar 

para as frequências (não médias) gênicas que definem uma raça em 

comparação com outra. Ou seja, é possível dizer que, entre outras 

características, tantos por cento dos nórdicos ultrapassam 1m70, enquanto na 

população mediterrânea essa porcentagem é muito diferente. É desse modo, 

comparando frequências gênicas entre populações (não indivíduos), que pode-

se dizer que nórdicos e mediterrâneos constituem raças diferentes.  

Nesse sentido, Frota-Pessoa (1996) aponta por exemplo que, 

diferentemente do que ocorreu no Brasil, a migração africana para a Argentina 

foi muito pequena, de modo que as populações dos dois países são 

racialmente bem distintas, o que justifica falar de raça brasileira e de raça 

Argentina, assim como também é coerente considerarmos uma raça nordestina 

e outra gaúcha. 

Com isso, Frota-Pessoa (1996) demonstra que para distinguir duas raças 

não é preciso que uma delas tenha em todos os indivíduos um traço genético 

que está ausente em todos os membros da outra. Quando a frequência gênica 

de um traço se aproxima de 0% em uma população e de 100% em outra, 

estamos diante do que ele chama de raças maiores. Isso é o que acontece, por 

exemplo, em relação à cor da pele entre as raças negroide, caucasoide e 

mongoloide – consideradas como as três raças modernas que mais se 

distinguem entre si. Mesmo assim, o fato de a pele negra, por exemplo, ser 

muito mais frequente na população negroide do que na caucasoide não 

significa que não seja possível encontrar na população negroide indivíduos que 

não apresentam essa característica, e assim por diante. 

A partir dessa contextualização teórica sobre o que implica o conceito de 

raça, Frota-Pessoa colabora conosco para estabelecer que “É impróprio 

chamar-se raça de etnia ou grupo étnico”, isso porque as raças têm a ver com 

o capital biológico, com as semelhanças ou diferenças nas frequências gênicas, 

enquanto as etnias dizem respeito ao capital cultural, com as semelhanças ou 

diferenças culturais.  
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Nesse sentido, é relevante apontarmos que as questões relativas à 

etnicidade são relevantes nessa pesquisa no que diz respeito às matrizes 

culturais que distinguem e assemelham os fronteiriços. Do modo como 

Poutignat e Streiff-Fenart (1998, p. 125) entendem, a etnicidade é um tipo de 

ação social no sentido weberiano ou um modo de organizar as relações sociais 

suscetível a transformações e redefinições quanto ao seu “conteúdo” e 

“significação”, considerando que as identidades étnicas têm fundações numa 

origem supostamente comum e na história coletiva. A identidade étnica reforça 

a solidariedade do grupo e estabelece seus limites. As categorias étnicas se 

distinguem pelas diferenças culturais que os atores consideram significativas, 

sendo certos elementos culturais tomados pelos atores como sinais da 

diferença. De acordo com Jean-William Lapierre (1998, p. 11): 

 

“(...) a etnicidade não é um conjunto intemporal, imutável 

de „traços culturais‟ (crenças, valores, símbolos, ritos, 

regras de conduta, língua, código de polidez, práticas de 

vestuário e culinárias etc.), transmitidos da mesma forma 

de geração para geração na história do grupo, ela 

provoca ações e reações entre este grupo e os outros em 

uma organização social que não cessa de evoluir.” 

  

A partir disso, podemos entender que a identidade étnica não é fixa e os 

grupos étnicos não são estáticos. Entendemos também que é preciso atentar 

para a história do grupo, uma vez que os grupos étnicos atribuem-se uma 

história construída e a memória coletiva age “transformando determinados 

fatos e determinados personagens lendários, por meio de um trabalho de 

imaginário social, em símbolos significativos da identidade étnica” (Lapierre, 

1998, p. 35). De modo que, de acordo com Barth (1998, p. 194), “Na medida 

em que os atores usam identidades étnicas para categorizar a si mesmos e aos 

outros, com objetivos de interação, eles formam grupos étnicos nesse sentido 

organizacional”.   

A distinção entre raça e etnia, é algo que Lévi-Strauss já havia delineado 

em alguma medida em Raça e História (1970, p. 231-269). Tal como 
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sinalizamos anteriormente, nesse texto Lévi-Strauss distingue raça de cultura, 

colaborando para a revisão crítica de sua disciplina quando aponta que, em 

algum momento, a Antropologia confundiu a noção puramente biológica de 

raça e as produções sociológicas e psicológicas das culturas humanas. Esse 

tipo de erro levou à “legitimação involuntária das tentativas de discriminação e 

de exploração” – “involuntária”, por exemplo, no caso de Gobineau, que 

segundo Lévi-Strauss (1970, p.232) ficou conhecido como “o pai das teorias 

racistas” e que considerava a mestiçagem um problema porque acreditava que 

existia uma diferença “qualitativa” entre as raças “branca, amarela e negra”. 

Lévi-Strauss (1970, p. 232-233) estabeleceu ainda que no tocante à 

originalidade da contribuição das raças humanas à civilização, é preciso dizer 

que se a “originalidade existe – e não há dúvidas quanto a isso – ela se refere 

a circunstâncias geográficas, históricas e sociológicas, não a aptidões distintas 

relacionadas com a constituição anatômica ou fisiológica de negros, amarelos 

ou brancos”, e que, portanto, não é a diversidade cultural que causa a 

desigualdade. Essas distinções entre raça e etnia, e entre raça e cultura, são 

especialmente relevantes para a concretização dessa tese porque nas regiões 

fronteiriças em que estudamos o papel da televisão na articulação das 

identidades culturais nos deparamos com questões relativas à raça 

(manifestações de preconceito racial) e à etnia (distinções e semelhanças 

culturais entre os diferentes grupos étnicos que participam do cotidiano 

fronteiriço).  

Para dar conta dessas questões, apropriamo-nos também de Frota-

Pessoa (1996) para explicar a ideologia racista que sustenta o preconceito de 

brancos em relação a não brancos. De acordo com a ideologia racista, existem 

raças puras que são superiores umas às outras e todas, por sua vez, são 

superiores às raças miscigenadas. Assim, é justo que as raças superiores 

dominem as inferiores e usem-nas para executar funções subalternas. Além 

disso, deve-se incentivar a reprodução de pessoas de raças superiores e 

restringir ou anular a de raças inferiores para melhorar o patrimônio genético 

da humanidade. E ainda, as pessoas de raças superiores não devem cruzar 
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com as de raças inferiores para não introduzirem em sua descendência traços 

indesejáveis.  

Essa ideologia se apropria de argumentos científicos para construir 

proposições éticas que são a base do preconceito racial. Do ponto de vista 

científico existem raças, entretanto, não há nenhuma raça pura conhecida na 

espécie humana. Além disso, todas elas têm a mesma capacidade mental 

(nesse sentido, não são nem inferiores nem superiores umas às outras), e 

quanto aos aspectos físicos secundários, eles se distinguiram entre as 

diferentes raças apenas para facilitar a adaptação em ambientes diversos – 

nesse sentido, por exemplo, é possível dizer que a população negroide se 

adapta melhor à zonas ensolaradas do que a população caucasoide, em 

decorrência das frequências gênicas relativas à quantidade de melanina na 

pele; entretanto, o valor adaptativo desse tipo de aspecto diminuiu em 

importância ou foi praticamente anulado pelas tecnologias disponíveis no modo 

de viver do homem contemporâneo. É preciso apontar também que a 

miscigenação racial não traz nenhum tipo de prejuízo genético, pelo contrário. 

Assim como é preciso enfatizar que essa tentativa de usar o discurso científico 

(deturpando-o, inclusive) para servir ao propósito de justificar a exploração de 

um povo sobre o outro falta para com a lógica e a ética – sobre isso, Frota-

Pessoa chega a comentar que “não podemos aceitar essa prepotência”.  

Atentamos ainda para o fato de que a fim de combater a ideologia 

racista, na atualidade é comum observarmos esforços para “abolir a palavra 

raça”. Um deles, por exemplo, é apontado por Frota-Pessoa quando ele nos 

explica que, em 1977, a Unesco publicou um livro como fonte de dados para os 

professores (em espanhol, para a América Latina, e em inglês para a África e 

Ásia), e o capítulo dessa obra que tratava sobre a diversidade humana foi 

eliminado por imposição da comissão de censura da entidade. Nesse sentido, 

nós mesmos observamos que nos livros didáticos de Biologia para o ensino 

médio é regra adotar o termo “populações” e evitar o uso do termo “raças” 

quando se aborda esse tema.  

No caso do Brasil, tomamos como exemplo a bastante difundida trilogia 

Biologia Hoje, de Sérgio Linhares e Fernando Gewandsznajder – aqui, não 
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estamos questionando a qualidade da obra, mas apenas chamamos a atenção 

para como as ideologias que circulam no cotidiano, bem como as tentativas de 

combatê-la, causam impacto na própria construção do conhecimento científico. 

Uma das consequências da tentativa de abolir o termo “raça” é a de que já 

existem novas gerações de professores e alunos que, ao não se confrontarem 

com esse termo, assumem que as raças não existem. 

 Entendemos que em decorrência disso, não lhes é oferecida uma das 

oportunidades possíveis para se compreender quem (principalmente os 

brancos europeus), quando (principalmente ao longo dos processos de 

colonização que perpetraram), como (principalmente se apropriando da 

ciência, deturpando-a e submetendo-a a seus interesses), e porque (para 

justificar a exploração de um povo pelo outro) o termo “raça” foi associado a 

sentidos negativos ao longo do processo histórico. Além disso, uma vez que às 

novas gerações são negadas oportunidades de se confrontar com essas 

questões, perguntamos então como elas se preparam para identificar (e 

mesmo se defender de) novas ou diferentes formas (que traduzem antigos 

esforços) de domínio de um grupo sobre o outro? Perguntamos ainda como 

elas se preparam para participar do debate sempre atual que envolve, por 

exemplo, as relações inter-raciais e o preconceito? 

Como apontamos ao nos apropriarmos de Munanga (1978), a ideologia 

racista que sustenta o preconceito é a mesma em diferentes sociedades, 

entretanto, o autor chama nossa atenção para o fato de que mesmo assim ele 

pode manifestar-se de diferentes formas, variando de acordo com “as 

especificidades históricas e sociais de cada sociedade”. Sendo assim, como o 

elemento comum nas três fronteiras em que nos inserimos para concretizar 

essa tese é o Brasil (Argentina-Brasil, Paraguai-Brasil, Uruguai-Brasil) e as 

apropriações e usos das narrativas televisivas brasileiras, precisamos explicar 

porque nessa sociedade a manifestação do preconceito dos brancos em relação 

aos não brancos se dá a partir dos sentidos atribuídos a cor da pele – o que 

implica o acionamento do preconceito de marca (Munanga, 1978), ou faz que a 

cor da pele seja transformada num estigma (Goffman, 1980).  
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Para tanto, é necessário compreender a ideologia do branqueamento 

racial que forjou a sociedade brasileira. A construção da identidade nacional 

brasileira, tema que reuniu esforços principalmente na passagem do século XIX 

para o século XX, refletiu o interesse da elite branca que se propôs a superar 

as diferenças raciais e culturais que constituíam permanente foco de tensão no 

país. Com esse intuito, essa elite acreditava que era preciso criar uma nova 

raça com um repertório cultural comum. A fim de universalizar valores e 

padrões de comportamento, ela promoveu a ideia de um modelo 

assimilacionista da cultura, bem como promoveu a ideia de uma mestiçagem 

racial como saída para unificar brancos, negros, índios e mestiços. 

 Um dos problemas envolvidos nesse projeto é o de que ele 

fundamentava-se na ideologia da civilização versus barbárie, implicando 

portanto a ideia de que era preciso civilizar índios e negros por meio da 

mistura sanguínea e cultural com os brancos (apontamos que na época a 

distinção entre os conceitos de raça e cultura ainda era vaga). Ao construir as 

noções de brasilidade, à elite branca interessava que indígenas e negros 

fossem moldados segundo os padrões da civilização branca europeia e a 

questão racial assumia papel central nisso.  

Nos debates que se desenvolveram em torno disso, inicialmente o 

projeto do Brasil mestiço – sustentado principalmente por José Bonifácio e Karl 

von Martius (de acordo com Dolhnikoff, 2005) – não foi aceito porque houve, 

entre outros posicionamentos, quem advogasse a participação dos índios e não 

a dos negros – o Brasil indianista, sustentado principalmente por José de 

Alencar e Gonçalves de Magalhães (Dolhnikoff, 2005) –, e outros que só 

aceitavam a participação dos descendentes de europeus – o Brasil só da elite 

branca, sustentado principalmente por Varnhagen (Dolhnikoff, 2005). Como a 

cor branca representava um elemento básico da identidade da própria elite, de 

modo geral, os esforços se direcionaram para um objetivo comum: 

embranquecer índios e negros.  

A partir de 1933, influenciado por Franz Boas e Ruth Benedict, e fazendo 

uso de pesquisa de campo etnográfica, Gilberto Freyre direcionou seus 

esforços para deslocar as discussões do paradigma racial para o cultural. 
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Entretanto, apesar de suas contribuições inestimáveis para o conhecimento das 

relações inter-raciais e interculturais entre brancos e negros no Brasil, ele fez 

uma releitura positiva da mestiçagem, com o intuito de promover o equilíbrio 

dos contrários. Para ele, a miscigenação que se praticou no Brasil corrigiu a 

distância social, que de outro modo teria se conservado enorme entre brancos 

e negros. Ou seja, ele defendeu a ideia de que no Brasil há uma “solução 

original” para os problemas resultantes do contato entre as raças: a 

mestiçagem. Isso porque em seu entendimento a mestiçagem atenua o 

racismo. De acordo com Goldstein (2005), ele chegou defender essa ideia 

como uma solução para os antagonismos étnicos no mundo, num discurso que 

proferiu na ONU, em 1950, o que levou diversos povos, inclusive os brasileiros, 

a acreditarem que o Brasil havia encontrado uma maneira de superar o 

racismo.  

Com isso, Gilberto Freyre colaborou para construir o que diversos críticos 

identificaram com pertinência como o mito da democracia racial no Brasil. 

Florestan Fernandes (1965) nos leva a entender que o mito da democracia 

racial permite às camadas dominantes manter seus privilégios sem serem 

confrontadas e Clóvis Moura (1988) identificou nele uma ideologia que exclui 

os diversos segmentos discriminados. Além disso, Kabengele Munanga (2004) 

e Solange Couceiro de Lima (1998) nos permitem depreender que o mito da 

democracia racial dificulta os movimentos de ação afirmativa com respeito às 

diversas identidades raciais e culturais. 

Contextualizamos como a mestiçagem proposta por José Bonifácio e 

revitalizada por Gilberto Freyre surgiu como um projeto da elite branca do país 

para promover o branqueamento racial na sociedade brasileira e foi ganhando 

cada vez mais espaço quando a ela foi vinculada a ideia equivocada de que 

seria uma solução para extinguir o racismo no Brasil. Ao invés de eliminar o 

preconceito racial, a ideia do branqueamento racial via mestiçagem mascara o 

racismo porque acoberta as tensões que são fundadas, como vimos, em 

ideologias que se articulam para justificar práticas de dominação, de acordo 

com as quais os não brancos são considerados inferiores aos brancos. Fizemos 

isso porque entendemos que o racismo na sociedade brasileira ainda viceja e é 
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por causa da articulação dessas ideologias, que são passadas de uma geração 

a outra, que a discriminação racial no Brasil se concretiza pelo preconceito de 

marca – entre os brasileiros, quanto mais escura é a cor da pele de alguém, 

mais essa pessoa é estigmatizada no convívio social, mesmo por aqueles com 

quem partilha a mesma ascendência.  

Do ponto de vista cultural, é preciso reiterar que os países que se 

caracterizam como multiétnicos (como o Brasil e o Estados Unidos, por 

exemplo) acabam desenvolvendo projetos políticos também fundamentados 

em ideologias para dar conta da diversidade cultural que configura essas 

sociedades. Tal como já apontamos, o modelo que se desenvolveu no Brasil é 

o assimilacionista ou melting pot. De acordo com Couceiro (1998, p. 15-18), 

esse modelo prega a integração entre grupos, a mistura cultural e a diluição 

das diversidades numa única identidade – pelo que depreendemos, a 

identidade nacional brasileira. Ainda segundo Couceiro (1998, p. 15-18), no 

início do século XX esse modelo vigorava também nos Estados Unidos da 

América, quando lá predominava a imigração europeia anglo-saxã. Entretanto, 

o modelo deixava de lado os descendentes de escravos africanos, tanto que 

até a década de 60 eles não tiveram plenos direitos de cidadania, e nos 

estados do sul existiu inclusive um regime de segregação racial.  

Couceiro (1998, p. 15-18) aponta também que foi nos anos 60 do século 

XX que a sociedade americana questionou esse modelo em decorrência da luta 

pelos direitos civis dos negros, do reconhecimento dos indígenas nativos da 

América do Norte e do aumento da imigração não europeia nos Estados 

Unidos. Com isso, originou-se naquela sociedade o modelo multiculturalista, de 

acordo com o qual é válido não desfazer-se de sua própria cultura nas relações 

interculturais que vicejam num país multiétnico. A proposta é a de que se dê a 

devida importância para a pluralidade de culturas (que se ouça a pluralidade 

de vozes) que compõem cada sociedade, ampliando inclusive o conhecimento 

sobre elas a fim de que sejam entendidas para além dos estereótipos que 

costumeiramente são utilizados para defini-las.  

De acordo com Couceiro (1998, p. 15-18), o modelo multiculturalista 

pode se manifestar de duas formas, o que a autora chama de multiculturalismo 
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pluralista – no qual a sociedade pode refletir sua diversidade porque esse 

modelo permite a cada grupo escolher entre manter suas diferenças em relação 

à sociedade da qual participa ou incorporar-se a ela; nesse caso, a opção é do 

grupo e não do Estado, e nesse sentido, a autoestima dos diversos grupos deve 

ser incentivada, mas não em detrimento de uma cultura comum que também é 

enriquecedora –, e o que ela chama de multiculturalismo particularista – que 

pode fomentar os etnocentrismos porque restringe o grupo étnico às suas 

tradições, despreparando-o para influir e participar das relações de poder, a fim 

de combater, por exemplo, nos Estados Unidos, uma cultura anglo-saxã 

considerada eurocêntrica e hostil aos não descendentes dela. 

No caso do Brasil, de acordo com Couceiro (1998, p. 15-18), é a partir 

da década de 80 do século XX que começam a vicejar as reivindicações dos 

grupos raciais e étnicos cerceados ao longo do processo histórico da plena 

participação nas esferas sociais, políticas e econômicas do país. Entretanto, ela 

atenta para ao fato de que no Brasil as “iniciativas de reconhecimento oficial da 

diversidade” não são aceitas com facilidade e ainda que “há dificuldade de 

vingar práticas pautadas pelo multiculturalismo” por causa da predominância do 

modelo assimilacionista no país.  

Além do conceito de assimilacionismo cultural, contextualizamos também 

o que implica o conceito de multiculturalismo, para distingui-lo do conceito de 

hibridismo cultural, uma vez que para compreender as relações interculturais na 

contemporaneidade é preciso reconhecer as diferenças entre esses três 

modelos. Assim como para a concretização de nossa tese, isso porque 

consideramos a diversidade étnica das fronteiras que nos propomos a estudar 

como categoria produtora de significados relevante nos processos de 

comunicação.  

Néstor Garcia Canclini considera que as culturas contemporâneas se 

caracterizam como híbridas. De acordo com o que depreendemos, Canclini 

(1990, p. 265) atenta com pertinência para a intensificação da comunicação 

intercultural promovida principalmente com o aumento das “redes nacionais e 

transnacionais de comunicação”, e ele identifica que é especialmente numa 

“trama” cada vez mais “urbana” que o “local” dispõe de uma “oferta simbólica 
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heterogênea”, em decorrência da constante “interação” com essas redes de 

comunicação. Nesse sentido, além de nos oferecer diversos exemplos 

relevantes de pesquisa de campo ao longo de sua obra – que retratam a 

comunicação intercultural contemporânea, inclusive mediada pelos meios de 

comunicação de massa –, Canclini (1990, p. 16) ainda aborda os conceitos de 

“culto”, “popular” e “massivo” de modo pertinente, quando relativiza-os do 

ponto de vista da apreciação e da estética, criticando qualquer separação que 

se configure de modo hierarquizado e fixo. 

 Ao atentar para essas questões, entre outras, Canclini entende que o 

que está em curso na contemporaneidade são os processos de hibridização, ou 

seja, “a quebra e a mescla dos grupos que organizam os sistemas culturais” 

(Canclini, 1990, p. 264). Quando Canclini põe em evidência as mesclas ou as 

misturas, ele não se refere apenas ao aumento da mobilidade social em todas 

as suas dimensões ou a alguns traços e costumes característicos de uma 

cultura que acabam sendo partilhados por (alguns ou vários) indivíduos de 

outra. Tal como depreendemos, ele está se referindo ao surgimento de uma 

síntese, a própria fusão de culturas, tanto que quando ele nos explica porque 

escolheu o termo hibridismo para caracterizar a realidade contemporânea, ele 

enfatiza que este abarca tanto a mestiçagem quanto o sincretismo, entre outras 

manifestações de síntese ou fusão. Canclini (1990, p. 14-15) afirma que:  

 

“Se encontram ocasionais menções aos termos sincretismo, 

mestiçagem e outros empregados para designar processos de 

hibridização. Prefiro esse último porque abarca diversas mesclas 

interculturais – não só as raciais às quais se limita „mestiçagem‟ – 

e porque permite incluir as formas modernas de hibridização 

melhor do que „sincretismo‟, fórmula referida quase sempre a 

fusões religiosas ou de movimentos simbólicos tradicionais.” 

 

Com isso, depreendemos que seu conceito de culturas híbridas se 

aproxima do de fusão cultural. De acordo com Siegel, Vogt e Watson (1969, p. 

1-19), a fusão cultural é um dos fenômenos possíveis de se observar nos 

processos de aculturação e ocorre quando “a trama intercultural pode dar 
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origem a um terceiro sistema sociocultural genuíno” (1969, p. 14). De acordo 

com os autores, esse sistema terá que exibir atributos de unicidade e 

autonomia a partir dos sistemas que o geraram; também é esperado que nele 

surjam papéis originais e, talvez, até uma nova instituição. Segundo o que os 

autores (Siegel, Vogt e Watson, 1969, p. 1-19) apontam, esse novo sistema 

provavelmente só se concretizará com o desaparecimento daqueles que o 

originaram por meio da fusão.  

Assim, os processos de fusão tendem a apagar os contornos originais 

das culturas – do contrário, elas não conseguiriam produzir um “sistema 

sociocultural genuíno” com contornos suficientemente nítidos para se manter 

autonomamente. Por sua vez, Cancini (1996) considera, em sua obra, a 

relevância da pluralidade de categorias de significados que medeia a realidade 

contemporânea, bem como as tensões geradas por elas na atualidade. 

Entretanto, ele o faz sublinhando a diminuição das diferenças culturais ao longo 

do processo de hibridização, apontando as mesclas como saída para os conflitos 

e contrastes que se delinearam historicamente nas relações interculturais. 

Entendemos portanto que o hibridismo, tal como a fusão cultural, implica em 

algum momento a dissolução das tensões, das oposições e das diferenças 

próprias da complexidade social e da heterogeneidade cultural que caracterizam 

a realidade contemporânea.  

Nossa constatação também é convergente com o que Hall (1999) 

entende por hibridismo. Quando se propõe a discutir o tema, Hall (1999, p. 91) 

caracteriza o hibridismo como um processo de fusão cultural: 

 

“Algumas pessoas argumentam que o „hibridismo‟ e o sincretismo 

– a fusão entre diferentes tradições culturais – são uma poderosa 

fonte criativa, produzindo novas formas de cultura (...). Outras, 

entretanto, argumentam que o hibridismo (...), também tem 

seus custos e perigos”. 

 

Assim, compreendemos que enquanto o assimilacionismo se diferencia 

do multiculturalismo porque o primeiro propõe a diluição da diversidade 

cultural, de modo que uma única identidade se sobreponha às outras – por 
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exemplo, quando a cultura nacional se sobrepõe às identidades étnicas ou às 

culturas regionais –, o segundo, em seu caráter pluralista, se caracteriza pela 

preservação das diferenças culturais (étnicas, regionais, etc.), sem no entanto 

deixar de lado a cultura que é partilhada entre os diversos grupos que 

participam da vida social (que pode ser, por exemplo, a cultura nacional). No 

caso do hibridismo, entendemos que ele se diferencia do multiculturalismo 

porque o conceito de culturas híbridas se aproxima do de fusão cultural, e 

nesse tipo de processo e de proposta as identidades culturais não são 

preservadas (sejam elas étnicas, nacionais, regionais, ou outras) – isso porque 

as culturas se misturariam configurando algo novo: o resultado da fusão entre 

culturas. Nesse caso, atentamos ainda para o fato de que o hibridismo também 

se distingue do assimilacionismo. Ainda que ambos impliquem a diluição da 

diversidade cultural, no assimilacionismo uma identidade se sobrepõe às outras 

e no hibridismo as culturas se fundem em algo novo. 

Uma vez estabelecidas as principais diferenças entre multiculturalismo, 

hibridismo e assimilacionismo, aproveitamos para apontar que em nossos 

estudos anteriores (Brandalise, 2002 e 2006) chegamos a utilizar os termos 

“híbrido” e “multicultural” simultaneamente para caracterizar a fronteira Brasil-

Argentina à qual dedicamos nossa atenção naquelas pesquisas. Até então, não 

tínhamos apreendido as diferenças entre esses dois conceitos, tal como as 

explicamos nessa tese. Assim, aproveitamos a oportunidade para revisar essa 

caracterização porque tanto a fronteira Argentina-Brasil (à qual retornamos 

para concretizar a atual pesquisa), quanto as fronteiras Paraguai-Brasil e 

Uruguai-Brasil, que também estudamos nesta tese, se caracterizam como 

contextos em que é possível observar a preservação das diferenças entre as 

identidades, embora encontremos traços e costumes característicos de uma 

cultura que são igualmente cultivados por pessoas que se sentem pertencendo 

a outra. 

Nos três casos, identificamos o sentimento de pertença a uma mesma 

região, com as características específicas que participam da formação de cada 

uma dessas fronteiras compondo a memória dos fronteiriços e configurando 

uma identidade regional fronteiriça. Ao mesmo tempo, o sentimento de 
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pertença a diferentes nações, e as características específicas que as formaram, 

podem ser percebidas participando da memória de brasileiros, uruguaios, 

argentinos e paraguaios, configurando suas respectivas identidades nacionais. 

Entre outras questões relativas ao jogo identitário que abordaremos ao longo 

dessa tese, foi possível observar em alguns casos o sentimento de pertença à 

identidade étnica gaúcha sendo partilhado por fronteiriços de nacionalidades 

diferentes, assim como, em algumas situações, pudemos perceber como se 

articulam as relações de identidade e alteridade dos fronteiriços que 

participaram de nossa amostra com os descendentes de árabes e orientais que 

também fazem parte dessas realidades fronteiriças. 

Ocorre que o jogo entre as identidades culturais nas fronteiras que 

estudamos é situacional, tal como Stuart Hall (1999) utiliza o conceito. 

Dependendo das situações vividas no cotidiano, é possível observarmos as 

identidades nacionais sendo colocadas em evidência em detrimento das outras; 

entretanto, mesmo diante da tendência assimilacionista das culturas nacionais, 

elas nem sempre são mais relevantes do que as outras no jogo identitário. 

Assim como, dependendo da situação que se apresenta à amostra, é o 

sentimento de pertença à mesma região fronteiriça (identidade regional ou 

fronteiriça) que pode ser percebido em evidência, em detrimento das outras 

identidades. Em outras situações ainda, dependendo da formação de cada 

região, é o sentimento de pertença à identidade étnica gaúcha que é colocado 

em evidência, em detrimento das outras identidades, e assim por diante.  

O fato de termos identificado tanto uma pluralidade de identidades 

diferenciais, quanto uma intensa mobilidade entre elas em nossos estudos de 

caso, não significa que os contornos culturais tenham desaparecido ou 

necessariamente venham a desaparecer num processo de fusão cultural ou 

hibridização – sustentamos isso mesmo quando esses contornos são tênues, 

como no caso do que é pertinente à etnia gaúcha e o que é pertinente à 

formação específica de cada região de fronteira. Assim, os contextos que 

estudamos se assemelham ao que o conceito de multiculturalismo pluralista 

procura dar conta. 
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O que não significa que as relações entre os diversos grupos que 

participam do contexto fronteiriço (que se diferenciam em termos de etnia, 

nacionalidade, etc.) seja harmônica ou ausente de tensões (que se manifestam 

de diversas formas), tal como fazemos uso do conceito, e que na intensa 

comunicação intercultural que pode ser observada nesses cenários, não existam 

traços e costumes conhecidos como característicos de uma cultura sendo 

cultivados por pessoas que se consideram pertencentes a outra, tal como 

sinalizamos. De modo que, o consumo comum de narrativas televisivas 

brasileiras por paraguaios, uruguaios, argentinos e brasileiros deve ser 

estudado à luz desse jogo entre as identidades que se dá em contextos 

caracterizados pela multiculturalidade porque, tal como constatamos em 

campo, as representações televisivas configuradas nessas narrativas podem 

refletir ou refratar os interesses desses diversos grupos. E os contornos 

culturais deles se manifestam nas apropriações e usos que fazem delas. Assim, 

ocorre a diversificação na produção sentidos de acordo com a pluralidade de 

categorias de significados em curso no cotidiano fronteiriço. 

Assim como a diversidade étnica, as noções de região e de nação 

também se constituem como categorias produtoras de significados relevantes 

para a concretização dessa tese. A partir de nossa leitura de Canclini (1990), 

pudemos depreender que os territórios na realidade contemporânea talvez não 

importem mais, ou importem cada vez menos. Entretanto, estamos trabalhando 

o território como identidade mediadora nas fronteiras onde nos inserimos 

porque ele se revela importante na realidade dos fronteiriços, mesmo na 

contemporaneidade – tanto nos sentidos que a amostra atribui a ele em seu 

cotidiano, quanto nos usos que ela faz dele em situações diversas, nas quais é 

preciso articular o pertencimento a diferentes nações e o pertencimento a uma 

região partilhada por pessoas de outra nacionalidade. Nesse sentido, nos 

apropriamos do conceito de território apresentado por Milton Santos (2000, p. 

96): 

 

“O território não é apenas o resultado da superposição de um 

conjunto de sistemas naturais e um conjunto de sistemas de 
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coisas criadas pelo homem. O território é o chão e mais a 

população, isto é, uma identidade, o fato e o sentimento de 

pertencer àquilo que nos pertence. O território é a base do 

trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais e da 

vida, sobre os quais ele influi.” 

 

Para apreender as relações entre o global e o local na articulação das 

identidades culturais em contextos fronteiriços, é interessante atentar ainda 

para o que o autor observa nesse sentido. Tal como compreendemos, Santos 

(2000, p. 114) diz que enquanto os “os vetores da globalização” se impõem, 

gerando mais exclusão social, é no território que, ao experimentar uma 

situação de convivência comum e cotidiana, as “pessoas não se subordinam de 

forma permanente à racionalidade hegemônica”. Para Santos, nos sentidos 

atribuídos ao território e nos usos que as pessoas fazem dele é que pode 

configurar-se “um modo de insurreição em relação à globalização”, porque em 

seu entendimento a partilha dos imaginários globalizados na localidade pode 

tornar as pessoas conscientes de que sua condição no mundo pode ser outra. 

Nesse sentido, atentando para as especificidades de cada caso, 

trabalhamos com o que os próprios fronteiriços entendem como a sua região. 

Constatamos que quando se referem à região fronteiriça ou de fronteira à qual 

se sentem pertencer, eles aludem aos municípios de Uruguaiana e Paso de los 

Libres, Foz do Iguaçu e Ciudad del Este, Santana do Livramento e Rivera, e 

ocasionalmente, a outros municípios vizinhos que também se encontram na 

situação de divisa entre países. Sendo assim, quando identificamos o 

acionamento da identidade fronteiriça, estamos nos referindo às características 

ressaltadas por eles mesmos para aludir-se ao regional. 

Evidentemente, em certos momentos percebemos, por exemplo, nossos 

entrevistados se referindo ao Rio Grande do Sul como região, e em outros, 

manifestando o sentimento de pertença a alguma região dentro de seu próprio 

estado, província ou departamento (como no caso da região de campanha do 

Rio Grande do Sul, por exemplo), e em outros momentos ainda, percebemos 

eles se referindo ao sul do Brasil como a região à qual pertencem. Utilizamos 
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esses exemplos, entre outros que poderíamos ressaltar, para apontar que no 

jogo das identidades culturais há várias categorias produtoras de significados e 

mesmo um conceito como região deve ser percebido e distinguido em sua 

potencial pluralidade e de modo relacional.  

Quem olha “de fora” para o que considera ser uma região, costuma 

assumir que lá existe uma homogeneidade intrínseca, quando comparada ao 

que reputa serem outras regiões. Sendo assim, entendemos que o olhar “de 

dentro” é privilegiado para podermos apreender a heterogeneidade em curso. 

O que nossos entrevistados entendem como sua região de fronteira, portanto, 

está relacionado também com os sentidos que eles atribuem ao território no 

qual eles (e não outros) participam de dinâmicas cotidianas que envolvem 

pessoas de outras nacionalidades e onde foram construídas memórias que 

agora são partilhadas, em cada caso, por brasileiros e argentinos, brasileiros e 

paraguaios e brasileiros e uruguaios.  

Por outro lado, entre outras situações que identificamos ao longo dessa 

tese, destacamos que diante das decisões de caráter político e econômico dos 

Estados Nacionais – que intervém no cotidiano fronteiriço colocando brasileiros 

e argentinos, brasileiros e paraguaios, brasileiros e uruguaios em lados opostos 

de interesse –, ao território é atribuído pelos fronteiriços o sentido de símbolo 

nacional e o sentimento de pertença à nações diferentes é sublinhado de 

diversas formas nas relações sociais cotidianas entre eles. Em casos de partidas 

de futebol (entre o Brasil e a Argentina, entre o Brasil e o Paraguai ou entre o 

Brasil e o Uruguai), atravessar a fronteira, por exemplo, é considerado algo 

imprudente, e por isso, nesses dias e nos dias posteriores a eles, é uma prática 

evitada pelos fronteiriços – em alguns casos, esse cruzamento chega a ser 

impedido oficialmente pelos aparelhos de segurança pública. 

Nesse contexto, nos dedicamos principalmente a estudar como se 

articulam a identidade regional fronteiriça e as identidades nacionais. Isso 

porque enquanto a cultura regional ou de fronteira se configura pelo que esses 

povos de diferentes nacionalidades sentem ter em comum e pelos recursos de 

toda ordem que partilham ou criam – entre outros aspectos que podem tornar-

se relevantes nesse sentido, destacamos, por exemplo, as relações de comércio 



111 
 

e consumo que desenvolvem de uma cidade à outra, as soluções próprias para 

lidar com a intervenção dos Estados em seu cotidiano, a maneira como são 

vistos por quem não é da fronteira, a formação étnica, etc. –, as culturas 

nacionais da Argentina, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai se configuram 

preponderantemente como categorias produtoras de significados que 

demarcam as distinções entre os fronteiriços. 

Especialmente para compreender a participação das identidades 

nacionais no jogo identitário que se desenvolve nessas fronteiras, nos 

apropriamos de Stuart Hall (1999). Diferentemente de Canclini (1990) – que ao 

estudar Tijuana, uma cidade mexicana que se localiza na fronteira do México 

com os Estados Unidos, considerou que a nação não é mais um aspecto tão 

relevante –, Stuart Hall (1999) atesta que a nação continua sendo uma 

categoria produtora de significados bastante relevante na contemporaneidade. 

Assim, apontamos o que ele entende por nação (Hall, 1999, p. 49): 

 

“(...) nação não é apenas uma entidade política mas algo que 

produz sentidos – um sistema de representação cultural. As 

pessoas não são apenas cidadãos/ãs legais de uma nação; elas 

participam da ideia da nação tal como representada em sua 

cultura nacional.” 

 

Sendo assim, de acordo com Hall (1999, p. 50-57), entendemos ainda 

que para compreender cada nação é preciso atentar para suas narrativas. Isso 

porque as tradições criadas, os símbolos estabelecidos, os mitos fundadores 

concebidos, a própria história nacional, bem como, em boa medida, as diversas 

produções simbólicas, inclusive as literárias e as midiáticas, participam da 

configuração e manutenção desse sistema de representação cultural que gera a 

identificação nacional. 

A partir dessas considerações, avaliamos que seja necessário também 

distinguir o que entendemos por identidade nacional, em relação ao que 

tomamos como identidade étnica. Para tanto, nos apropriamos de Poutignat e 

Streiff-Fenart (1998, p. 54), que sobre essa distinção nos explicam o seguinte: 
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“(...) pergunta-se Hobsbawn, por que, então, haver duas 

palavras? Porque o nacionalismo é justamente um 

programa político e porque a etnicidade, seja ela o que 

for, não é por sua vez um conceito político e não tem 

conteúdo programático. Para Hobsbawn ela não faz parte 

da teoria política, mas da antropologia e da sociologia. 

Certamente ela pode ser utilizada politicamente, mas a 

política da etnicidade não tem ligação necessária com o 

nacionalismo e pode ser completamente indiferente aos 

objetivos dos programas nacionalistas. Não é menos 

verdade que o nacionalismo, para realizar o seu 

programa, procura identificar-se com a etnicidade, já que 

ela lhe permite que funde a nação em uma continuidade 

histórica e lhe forneça um sentido de “nós”, de uma 

identidade que lhe falta na exata medida em que ela é 

uma criação recente.” 

 

Com isso, estabelecemos o modo como os conceitos de etnia e nação 

se relacionam, considerando seus contornos. E, atentando ainda para como as 

identidades são tecidas, especialmente as nacionais, consideramos relevante 

para nossa pesquisa a perspectiva de Eni Puccinelli Orlandi, que se aproxima 

da de Hall, especialmente no que diz respeito aos mitos fundadores de uma 

nação, assim como se avizinha da de Poutignat e Streiff-Fenart, no que se 

refere ao fato de uma nação ser fundada “em uma continuidade histórica”. 

De acordo com Orlandi (1993, p. 15), o ser humano precisa atribuir 

sentido às coisas para poder identificar-se com elas e o ato de “(...) dar sentido 

é construir limites, é desenvolver domínios, é descobrir sítios de significância, é 

tornar possíveis gestos de interpretação”. Para ele, é a historicidade que 

constrói esses gestos de interpretação, tornando-se ela mesma “interpretativa, 

porque sua matéria é simbólica”. Com isso, Orlandi expõe que a necessidade de 

elaborar sentido para o que é desconhecido é a causa de surgirem, por 

exemplo, os discursos fundadores de uma nação.  
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Ele nos explica que esses discursos se caracterizam por utilizar sentidos 

preexistentes para sustentar a informação nova que querem legitimar, ou seja, 

um discurso fundador “resignifica o que veio antes e institui aí uma memória 

outra” (1993, p. 13), criando uma nova tradição de significados que vai 

repercutir em boa medida no material discursivo que se produzirá daí em 

diante. De modo que não é por acaso que os símbolos mais prosaicos da 

memória nacional são emblemas, monumentos, museus e comemorações que 

remontam às glórias da nacionalidade – ela entende que os sentidos atribuídos 

a esses símbolos, entre outras representações da nação, “reverberam efeitos de 

nossa história em nosso dia a dia, em nossa reconstrução cotidiana de nossos 

laços sociais, em nossa identidade histórica” (Orlandi, 1993, p. 12). 

Para explicar como um discurso fundador ressoa nos processos 

discursivos subsequentes, Orlandi tomou como exemplo um objeto simbólico 

que instaurou esse tipo de discurso. De acordo com Orlandi (1993, p. 14), na 

Carta de Pero Vaz de Caminha sobre o Brasil há um enunciado fundador: Em se 

plantando tudo dá. Orlandi entende que esse enunciado ressoa em muitos 

outros, “repercutindo sentidos variados no sentimento de brasilidade” ainda na 

atualidade, porque a partir dele ramificaram-se sentidos como os de que o 

Brasil é “Terra pródiga. Gigante pela própria natureza. Mas, mal administrada, 

pilhada há séculos e que embora seja explorada continuamente não se esgota”, 

sendo ainda que para ele “isso vai dar no traço ideológico da fala sobre a 

preguiça inerente à raça, do desperdício, da corrupção natural ao brasileiro no 

poder. E vai servir como o argumento que justifica a pobreza: esse país não 

tem jeito. Ou, no outro lado da mesma moeda, vai dar no país da esperança: 

tem que dar certo”. 

Além desses aspectos que direcionam nosso olhar para a nação como 

um sistema de representação cultural, Hall (1999, p. 49) atenta também para o 

fato de que é com a configuração dos Estados Modernos que as relações de 

identidade e alteridade foram sendo estabelecidas cada vez mais a partir das 

culturas nacionais, apontando que “a identificação nas sociedades tradicionais 

eram dadas à tribo, ao povo, à religião e à região”, entre outras fontes de 

identificação. Com isso, entendemos que é em boa medida por causa da 
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formação dos Estados Modernos e da necessidade deles legitimarem seu poder 

e autonomia que as culturas nacionais se desenvolveram, e isso se sustenta 

quando Hall (1999, p. 67) afirma que “as identidades nacionais tendem a se 

sobrepor a outras fontes, mais particularistas, de identificação cultural”. 

 Entretanto, o próprio autor (Hall, 1999, p. 59-65) põe em dúvida a 

possibilidade de que a identidade nacional, de fato, anule essas outras fontes 

de identificação cultural. Ele aponta que a diversidade de fontes de 

identificação cultural (“diferentes classes sociais”, “diferentes grupos étnicos”, 

etc.) não desaparecem com a constituição de uma cultura nacional porque, 

embora esta se configure como uma “estrutura de poder cultural” (Hall, 1999, 

p. 59) – justamente porque constitui-se procurando sobrepor-se a outras 

manifestações culturais –, as identidades nacionais “não subordinam todas as 

outras formas de diferença e não estão livres do jogo de poder” (Hall, 1999, p. 

65). 

Com isso, entendemos que as identidades nacionais, tal como outras 

identidades culturais (como a regional ou fronteiriça, por exemplo), participam 

de modo dinâmico da realidade dos contextos em que nos inserimos para 

realizar este estudo. Assim, o que precisamos fazer é reconhecer como as 

diferentes identidades se articulam no cotidiano de nossa amostra. Ou seja, 

precisamos identificar quando ser de uma nacionalidade e não de outra se 

mostra relevante nas diferentes situações cotidianas, colaborando para 

configurar como se dão as relações sociais, as trocas simbólicas e as 

apropriações e usos das narrativas televisivas brasileiras. Assim como 

precisamos identificar quando ser fronteiriço ou da região de fronteira se 

mostra como mais relevante no que diz respeito a esses mesmos aspectos. Tal 

identificação é crucial uma vez que as noções de pertencimento estabelecidas 

principalmente no discurso da amostra podem ser reveladoras do que gera 

aproximação ou distanciamento entre os fronteiriços, do que gera sociabilidade 

e reforça a identificação entre eles e do que limita a sociabilidade entre eles, 

reiterando as diferenças ou fomentando conflitos – merecendo especial atenção 

a participação das representações televisivas que a amostra elege como 
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importantes em seu cotidiano e o modo como elas participam desses processos 

identitários. 

Assim como a diversidade étnica e as noções de nação e de região, o 

contínuo rural-urbano constitui-se como categoria produtora de significados 

relevante para a concretização dessa tese. Nesse sentido, nos apropriamos de 

Robert Redfield (1949), Antônio Cândido (1998) e Raymond Williams (1989) 

para contextualizar como os aspectos relativos à ruralidade e à urbanidade que 

participam do modo de vida de nossa amostra também podem ser úteis para 

estudarmos a diversidade de apropriações e usos que os entrevistados fazem 

das representações televisivas que elegem como relevantes em seu cotidiano. 

Nos estudos sobre o rural e o urbano, destacamos o trabalho realizado 

por Redfield (1949) na península de Yucatán, no México. Ele estudou quatro 

comunidades justapostas espacialmente: uma “cidade” (Merida), uma “vila” 

(Dzitas), uma “povoação” (Cham Kom) e uma “aldeia tribal” (Tusik). De acordo 

com o que depreendemos, ele constatou que da cidade (Merida) à aldeia 

(Tusik) era possível perceber diferentes graus de diversificação cultural, 

mobilidade social, individualização, secularização e acesso aos meios de 

transporte e de comunicação participando do cotidiano das pessoas que viviam 

em cada uma dessas formações sociais. De modo que, a partir de seu estudo, 

ele entendeu que a cidade e o folk – ou o que é pertinente ao modo de vida 

urbano e o que é pertinente ao modo de vida rural – não poderiam ser 

entendidos como categorias absolutamente separadas porque elas existem 

apenas como tipos ideais. Sendo assim, ele aponta que é possível observar as 

transformações nos costumes e no modo de vida de uma formação social à 

outra, atentando para o fato de que o que comumente é considerado 

característico do modo de vida rural e o que comumente é entendido como 

próprio do modo de vida urbano pode ser observado em curso numa mesma 

formação social, o que dificulta a classificação de uma ou de outra como rural 

ou urbana.  

Com seus relevantes esforços, Redfield (1949) começa a delinear o 

conceito de contínuo rural-urbano – embora seja preciso nos apropriarmos 

criticamente de sua obra porque no contexto histórico em que ele realiza seu 
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trabalho, o campo científico que ele integra, mesmo sendo anterior às teorias 

funcionalistas e crítico de Durkheim, se refere a essas transformações nos 

costumes e no modo de vida das diferentes formações sociais em termos de 

“organização”, “desorganização” e “reorganização” da cultura, o que 

consequentemente leva a uma abordagem das comunidades ainda como 

sistemas isolados e nesse aspecto não é congruente com nossa abordagem. 

Apesar disso, é necessário apontarmos ainda que na orientação teórico-

metodológica da Escola de Chicago, fundada principalmente nos trabalhos de 

William Thomas e Florian Znaniecki (The Polish Peasant e sua Nota 

Metodológica, 1918-1920) e Robert Park (The City, 1915), e em boa medida 

representada no trabalho de Redfield, encontramos algumas preocupações 

semelhantes às dos Estudos Culturais e às da Antropologia, especialmente 

relevantes para o campo da Comunicação, que merecem nossa dedicação em 

estudos futuros. 

Consideramos que é no Brasil, a partir da apropriação dos estudos da 

Escola de Chicago (inclusive os de Redfiled que destacamos), entre outros, que 

vamos encontrar a concretização de pesquisas que abordam o rural e o urbano 

com base num conceito já mais elaborado de contínuo rural-urbano. Nesse 

sentido, destacamos o trabalho de Antônio Cândido (1998) em Bofete, uma 

cidade do interior do estado de São Paulo. Cândido (1998) trabalha com 

diferentes gerações nessa mesma formação social e, assim, ele incorpora a 

historicidade ao seu trabalho, recuperando a memória da comunidade. Ao fazer 

isso, ele identifica tanto as transformações nos costumes e no modo de vida 

que se configuraram em Bofete (de uma geração a outra), quanto a 

preservação de características que comumente são atribuídas ao modo de vida 

rural (e que ainda são cultivadas em boa medida pelas novas gerações que 

vivem na cidade). 

Com isso, apontamos que Cândido (1998) estuda o contínuo rural-

urbano na linha do tempo em uma mesma formação social, enquanto Redfield 

(1949) estuda o contínuo rural-urbano que se configura entre diferentes 

formações sociais que estão justapostas no espaço. Ambas as perspectivas são 

relevantes para concretizarmos nossa tese porque entendemos que os 
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conceitos espacial e temporal de contínuo rural-urbano podem ser úteis para 

identificarmos como aspectos comumente associados à ruralidade e à 

urbanidade participam do cotidiano de nossa amostra e podem configurar-se 

em categorias produtoras de significados nas apropriações e usos que os 

entrevistados fazem das narrativas televisivas brasileiras que consomem.  

Nesse sentido, também é relevante para nossa tese o trabalho de 

Raymond Williams (1989), que estuda as representações do campo e da cidade 

na literatura. Ele constata que, enquanto na literatura inglesa o campo e a 

cidade dificilmente são retratados de modo separado, na literatura de outros 

países, com frequência, essas categorias são apresentadas dissociadas e ainda 

como a antítese uma da outra. Ele identifica ainda que, em qualquer caso, as 

representações literárias do campo e da cidade estão vinculadas a ideologias. 

Assim como, tal qual compreendemos, preponderantemente ocorre com as 

representações construídas nos meios de comunicação de massa acerca das 

diferentes etnias, nações, regiões, (etc.).  

Williams (1989) atenta para o fato de que nessas representações 

literárias em que o rural e o urbano são retratados como categorias opostas, o 

rural, por exemplo, geralmente aparece como um espaço ausente de conflitos e 

ainda associado à paz, ao descanso e à fartura, em oposição ao que caracteriza 

o modo de vida urbano. Diante dessa constatação, entre outras, Williams 

(1989) se posiciona criticamente em relação a esse tipo de representação. Além 

disso, ele estuda a forma como os autores representam o trabalhador do 

campo e da cidade, trazendo à tona os possíveis contrastes entre a 

representação literária e a representação que os próprios trabalhadores 

campesinos e citadinos construiriam sobre si mesmos. Assim, tal como Redfield 

(1949) e Cândido (1998), Williams (1989) colabora para que observemos o 

rural e o urbano não no âmbito dos tipos ideais e sim no das inter-relações 

dinâmicas que participam da complexidade social e da heterogeneidade cultural 

fronteiriça. 

Assim como a diversidade étnica, as noções de nação e de região, o 

modo de vida rural e urbano, a estratificação socioeconômica nos contextos em 

que nos inserimos também constitui-se como categoria produtora de 
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significados relevante para a concretização dessa tese. Inicialmente, fizemos 

uso dos critérios brasileiros para classificação econômica listados pela 

ABA/ABIPEME, e perguntamos para a amostra, entre outras questões, se eles 

possuíam casa própria, carros, etc. Entretanto, fizemos isso apenas para ter 

uma noção do perfil econômico dos entrevistados e para começarmos a 

conhecer seu estilo de vida, uma vez que esses critérios foram convencionados 

para mensurar o poder de consumo dos brasileiros e não necessariamente de 

argentinos, uruguaios e paraguaios – além disso, esse tipo de classificação 

pode enquadrar em um mesmo segmento econômico pessoas com trajetórias e 

visões de mundo bem diferentes. E como na identificação das especificidades 

da estratificação socioeconômica das fronteiras em que nos inserimos 

interessava especialmente o modo como os próprios entrevistados percebiam 

essa estratificação e as relações de poder implicadas nela, bem como quais 

eram os segmentos que eles consideravam relevante identificar e a que 

segmento eles acreditavam pertencer, os autores com os quais mais 

dialogamos nesse sentido foram o antropólogo Gilberto Velho (1981 e 1994) e 

o sociólogo Pierre Bourdieu (1988). 

Tal como aponta Bourdieu (1988), consideramos que as distinções 

relativas à posição dos agentes no campo social também podem ser 

apreendidas em termos de distinções simbólicas. A proposta de Bourdieu 

(1988) define a situação de classe em relação à posse de diferentes 

modalidades de capital: econômico, cultural e social. Com isso, entendemos 

que só conhecendo o contexto histórico, social, cultural e político em que 

nossos entrevistados estão inseridos, e a partir também do que significa para 

eles ter algum tipo de poder na especificidade de sua realidade e do que 

consideram relevante distinguir, é que podemos estudar a estratificação 

socioeconômica como uma categoria produtora de significados, especialmente 

nas apropriações e usos das narrativas televisivas brasileiras por argentinos, 

brasileiros, paraguaios e uruguaios. 

Nesse sentido, para nos mantermos atentos às formas mais ou menos 

sutis com as quais essas distinções são estabelecidas pela amostra, destacamos 

a pertinente análise de Bourdieu (1988) sobre como os diferentes grupos 
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sociais procuram distinguir-se uns dos outros a partir, por exemplo, do “gosto 

estético”, de modo que, tal como compreendemos, o que se assume como de 

“bom tom”, de “bom gosto”, como “clássico” ou ainda como em “voga”, 

comumente representa o esforço de alguns grupos para afirmarem uma 

suposta superioridade cultural em relação a outros. De acordo com o autor, “os 

gostos (isto é, as preferências manifestadas) são a afirmação prática de uma 

diferença (...). Não é por acaso que, quando têm que justificar-se, se afirmam 

de maneira inteiramente negativa, por meio do rechaçamento de outros gostos” 

(Bourdieu, 1988, p. 53).  

Bourdieu (1988) aponta que o “gosto” é algo que não se forma de modo 

apriorístico e sim por meio da educação formal e informal e se constitui como 

uma categoria simbólica que “estrutura” as percepções que um grupo social faz 

sobre outro. Com isso, por exemplo, entendemos que a manifestação das 

preferências ou do “gosto” no discurso da amostra, bem como nas escolhas que 

eles fazem em termos de consumo cultural, quando utilizadas para estabelecer 

relações de identidade e alteridade em relação a outros grupos, podem nos 

fornecer pistas para apreender o papel da televisão na articulação das 

identidades culturais nos contextos fronteiriços. 

Além da posição que os entrevistados ocupam ou se esforçam para 

afirmar que ocupam, e o modo como eles percebem a posição de outros que 

participam da estratificação social fronteiriça, é relevante considerarmos sua 

trajetória. Velho (1981, p. 106) propõe que busquemos “na trajetória, e não 

apenas na posição do indivíduo, família ou grupo, a explicação ou base para 

seus comportamentos, preferências, aspirações”. De acordo com a proposta de 

Velho (1981, p. 106), sob os critérios socioeconômicos comumente utilizados 

nas Ciências Sociais, como “renda, ocupação, educação, etc.”, indivíduos ou 

famílias que apresentam fortes diferenças “em termos de ethos e visão de 

mundo” acabariam sendo incluídos na mesma categoria. E com as 

transformações acarretadas pelo processo de urbanização, pela maior 

diversificação da divisão social do trabalho e pelo desenvolvimento tecnológico 

na área de transportes e comunicações, os “padrões de sociabilidade e 

interação, costumes e rotinas” (Velho, 1994, p. 67) foram alterados. Diante 
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disso, diferentes sociedades e culturas “lidaram de modo singular com essas 

mudanças, impedindo que se pense em um processo efetivamente uniforme” 

(Velho, 1994, p. 67), de modo que é importante atentar para a complexidade 

sociológica e a fluidez da cultura. Ou seja, tal como depreendemos, é preciso 

entender a estratificação socioeconômica fronteiriça nos termos que os 

fronteiriços a compreendem, atentando para suas especificidades. Nesse 

sentido, é especialmente útil o modo como Velho (1994, p. 66) caracteriza as 

camadas médias, que de acordo com o autor são:  

 

“(...) variadas e fluídas. Incluem desde pequenos 

funcionários e comerciários na fronteira da classe 

trabalhadora até os universos intelectualizados com 

elevada renda e prestígio social, confundindo-se em 

certos contextos com o mundo das elites. As diferentes 

ocupações, background e trajetórias compõem um 

quadro de estilos de vida e visões de mundo altamente 

diversificado, dificultando generalizações do tipo “cultura 

de classe média.” 

 

Assim, nos apropriando dos trabalhos de Velho e de Bourdieu, em 

convergência com a descrição densa proposta por Geertz, procuramos conhecer 

a trajetória de nossos entrevistados e como eles identificam a posição deles 

mesmos e a dos outros na estratificação socioeconômica dos contextos 

fronteiriços em que nos inserimos, sempre tentando dar conta da 

heterogeneidade de nossa amostra, que participa das camadas médias nessas 

regiões de fronteira. 

Seguindo a orientação teórico-metodológica da Antropologia Cultural e 

dos Estudos Culturais Britânicos e Latino-Americanos, e atentando para como 

essas perspectivas confluem para enriquecer o campo da Comunicação, é que 

concretizamos nossa tese. Essas leituras nos levaram a considerar uma 

multiplicidade de aspectos na pesquisa de campo, bem como colaboraram com 

a análise desse material: as representações da amostra acerca da diversidade 

étnica das fronteiras, do que as próprias regiões fronteiriças significam para os 
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entrevistados, das relações entre as nações brasileira e paraguaia, brasileira e 

uruguaia, brasileira e argentina, de como a ruralidade e a urbanidade 

participam de seu modo de vida e da estratificação socioeconomica de cada 

uma dessas fronteiras. Essa abordagem também foi relevante na identificação 

de estereótipos e preconceitos em curso nesses contextos. Com esse percurso 

é que procuramos as pistas para conhecer qual é o papel da televisão brasileira 

no jogo identitário das fronteiras Argentina-Brasil, Paraguai-Brasil e Uruguai-

Brasil, atentando para as apropriações e usos que os entrevistados fazem das 

narrativas televisivas brasileiras e considerando as representações construídas 

nelas acerca desses mesmos aspectos, na medida em que eles se mostraram 

relevantes para nossos entrevistados.  
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3. Sobre a inserção em campo, a seleção da amostra, a 

construção e análise dos dados no estudo de caso da fronteira 

Paraguai-Brasil 

 

 

Foz do Iguaçu (Brasil), Puerto Iguazú (Argentina) e Ciudad del Este 

(Paraguai) constituem uma tríplice fronteira, estando as cidades separadas 

umas das outras pelos rios Paraná e Iguaçu. Nesse complexo fronteiriço, as 

atenções se voltam constantemente para Ciudad del Este, que segundo os 

sentidos atribuídos pelos pelos moradores locais é responsável por metade do 

Produto Interno Bruto (PIB) paraguaio e é a terceira maior zona de comércio 

franca do mundo, só ficando atrás de Miami e Hong Kong. De acordo com os 

fronteiriços, o comércio de Ciudad del Este pode atrair entre vinte e cinquenta 

mil pessoas por dia, e conforme observamos, as quartas e os sábados são os 

dias de maior movimento. 

A fim de iluminar nossa perspectiva de aprendizado, conseguimos nos 

órgãos executivos municipais de Ciudad del Este e de Foz do Iguaçu – as duas 

cidades onde desenvolvemos este estudo de caso – algumas informações que 

consideramos úteis. Assim, contextualizamos que Ciudad del Este é uma cidade 

paraguaia localizada a cerca de 226 Km de Assunción, capital do Paraguai. 

Ciudad del Este foi fundada em 3/2/1957 e é a capital de um departamento do 

Paraguai chamado Alto Paraná. Atualmente, sua população é estimada em 350 

mil habitantes. Quem nasceu ou vive nessa cidade é denominado esteño ou 

esteña. Foz do Iguaçu é uma cidade brasileira localizada a aproximadamente 

645 Km de Curitiba, capital do estado do Paraná, estado ao qual pertence, e 

cerca de 1.565 Km de Brasília, capital do Brasil. Foz do Iguaçu foi fundada em 

10/6/1914 e atualmente sua população é estimada em 325 mil habitantes. 

Quem nasceu ou vive nessa cidade é denominado iguaçuense.  

Viajamos 1.028 Km de São Paulo para Foz do Iguaçu, em outubro de 

2009, e permanecemos lá por dez dias. Retornamos em 2010, para continuar a 

pesquisa, desta vez ficando em campo por 25 dias. Estabelecemos nossa base 

em uma pensão, na cidade brasileira de Foz do Iguaçu e de lá nos 
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deslocávamos para Ciudad del Este quando necessário. Até formarmos nossa 

amostra, cruzávamos a fronteira todos os dias a fim de encontrar brasileiros e 

paraguaios transitando entre os dois países. Depois, a travessia dependeu da 

disponibilidade das pessoas que acabaram fazendo parte de nossa amostra 

paraguaia e brasileira.  

Entre nossas primeiras observações de campo, vale registrar que em 

Ciudad del Este o tempo dos entrevistados parecia ser escasso para tratar de 

assuntos que não resultassem em negócios, era difícil manter sua atenção e 

estender os diálogos. Nós mesmos acabamos por comprar comida sem ter fome 

e adquirir um estoque de meias na tentativa de manter alguns diálogos em 

andamento e, mesmo assim, recebemos várias negativas até conseguir formar 

essa amostra.  

Expomos nosso procedimento com transparência porque foi, de fato, 

como conseguimos “situar-nos” (Geertz, 1978) naquele contexto para poder 

realizar nosso trabalho. Estávamos tentando construir nossa relação sujeito-

objeto e, como nosso objeto de pesquisa também é sujeito, não é possível 

eliminar deste relato o encontro de subjetividades desta relação, pelo menos 

não de acordo com o que aprendemos também com Roberto Da Matta (1978).  

Observando Ciudad del Este, na tentativa de encontrar paraguaios que 

pudessem colaborar com a pesquisa, percebemos muitos brasileiros 

trabalhando no comércio como vendedores. Observamos também uma grande 

quantidade de chineses, árabes e argentinos trabalhando no comércio da 

cidade paraguaia. Vale registrar também que os brasileiros que encontramos 

transitando pela ponte internacional vinham de todas as partes, mas 

especialmente da região sul, de São Paulo e de Pernambuco. O objetivo deles, 

de modo geral, era o de fazer compras para revenda e não para o próprio uso. 

Conversamos com vários deles em nossa imersão em campo, mas viemos a 

compor a amostra com brasileiros residentes em Foz do Iguaçu.  

Também nos chamou a atenção a diversidade de origem dos habitantes 

que encontramos em Foz do Iguaçu. Havia paraguaios residindo na cidade 

brasileira, trabalhando com comércio, transportes e comunicações. Vimos 

também argentinos vivendo do lado brasileiro da fronteira, absorvidos nas 
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atividades de comércio e de indústria, prestando serviços, por exemplo, como 

corretores de imóveis. Também identificamos asiáticos morando em Foz do 

Iguaçu, trabalhando no setor de comércio – de acordo com o Censo 

Demográfico, realizado pelo IBGE no ano 2010, em Foz do Iguaçu, os principais 

fluxos migratórios são mesmo de paraguaios e asiáticos.  

Numa de nossas primeiras travessias, fomos para o Paraguai de ônibus e 

voltamos a pé pela Ponte da Amizade, acompanhando um sacoleiro transeunte. 

Andando pelas ruas de Ciudad del Este, parávamos para conversar com 

comerciantes informais ou com comerciários que ficavam nas portas de suas 

lojas tentando atrair clientes, chamando a todos: “Senhor turista!”. As pessoas 

nos ofereciam suas mercadorias e parávamos para ouvi-las. Aí então dizíamos 

porque estávamos ali – para realizar uma pesquisa sobre a televisão brasileira – 

e perguntávamos se elas assistiam telenovela ou telejornal do Brasil. 

Tentávamos ser rápidos na abordagem a fim de não atrapalhar o trabalho 

dessas pessoas. Só falávamos depois de lhes dar toda a atenção que 

demandavam na apresentação de suas mercadorias, tentando desse modo criar 

empatia e cativar a “amostra”, fazendo uso, portanto, das técnicas descritas por 

Da Matta (1978) sobre a inserção em campo.  

As respostas vinham rapidamente. Numa loja, por exemplo, três moças 

logo se envolveram com o assunto que levantamos: “Novela? Sim, sim, eu 

assisto. Um pouco de jornal também vemos”. Um comerciante informal ou 

camelô nos respondeu “acompanhamos o futebol”; um sacoleiro brasileiro que 

fazia compras com ele se envolveu no assunto dizendo “e as nossas mulheres 

seguem as novelas”. Algumas pessoas demonstraram interesse pela pesquisa e 

imediatamente reconheceram que a pesquisadora não era dali. O sacoleiro nos 

perguntou se sabíamos voltar a pé para o Brasil, e como nunca tínhamos feito 

isso, disse que poderíamos retornar com ele – o sacoleiro iria “paletear”, isto é, 

carregar as mercadorias nas costas durante a travessia da ponte. 

Ao final desse dia, voltamos para o Brasil a pé, acompanhando o 

sacoleiro, seu “laranja” e o assistente do laranja e realizamos a nossa primeira 

entrevista. Explicamos que, a fim de despistar a fiscalização, é comum os 

sacoleiros pagarem para alguém atravessar a fronteira com parte de suas 



126 
 

mercadorias, este é o papel do laranja. Quando há muitas mercadorias, quem 

presta o serviço de laranja paga pelo auxílio de um assistente. O sacoleiro nos 

pediu que ajudássemos a carregar mercadorias, mas recusamos a solicitação. 

Porém, na tentativa de manter a empatia e a entrevista em andamento, nos 

desculpamos alegando um problema de saúde, uma vez que era nosso objetivo 

colocarmo-nos no lugar do outro e não tornarmo-nos o outro, conforme, 

novamente, os ensinamentos de Da Matta (1978) e Geertz (1978) acerca da 

pesquisa de campo. 

Além de ter certeza que não era nosso papel nos tornarmos o objeto 

pesquisado e de que queríamos continuar o trabalho em campo, estivemos o 

tempo todo tentando exercer o movimento antropológico de transformar aquilo 

que nos causava estranhamento em algo familiar (Velho, 1978). Todavia, 

admitimos que inicialmente sentimos uma certa apreensão em circular naquele 

espaço. Percebemos que por mais que tivéssemos experiência de campo em 

outros cenários, os estereótipos relacionados à falta de segurança na fronteira 

Foz do Iguaçu-Ciudad del Este estavam internalizados em nós também e 

tínhamos que questioná-los quando nos deparávamos com situações como 

essa, em que decidimos acompanhar um sujeito em nosso primeiro contato, 

retirando-nos do centro comercial de Ciudad del Este com o qual já estávamos 

nos familiarizando, e onde tentávamos fazer nossa presença conhecida.  

Voltamos a encontrar as pessoas com quem estabelecemos contato 

nesse dia, a fim de entrevistar quem tivesse interesse e disponibilidade de 

participar da pesquisa. Elas mesmas nos indicaram outras – era comum alguém 

nos dizer algo como “olha, vai na loja da próxima quadra e conversa com a 

Soraia, ela também vê TV brasileira” – e assim fomos formando uma rede de 

contatos que não só viabilizou este estudo como também permitiu que a 

pesquisadora não sentisse o desamparo do anonimato em solo internacional. 

No dia seguinte, voltamos de Ciudad del Este de ônibus e vimos um 

contrabandista contratado para passar mercadorias colocando placas de 

computadores presas debaixo dos bancos de nosso ônibus. Quando chegamos 

a Foz do Iguaçu, descobrimos que havia uma dessas placas embaixo do nosso 

próprio banco porque o homem nos pediu licença para retirá-la. Soubemos que 
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ele era contratado não porque o interpelamos, mas ele mesmo dizia a todos 

“gente, é só o meu trabalho” e o motorista nos confirmou que o rapaz 

trabalhava para alguém e que “esse tipo de coisa” era comum de acontecer. 

Aos poucos, fomos nos familiarizando com esse cenário estabelecendo contato 

com seus protagonistas, ora conversando com os profissionais informais que ali 

estavam, ora dando atenção para outras pessoas que, por serem participantes 

ocasionais daquela dinâmica, não pareciam acostumadas com as cenas desse 

mercado fronteiriço.   

Foi nessas travessias cotidianas, dentro de um ônibus que ia da 

rodoviária de Ciudad del Este à de Foz Iguaçu, que recrutamos outra parte de 

nossa amostra. Durante o episódio das placas de computadores, por exemplo, 

estabelecemos contato com duas brasileiras que voltavam de Ciudad del Este. 

No decorrer do acontecimento, essas duas mulheres entreolharam-se e 

trocaram olhares com a pesquisadora, como quando pessoas que se sentem 

deslocadas reconhecem-se umas às outras, essa foi a deixa para conversarmos 

quando saímos do ônibus. As duas eram mãe e filha, tinham ido comprar 

perfume no Paraguai e estavam um pouco amedrontadas e agitadas com a 

situação vivida no ônibus. Uma delas nos disse: “Não está mais dando para 

pegar esse ônibus!”. Daí seguiu falando que costuma fazer a travessia de 

ônibus porque acha mais seguro do que ir de carro, mas que agora estava 

mudando de ideia. Nesse contexto, nos apresentamos, explicamos o nosso 

propósito e acabamos conseguindo a colaboração de duas brasileiras que 

vieram a integrar nossa amostra. Mais tarde, elas nos apresentaram o restante 

de sua família, permitindo que aprofundássemos esse estudo de caso com a 

participação de uma família brasileira.  

Em solo brasileiro, fomos até um mercado para comprar algumas 

garrafas de água e percebemos quatro pessoas olhando para a televisão que 

estava ligada no canto, atrás do balcão, e nela estava passando a telenovela 

Sinhá Moça, no meio da tarde. Aproveitamos a oportunidade para conversar 

sobre nossa pesquisa e conseguimos a colaboração de mais três brasileiros e 

um paraguaio, que mais tarde trouxe o filho para participar das entrevistas – 
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este, por fim, nos apresentou outros familiares, permitindo uma investigação 

mais apurada do estudo de caso com uma família paraguaia. 

Uma vez formada a nossa amostra, realizamos as entrevistas deste 

estudo de caso. Ao todo foram 18 delas, com 9 paraguaios e 9 brasileiros, 

sendo 4 com membros da família paraguaia e 5 com integrantes da família 

brasileira. Pelas entrevistas, levantamos vários aspectos dos perfis de nossos 

entrevistados, entre os quais seus hábitos de consumo dos meios de 

comunicação de massa. 

Ao realizar as entrevistas, exploramos as representações elaboradas por 

paraguaios e brasileiros acerca do cotidiano na região de fronteira, do convívio 

com pessoas de diferentes nacionalidades e grupos étnicos, das suas relações 

com o meio rural e da estratificação socioeconômica daquele contexto. 

Investigamos também as representações televisivas referidas a esses mesmos 

aspectos, a partir do ponto de vista de nossa amostra. Durante esse processo, 

eles mencionaram os temas abordados na televisão e se posicionaram em 

relação ao modo como se viam representados nela. Isso nos forneceu pistas 

sobre como as representações televisivas são relevantes no tecer do cotidiano e 

da memória dos fronteiriços e como participam do jogo identitário naquele 

contexto. Além disso, as famílias assistiram conosco parte do material 

televisivo, permitindo que esmiuçássemos as entrevistas com algumas 

representações televisivas consideradas mais frequentes. 

Assim, criamos um banco de dados relacionando o material televisivo 

brasileiro mencionado ou comentado ao longo das entrevistas e aprofundamos 

nosso estudo convidando a família paraguaia e a família brasileira para 

assistirem conosco pelo menos parte deste material. Como constatamos que a 

emissora de televisão brasileira Globo é a mais consumida pela nossa amostra, 

procuramos o material citado pelos entrevistados no site da Rede Globo, o 

Globo.com, exceção feita às novelas Viver a Vida e Sinhá Moça, que por 

estarem sendo transmitidas, poderiam ser assistidas com eles se fosse 

necessário – o que não encontramos lá, buscamos no maior site de vídeos da 

internet, o Youtube. Entre outubro de 2009 e abril de 2010, realizamos o 

acesso e o uso de todo o material audiovisual disponível nos sites Globo.com e 
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Youtube acerca dos temas que se tornaram relevantes nesta pesquisa. Os 

arquivos audiovisuais que citamos e utilizamos ao longo desta tese, encontram-

se também em anexo, em DVD. Ao todo, o material televisivo que coletamos 

neste estudo de caso tem cerca de três horas de duração e é constituído 

principalmente por reportagens e cenas de novela que foram veiculadas nos 

telejornais e nas narrativas ficcionais da emissora Globo. 

Perguntamos ainda aos entrevistados se o que consomem na televisão 

brasileira gera interação social, se provoca diálogos na esfera pública e/ou 

privada. Brasileiros e paraguaios apontaram que as representações televisivas 

mencionadas por eles ao longo de nossas entrevistas foram pauta de diálogos 

na época em que foram veiculadas pela televisão e que, em alguns casos, ainda 

repercutem no cotidiano por serem reincidentes. A apropriação e utilização das 

representações televisivas acontecem em casa e na rua ou no comércio. A casa 

a que se referem é o lugar onde moram e interagem com o núcleo familiar ou a 

moradia de outros parentes, vizinhos e amigos. Quando se referem à rua ou ao 

comércio, falam de momentos vividos no próprio local de trabalho, onde se 

relacionam com colegas, ou no local de trabalho de outros, com quem os 

entrevistados mantêm contato nas suas trajetórias cotidianas, tais como foram 

citados, o restaurante, o bar, a confeitaria, o mercado, a banca de jornal, o 

ônibus, o táxi e o banco. Entre os estudantes, também foram mencionadas a 

universidade e a escola, como locais onde interagem com colegas. 

Ao descrever e analisar os dados neste estudo de caso, utilizamos as 

entrevistas e o material televisivo. Além disso, também recorremos às 

anotações realizadas em diário de campo, acerca da observação participante – 

essas informações não são necessariamente relativas aos sujeitos 

entrevistados, mas por vezes confirmam ou servem de contraponto aos 

depoimentos que compartilharam conosco. A fim de iluminar o fluxo do 

discurso social que apreendemos neste estudo, seguimos a orientação teórico-

metodológica que apresentamos na introdução, utilizando a bibliografia 

especializada para contextualizar teórica e historicamente determinados 

aspectos. 
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3.1. Conhecendo a realidade particular de paraguaios 

 e brasileiros que vivem na fronteira 

  

 

Fizemos nossas entrevistas com o objetivo de traçar um perfil dos 

entrevistados, identificando inicialmente seu consumo de meios de 

comunicação de massa e relacionando os programas televisivos mais assistidos. 

Primeiro, apontamos os meios de comunicação de massa que a nossa 

amostra destacou imediatamente na região de Ciudad del Este e Foz do Iguaçu, 

que possui uma complexa rede de comunicações. Foram citados por brasileiros 

e paraguaios os jornais impressos de Foz do Iguaçu, a Gazeta do Iguaçu e o 

Jornal do Iguaçu, bem como o jornal Gazeta do Povo – que tem uma sucursal 

na cidade e é o maior jornal impresso do Paraná –, e os jornais impressos de 

Ciudad del Este, Diário Vanguardia e TNPress, assim como os jornais de 

circulação nacional do Paraguai que têm sucursais na cidade, o ABC Color, o 

Diário La Nación, o Crônica Popular e o Última Hora.  

A nossa amostra apontou diversas emissoras de radiodifusão na 

fronteira, tais como as rádios Rede Aleluia (FM), a 98 (FM), a Rádio Foz (AM) e 

a Rádio Cultura (AM), em Foz do Iguaçu, e as rádios Parque (AM), La Voz (AM) 

e Itapiru (AM), em Ciudad del Este. Os entrevistados destacaram ainda que 

existem outras rádios clandestinas, com as transmissões sendo realizadas em 

português a partir de Ciudad del Este.  

A amostra indicou as emissoras de televisão de Foz do Iguaçu, listando 

como emissoras de sinal aberto a RPC/TV Cataratas (Globo), a TV Tarobá 

(Bandeirantes), a TV Naipi (SBT) e a RIC TV, e entre as de sinal fechado 

nacionais, a TV Educativa Paraná (Canal 6), a Foz TV (Canal 7), a TV Exclusiva 

(Canal 21), a TV Comunitária (Canal 20) e a TV Social (Canal 72). Dentre as 

emissoras de televisão de Ciudad del Este, foram destacadas como de sinal 

aberto o Sistema Nacional de Televisión (SNT, Canal 9), a Red Privada de 

Comunicaciones (Canal 13), a Telefuturo (Canal 4), a Paravisión (Canal 2), a TV 

Guarani (Canal 18) e a La Tele (Canal 16). 
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A partir das entrevistas, pudemos depreender que a televisão aberta 

brasileira é massivamente consumida pelos paraguaios e brasileiros, em 

especial a Globo, por meio de sua afiliada, a RPC TV Cataratas6 – muitas vezes 

os paraguaios citaram programas da televisão brasileira como os de sua 

predileção. Descobrimos também que o consumo comum de televisão brasileira 

já se fazia notar em 1977, quando jornalistas paraguaios escreveram uma 

matéria sobre o assunto e destacaram o crescente peso dela na cidade 

fronteiriça paraguaia – no artigo fica claro que na época a televisão brasileira 

era preferida pelos habitantes da cidade paraguaia pela qualidade da 

transmissão em cores e pela variedade da programação (ABC, 17/4/1977, apud 

Rabossi). Assim como as programações brasileiras de televisão e de rádio via 

sinal aberto estão disponíveis em Foz do Iguaçu e Ciudad Del Este, também o 

sinal da televisão paraguaia, bem como o de rádios paraguaias, estão presentes 

nas duas cidades. Porém, o cenário contemporâneo já é mais complexo do que 

o de 1977 porque a variedade de opções de consumo é maior e a qualidade do 

sinal paraguaio é de melhor qualidade do que na época. Tanto é melhor a 

qualidade do sinal de televisão paraguaio, que alguns entrevistados nos 

explicaram que houve tempo em que só os canais brasileiros eram captados. 

Neste cenário que oferece diversas opções de consumo, encontramos 

paraguaios vendo regularmente a televisão brasileira; no entanto, não houve 

relatos de consumo da televisão paraguaia por parte dos brasileiros. Também 

apuramos que os paraguaios consomem rádios de ambas as nacionalidades, já 

os brasileiros entrevistados sublinharam que ouvem apenas ocasionalmente a 

rádio paraguaia. Em ambas as cidades há o consumo de televisão a cabo, em 

que destacam-se os canais americanos.  

Agora, vamos expor um breve perfil de nossos entrevistados, 

especificando também mais detalhes do consumo da televisão brasileira que 

constitui o recorte desta pesquisa. Procuramos relatar e incluir na análise o 

                                                           
6
 Entendemos que a Rede Paranaense de Comunicação (RPC) constitui o grupo que domina 

regionalmente o mercado de comunicação. De acordo com o site RPC.com.br, trata-se de um 
grupo de mídia paranaense, com matriz em Curitiba, que existe desde o ano 2000 como 

resultado da união de oito emissoras afiliadas à Rede Globo, das editoras que publicam os 

jornais impressos Gazeta do Povo e Jornal de Londrina, da rádio 98 FM e do portal TudoParaná.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADdia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paranaense
http://pt.wikipedia.org/wiki/Curitiba
http://pt.wikipedia.org/wiki/2000
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Globo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portal
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consumo de outros bens simbólicos quando estes participaram dos processos 

de significação ao longo das entrevistas.  

Entrevistamos nove brasileiros residentes em Foz do Iguaçu, cinco 

mulheres e quatro homens, as idades variando de 19 a 72 anos. Entre as 

mulheres, as entrevistadas foram Amanda (19 anos), Paula (26), Flávia (31), 

Carmem (47) e Estela (72). Entre os homens, os entrevistados foram Diego 

(23), Davi (38), João Paulo (51) e Adilson (58).  

Carmem (mãe), João Paulo (pai), Diego (filho), Amanda (filha) e Estela 

(avó) constituem a família que participou de nossas entrevistas e ainda 

colaborou conosco assistindo parte do material televisivo que é citado ao longo 

deste estudo, permitindo assim que aprofundássemos as entrevistas. A família 

considera-se parte da classe média e isto se sustenta de acordo com o 

parâmetro de classificação da ABA/ABIPEME7. Os cinco membros dela têm-se 

como de origem italiana. Carmem e João Paulo viveram no campo quando eram 

crianças e estudavam na cidade. Carmem nos conta que seus pais moraram 

muito tempo no interior do Paraná, em Medianeira, uma cidade vizinha de Foz 

do Iguaçu. Ela mudou-se para Foz do Iguaçu para cursar faculdade e reside na 

cidade há 27 anos, onde namorou o marido, que também era de Medianeira, e 

formou sua família. Estela, mãe de Carmem, mudou-se de Medianeira para Foz 

do Iguaçu a fim de morar com a filha porque depois do falecimento de seu 

esposo, Francisco, ela passou a precisar de atenção médica mais constante e a 

cidade, nesse sentido, oferece mais recursos. Diego e Amanda, com seus pais, 

costumavam visitar os avós e ainda hoje frequentam outros parentes que vivem 

no campo, tendo desse modo mantido algum contato com a vida rural. 

Carmem, 47 anos, tem formação universitária, é contadora, e trabalha 

prestando serviços para um escritório de contabilidade. Sua filha Amanda tem 

19 anos, possui o ensino médio completo e é estudante de cursinho pré-

                                                           
7 Apresentamos os indicativos socioeconômicos da família brasileira: 1) Aspirador de pó (1), 

máquina de lavar roupa (1), geladeira (1), freezer ou congelador (1), micro-ondas (1), máquina 
de lavar louça (0), telefone (1 linha e mais 4 celulares), casa própria (1), automóvel/ano 

(1/2005); 2) Televisão aberta (1), antena parabólica (0), televisão a cabo (1), rádio (3), 
aparelho de DVD (2), assinatura de revistas (0), assinatura de jornais (1), computador (1), 

acesso à internet em casa (1). 
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vestibular – ela quer cursar arquitetura e montar um escritório próprio. Quando 

têm tempo livre, as duas gostam de fazer compras em Ciudad del Este, como 

na ocasião em que nos conhecemos, no ônibus. Carmem também frequenta 

salão de beleza, reúne-se com as amigas para conversar e costuma ler revistas 

e assistir televisão. Amanda gosta de sair para dançar com as amigas, ir ao 

cinema e faz exercícios em uma academia.  

Carmem compreende o espanhol e Amanda afirma conhecer melhor o 

inglês. Amanda já viajou para Curitiba com colegas do colégio e Carmem foi a 

Buenos Aires com o marido. Em casa, Carmem e Amanda geralmente assistem 

juntas à novela das oito da Rede Globo. Amanda, que estuda de manhã, vê 

também o programa Malhação e a novela das sete. Carmem chega em casa a 

tempo de ver o Jornal Nacional com o marido, enquanto ajuda sua mãe a 

preparar o jantar. Carmem também gosta de assistir o Globo Repórter e o 

Fantástico. Amanda também gosta dos programas humorísticos Casseta e 

Planeta, CQC e Pânico na TV. 

Estela frequenta a igreja católica aos domingos de manhã, tem 

escolaridade equivalente ao ensino fundamental e gosta de assistir o Bom Dia 

Brasil, o programa da Ana Maria Braga (o Mais Você) e as novelas da tarde e do 

horário nobre; ela também nos disse que geralmente não gosta das novelas das 

sete e que acompanha a programação do canal Rede Vida. Seu genro, João 

Paulo, de 51 anos, tem formação universitária, é administrador e trabalha como 

gerente de uma revendedora de autopeças. Ele relatou que acompanha os 

noticiários e os programas de esportes – para assistir estes últimos geralmente 

tem a companhia de seu filho Diego, de 23 anos, que cursa faculdade de 

Economia.  

João Paulo e Diego nos contaram que acabam acompanhando as 

novelas, tendo o filho demonstrado gostar mais delas do que seu pai. Diego 

também assiste CQC, Pânico na TV e Casseta e Planeta com a irmã, Amanda. 

João Paulo nos disse que gosta de fazer churrasco e jogar baralho com os 

amigos, e Diego, que aprecia ir a “barzinhos” com os colegas da faculdade, 

bem como fazer exercícios em uma academia e frequentar o cinema. Diego 

entende o espanhol e um pouco do inglês e não relatou nenhuma viagem que 
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considerasse relevante em sua formação. João Paulo compreende o espanhol, 

mas não fala; ele também comentou a viagem que fez com a esposa.  

Registramos ainda que a família assina o jornal Gazeta do Povo e, 

ocasionalmente, nos finais de semana, compra a revista Veja. A rádio Foz (AM) 

é consumida especialmente nas primeiras horas da manhã por João Paulo e 

Carmem – essa rádio também é escutada na revendedora de autopeças em que 

João Paulo trabalha. Foi mencionado também que ocasionalmente ambos 

ouvem rádio paraguaia no carro, conforme a música que está tocando. Os 

programas de televisão aberta citados por esta família, como de consumo 

regular, pertencem majoritariamente à programação da Rede Globo – 

telejornais de alcance nacional, telenovelas e o humorístico Casseta e Planeta. 

Foi relatado ainda o consumo de telejornais locais produzidos pela afiliada da 

Globo, a RPC TV Cataratas, tais como o Bom Dia Paraná (6h30), o RPC Notícia 

(8h10), o Paraná TV 1a Edição (13h10) e o Paraná TV 2a Edição (19h). Os 

outros programas de consumo regular são os da Rede Vida, o Pânico na TV 

produzido pela Rede TV e o CQC da Bandeirantes. Aos domingos, quando não 

há outra atividade familiar, às vezes assiste-se um pouco de Silvio Santos, no 

SBT. Há ainda o consumo dos canais fechados, principalmente por Diego, que 

acompanha as emissoras americanas Warner e AXN para ver seriados de 

televisão (foram citados o Supernatural e o Lost, respectivamente). Diego e 

João Paulo veem nos canais ESPN e Sportv a programação esportiva. A internet 

é utilizada pela família, geralmente, com a mediação de Diego e Amanda, com 

o objetivo principal de participar das redes sociais, e o uso ocorre na sala, 

muitas vezes mesmo durante o consumo de televisão.  

Nesta família o contato com os paraguaios se dá ocasionalmente. Estela 

nos conta que quando ainda era solteira viajava de Medianeira para a atual 

Ciudad del Este a fim de fazer compras; agora que mora em Foz do Iguaçu, 

frequenta menos a cidade paraguaia e o seu contato com os paraguaios 

diminuiu. Carmem e Amanda vão para Ciudad del Este com alguma frequência 

para fazer compras – Amanda nunca foi para o Paraguai sozinha. Já Diego sim, 

ele gosta de observar o que há de novo em eletrônicos ou jogos para 

computador, e geralmente faz isso sozinho. João Paulo vai muito pouco ao 
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Paraguai, ele diz que não tem muito tempo para isso e raramente precisa ir até 

lá. João Paulo nos relata que apesar de não frequentar Ciudad del Este, ele tem 

tido contato com os paraguaios desde a mocidade e, apesar de os brasileiros 

circularem mais pelas ruas da cidade paraguaia do que os paraguaios por Foz 

do Iguaçu, isso ocorre cotidianamente. Segundo ele, “ou se vê alguém de lá 

[do Paraguai], ou se ouve falar de alguma coisa que aconteceu, é todo dia”.   

Paula, Flávia, Adilson e Davi são os outros brasileiros que participaram 

de nossas entrevistas. Todos acreditam que pertencem à classe média e isso se 

confirma pelos critérios da ABA/ABIPEME8. Especificamos aqui os papéis de 

cada um na configuração socioeconômica das respectivas famílias: Adilson e 

Davi são pais de família, Paula vive com os pais e sua independência é apenas 

parcial (os dados apresentados representam a família da qual ela faz parte) e 

Flávia, apesar de morar sozinha, ainda conta com a ajuda do irmão para pagar 

seus estudos. Conhecemos Paula, Flávia e Adilson dentro de um mercado em 

Foz do Iguaçu, enquanto casualmente assistiam televisão; já Davi, tomamos 

contato em Ciudad del Este durante seu turno de trabalho como sacoleiro. 

Quando perguntamos a eles sobre sua ascendência, todos nos 

responderam que são frutos de uma “mistura” e em seguida fizeram 

especificações. Paula e Davi não sabem ao certo, apesar de terem dito que são 

uma “mistura”, arriscaram dizer apenas que são descendentes de portugueses, 

Flávia diz que é uma “mistura” de italianos com portugueses e Adilson 

considera-se descendente de portugueses, de alemães e de índios. Sobre seu 

vínculo com o meio rural, Flávia e Paula nos contam que seus avós viveram no 

campo e ambas ainda têm parentes morando na área rural da região. Davi 

mudou-se do campo para a cidade há duas décadas e Adilson tem dois irmãos 

que ainda habitam o campo. 

                                                           
8 Apresentamos, respectivamente, os indicativos socioeconômicos de Paula, Flávia, Adilson e 

Davi: 1) Aspirador de pó (1/0/0/0), máquina de lavar roupa (1/1/1/1), geladeira (1/1/1/1), 

freezer ou congelador (1/1/1/1), micro-ondas (1/1/1/1), máquina de lavar louça (0/0/0/0), 
telefone (1 linha em cada casa e 1 celular cada um), casa própria (1/0/1/1), automóvel/ano 

(1/2006, 1/2003, 1/2008, 1/2007); 2) Televisão aberta (1/1/1/1), antena parabólica (0/0/0/0), 

televisão a cabo (1/1/1/1), rádio (1/1/2/3), aparelho de DVD (1/1/1/1), assinatura de revistas 
(0/0/0/0), assinatura de jornais (0/0/0/0), computador (1/1/1/1), acesso à internet em casa 

(1/1/0/1). 
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Paula tem 26 anos, trabalha à tarde em uma loja como comerciária e de 

manhã está cursando Administração, com habilitação em Recursos Humanos. 

Ela mora com os pais e o irmão menor, e costuma acompanhar com a família 

as novelas e o Jornal Nacional; ela conta que quando chega em casa ainda está 

passando uma parte do telejornal local Paraná TV 2a Edição. Paula gosta de ir 

ao cinema no final de semana com o namorado e, muitas vezes, acaba 

assistindo com ele algum jogo de futebol e o Fantástico aos domingos. Todos 

os programas de televisão mencionados por ela são da grade da Rede Globo. 

Paula gosta de ler ocasionalmente a revista Superinteressante e a Você S/A – 

esta última foi recomendada por um professor. A entrevistada ainda escuta 

rádio brasileira ou paraguaia no celular, escolhendo a programação conforme o 

tipo de música que quer ouvir. Música também é um dos principais atrativos 

que Paula vê no uso da internet. Ela ainda não entende muito bem o espanhol, 

mas está estudando na faculdade; diz que aproveita para treinar a língua 

quando vai a Ciudad del Este, ora com a mãe, ora com o namorado. Paula 

convive com os paraguaios na loja de sapatos onde trabalha, diz que há muitos 

deles que vêm para Foz do Iguaçu a fim de comprar esse tipo de artigo. 

Flávia tem 31 anos, trabalha em um hotel e está cursando Turismo e 

Hotelaria. Ela mora sozinha, seus pais vivem no interior do Paraná, na cidade 

de Missal, e ela tem um irmão mais velho que reside em Foz do Iguaçu com a 

própria família. Flávia veio para Foz do Iguaçu aos 26 anos para trabalhar e 

cursar faculdade. Ela nos conta que demorou para fazer isso porque ajudava os 

pais no mercado da família em Missal; depois que o seu irmão estabeleceu-se 

em Foz do Iguaçu, ela resolveu se mudar. Flávia estuda de manhã e 

acompanha a novela das “oito ou das sete” ou o Jornal Nacional, 

principalmente no local de trabalho, conforme seu horário de jantar. Ela fala 

bem o espanhol e isso a ajudou a arrumar emprego. Nos finais de semana ela 

vai visitar o irmão ou encontra colegas da faculdade e do trabalho, e às vezes 

viaja para ver os pais. Ela gosta de assistir o Globo Repórter quando pode, e o 

Caldeirão do Huck e o Fantástico nos finais de semana. O único programa de 

televisão aberta mencionado por ela que não pertence à grade da Rede Globo é 

o programa Superpop, da Rede TV, que Flávia assiste ocasionalmente durante a 
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semana. Ela relata que gosta de assistir os canais de televisão fechada, o 

Discovery Channell e o Multishow, quando são veiculados programas de 

viagem. Flávia não passa muito tempo na internet e nem ouve muito rádio. A 

internet é usada por ela para executar as tarefas da faculdade e se 

corresponder com os colegas via e-mail, e o rádio é consumido no hotel onde 

ela trabalha. A entrevistada vai pouco a Ciudad del Este, mas convive muito 

com brasileiros que frequentam a cidade paraguaia diariamente e, em função 

disso, mantém contato com paraguaios em sua trajetória cotidiana. 

Adilson tem 58 anos, trabalha como taxista e fez o ensino médio 

completo. Ele é casado, tem duas filhas que já constituíram família e mora só 

com a esposa. De manhã, ele sai para trabalhar depois de ter assistido o Bom 

Dia Paraná e o Bom Dia Brasil e à noite acompanha o Jornal Nacional e a 

novela das oito com a esposa. Adilson vê os programas esportivos da Rede 

Globo, assiste jogos de futebol, ouve a Rádio Aleluia (FM) e compra o Jornal 

Gazeta do Povo diariamente. Ele ainda acompanha os canais ESPN e Sportv da 

televisão fechada. Sobre o consumo televisivo, ele nos contou ainda que vai 

instalar no carro um aparelho que capte o sinal aberto de televisão. O 

entrevistado gosta de reunir a família nos finais de semana e costuma 

frequentar com sua esposa a Igreja Universal do Reino de Deus. Adilson 

entende o espanhol, mas não fala e, embora realize diversas corridas para 

paraguaios, seus clientes são principalmente turistas brasileiros e cidadãos de 

Foz do Iguaçu. Sobre o seu contato com os vizinhos de território, o entrevistado 

disse que tem duas primas que se casaram com paraguaios e que na juventude 

já teve amigos paraguaios, mas depois que trocou de religião, de católica para 

evangélica, perdeu o contato com essas pessoas. 

Davi tem 38 anos, trabalha como sacoleiro e cursou o ensino médio 

completo. Ele é casado e tem três filhos; o mais velho está terminando o ensino 

médio e quer estudar Comércio Exterior. Davi chega em casa a tempo de 

acompanhar o Jornal Nacional e a novela das oito com a família, mas o que 

gosta mesmo de assistir são os programas esportivos. Como no horário que 

passa o Globo Esporte ele geralmente está trabalhando, acompanha o Esporte 

Espetacular e assiste aos jogos de futebol. Ele especificou também que o Jornal 
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Nacional e o Fantástico sempre terminam falando de futebol e ele vê esses 

resumos. Davi assiste com sua família o programa do Silvio Santos, do SBT, aos 

domingos – esta foi a única programação de televisão aberta brasileira citada 

por ele que não pertence à grade da Rede Globo. Ele ouve muita programação 

de rádio paraguaia para ficar informado sobre o que se passa lá, porque é seu 

ambiente de trabalho. A televisão fechada que possui – ele utiliza um aparelho 

que capta o sinal, mas que não é regularizado no Brasil – é para os filhos. A 

internet em sua casa é gratuita e é principalmente utilizada pelos filhos. Davi 

entende muito bem o espanhol e fala razoavelmente; isso se deve a sua 

profissão que exige constante contato com os vizinhos paraguaios, um trabalho 

que ele realiza desde seus quinze anos de idade. Davi nos contou que fez 

muitas amizades no trabalho, com outros autônomos como ele, e disse que eles 

se reúnem com frequência nos finais de semana. 

Entrevistamos ainda nove paraguaios residentes em Ciudad del Este, 

quatro mulheres e cinco homens, com as idades variando de 21 a 79 anos. 

Entre as mulheres, as entrevistadas foram Daniela (21 anos), Mayara (37), 

Lúcia (45) e Lurdes (52). Entre os homens, os entrevistados foram Mário (22), 

Gonzalo (38), Augusto (47), José (56) e Juán Carlos (79). 

José (pai), Lurdes (mãe), Mario (filho) e Juán Carlos (avô) constituem a 

família paraguaia que participou de nossas entrevistas e ainda colaborou 

conosco assistindo parte do material televisivo que é citado ao longo deste 

estudo, permitindo assim que aprofundássemos as entrevistas. De acordo com 

o parâmetro de classificação da ABA/ABIPEME9, eles pertencem à classe média. 

Os quatro membros desta família consideram que seus ascendentes eram 

guaranis e espanhóis; tomando José e Lurdes como referência, ambos contam 

que tinham pelo menos um avô espanhol e o restante de seus ascendentes 

eram indígenas. A família mantém vínculos com o campo porque Lurdes, José e 

Juán Carlos já viveram em áreas rurais.  

                                                           
9 Apresentamos os indicativos socioeconômicos da família paraguaia composta por José, Lurdes, 
Mario e Juán Carlos: 1) Aspirador de pó (0), máquina de lavar roupa (1), geladeira (1), freezer 
ou congelador (1), micro-ondas (1), máquina de lavar louça (0), telefone (1 linha e mais 3 

celulares), casa própria (1), automóvel/ano (1/2009); 2) Televisão aberta (1), antena parabólica 
(0), televisão a cabo (1), rádio (4), aparelho de DVD (3), assinatura de revistas (0), assinatura 

de jornais (0), computador (1), acesso à internet em casa (1).  
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Juán Carlos, hoje com 79 anos, nasceu em Caazapa, capital da província 

paraguaia que carrega o mesmo nome. Ele sustentou-se com o trabalho no 

campo até os trinta anos e então mudou-se com a família para a atual Ciudad 

del Este, passando a viver do comércio – nessa época, seu filho José tinha oito 

anos. José ainda morou em Assunción durante quatro anos, para estudar 

veterinária quando mais jovem e depois voltou para a atual Ciudad del Este.  

Neste retorno, José conheceu e se casou com Lurdes (em 2010 eles 

completaram trinta anos de casados). Lurdes tem 52 anos, é dona de casa e 

cursou o que corresponde ao ensino médio completo. Ela viveu a vida toda no 

município que constitui a atual Ciudad del Este e seus pais também saíram do 

campo para viver ali como comerciantes. José, 56 anos, tem formação 

universitária, é veterinário e sócio de uma loja de artigos para animais 

domésticos e presta serviços como autônomo. Seu filho Mário tem 22 anos, 

cursa faculdade de Direito e pretende trabalhar com direito ambiental – seu 

sonho é trabalhar pelos interesses paraguaios que envolvem a Usina de Itaipu. 

José, Lurdes e Juán Carlos compreendem o português e o guarani e 

Mário entende português, inglês e um pouco do guarani. A família não 

menciona viagens que consideram relevantes em sua formação, exceto por um 

veraneio no Rio de Janeiro em 1998. Quando tem tempo livre, José gosta de 

pescar, jogar sinuca e acompanhar jogos de futebol. Mário gosta de colocar 

som em festas, ouvir música, “treinar” ou praticar exercícios em uma academia 

e assistir a jogos de futebol com os amigos ou com o pai. Lurdes faz algumas 

peças de artesanato com palha, gosta de cozinhar, visitar as irmãs e passear 

em Foz do Iguaçu. Juán Carlos gosta de acompanhar o filho em seu trabalho e 

de cuidar de uma horta que cultiva nos fundos da casa; ele também se reúne 

com vizinhos que conhece de longa data para jogar baralho e sinuca. Juán 

Carlos morava numa casa cujo terreno fica nos fundos da residência de seu 

filho. A casa foi vendida depois do falecimento de sua esposa e ele passou a 

morar com José. 

Lurdes nos disse “adoro as telenovelas brasileiras”, ela também 

acompanha ocasionalmente o “programa da Ana Maria Braga”, o Mais Você. 

José geralmente vê a novela das oito com a esposa, gosta do Globo Repórter e 
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às vezes assiste o Jornal Nacional ou o Bom Dia Brasil “para saber o que se 

passa ao lado”. Juán Carlos gosta muito de assistir o Globo Rural e, geralmente, 

acompanha o que José, Lurdes ou Mário estão assistindo, mas o que lhe 

apetece mesmo é dormir cedo. Já Mário, que estuda à noite, acompanhava um 

pouco mais a programação brasileira quando estava na casa da ex-namorada 

(que é brasileira), uma moça que ele conheceu numa festa em Foz do Iguaçu. 

Ele também gosta de ver outros programas brasileiros que não sejam 

telenovelas ou telejornais, como os humorísticos ou de variedades. Lurdes nos 

contou que quando o Paraguai ou a fronteira aparece nos telejornais brasileiros 

e a família acaba não vendo, mas fica sabendo no dia seguinte, seu filho Mário 

mostra para o pai e para mãe a notícia na internet. Ela diz que “antes tinha que 

ouvir só pelos outros, agora dá para ver no computador”. 

Registramos que nesta família, apesar de ocorrer o consumo regular de 

novelas brasileiras e o consumo ocasional de telejornais brasileiros, o canal de 

televisão aberta mais assistido é paraguaio, o Sistema Nacional de Televisión 

(SNT). Nela, os programas citados foram os jornalísticos La mañana de cada día 

(5h30 às 9h), Informativo del Mediodia (12h30 à 13h30) e Noticiero 24h (20h 

às 21h); também foram mencionadas as novelas brasileiras dubladas, destaque 

do horário nobre paraguaio, La Favorita (21h) e Deseo Prohibido (22h), assim 

como o programa esportivo Platea Deportiva (12h). Juán Carlos nos explica que 

antes de existirem os canais paraguaios o consumo de televisão brasileira era 

maior, mas que mesmo com o desenvolvimento das redes de comunicações 

paraguaias “muita gente ainda vê o que fazem os brasileiros, ou por costume 

ou porque gostam”. Lurdes nos explica que assistiu A Favorita em português e 

que a está revendo em espanhol. Segundo ela, “os paraguaios gostam muito de 

novela, a tarde inteira passa novela aqui” – de fato, enquanto estivemos em 

campo, passaram nesse canal SNT, das 13h30 às 20h, as novelas Valeria, 

Pasion Morena, Bella Calamidades e Victorinos e, depois do telejornal Noticiero 

24h (20h), eram veiculadas as duas novelas brasileiras dubladas, das 21h às 

23h.   

A Rádio La Voz (AM) é consumida pela família em casa, de manhã, e é 

ouvida por Lurdes enquanto executa tarefas domésticas à tarde, até a hora em 
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que são reprisadas as novelas brasileiras, no programa Vale a Pena Ver de 

Novo, da Rede Globo. Registramos também que todos os dias José compra o 

jornal ABC Color para o consumo da família. Canais americanos também são 

assistidos na televisão fechada; foram citados a Sony e o Telecine, em que são 

vistos filmes. A internet é principalmente utilizada por Mário para pesquisar, 

realizar trabalhos universitários com os colegas e assistir vídeos ou ouvir 

música. 

A família toda expressa que o convívio com brasileiros é cotidiano porque 

eles circulam pela cidade paraguaia como turistas, como trabalhadores que 

realizam diariamente a travessia internacional ou são trabalhadores fixos e 

moradores da cidade, os chamados “brasiguaios”. Ir a Foz de Iguaçu, para 

Lurdes, significa uma possibilidade ocasional de passear e fazer compras com 

as irmãs – ela nos conta que há produtos diferentes no Brasil, principalmente 

roupas e calçados. José tem contatos comerciais no Brasil em função de seu 

trabalho como veterinário. Quando vai até lá, ele aproveita para passar no 

mercado e na padaria e traz algumas coisas diferentes para casa (foi numa 

dessas ocasiões que estabelecemos contato com ele). Mário vai para a cidade 

brasileira com amigos da faculdade quando há algum show ou festa que os 

agrade. 

Daniela, Lúcia, Mayara, Gonzalo e Augusto também participaram de 

nossas entrevistas. De acordo com os critérios da ABA/ABIPEME10, eles também 

pertencem à classe média. Como os entrevistados consideraram-se 

descendentes apenas de guaranis, perguntamos a eles se não houve nenhuma 

miscigenação com espanhóis na trajetória de suas famílias. Augusto nos 

responde que não sabe e os outros nos confirmam que sim, porém assinalam 

que a participação de espanhóis em suas famílias deve ser reduzida, porque 

pouco se fala da presença de espanhóis entre seus familiares. Lúcia e Mayara 

                                                           
10

 Apresentamos, respectivamente, os indicativos socioeconômicos de Daniela, Lúcia, Mayara, 

Gonzalo e Augusto: 1) Aspirador de pó (0/0/0/0/0), máquina de lavar roupa (1/1/1/1/1), 

geladeira (1/1/1/1/1), freezer ou congelador (1/1/1/1/1), micro-ondas (1/1/1/1/1), máquina de 
lavar louça (0/0/0/0/0), telefone (1 linha em cada casa e 1 celular cada um), casa própria 

(1/1/1/1/1), automóvel/ano (1/1998, 1/2001, 1/2004, 1/2003, 1/2002); 2) Televisão aberta 

(1/1/1/1/1), antena parabólica (0/0/0/0/0), televisão a cabo (0/0/0/1/1), rádio (2/3/1/1/2), 
aparelho de DVD (1/1/1/1/1), assinatura de revistas (0/0/0/0/0), assinatura de jornais 

(0/0/0/0/0), computador (1/1/0/1/1), acesso à internet em casa (1/1/1/1/1). 
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contam que já viveram no campo, uma veio para a cidade quando tinha 17 

anos, há quase três décadas, e a outra quando ainda era criança. Os pais de 

Augusto e Gonzalo viveram no campo, bem como os avós de Daniela. Augusto, 

Gonzalo e Daniela contam que ainda têm parentes que vivem na área rural de 

Ciudad del Este e em municípios vizinhos. 

Daniela tem 21 anos, mora com os pais e mais dois irmãos, possui 

formação escolar equivalente ao ensino médio e trabalha em uma loja que 

pertence a chineses. Ela nos conta que na metade do ano vai tentar ingressar 

no ensino superior, mas que ainda não tem certeza do que vai querer cursar. 

Daniela foi uma das primeiras pessoas a falar conosco em campo; ela nos 

ofereceu mercadoria na porta da loja onde trabalha e assim estabelecemos 

contato. Daniela entende algumas palavras de guarani, outras de chinês e se 

comunica bem em português. Ela relata que seu pai compra o jornal ABC Color 

para o consumo da família; ele lê principalmente a editoria de esportes e ela diz 

que aproveita para “dar uma olhada”. Daniela gosta de música brasileira e, 

portanto, ouve as rádios brasileiras ou as músicas que ela tem gravadas em um 

aparelho portátil de ouvir música. Daniela não costuma assistir muito aos 

noticiários, ela os acompanha ocasionalmente porque sua família vê e comenta 

os telejornais paraguaios e, às vezes, também os brasileiros. O que ela mais 

acompanha na televisão são as novelas brasileiras que são veiculadas à noite, 

quando ela chega em casa do trabalho, e as assiste com a família ou pelo 

menos com a mãe, na Globo ou no SNT. A internet é principalmente utilizada 

por ela mesma e seus irmãos para assistir vídeos ou ouvir música e participar 

de redes sociais. 

Lúcia tem 45 anos, sua formação é equivalente ao ensino fundamental e 

ela trabalha como auxiliar de limpeza em um Shopping. Conhecemos Lúcia por 

intermédio de sua filha, uma comerciária com quem estabelecemos contato na 

entrada de uma loja. Como seu chefe a repreendeu por falar conosco, ela nos 

indicou a mãe para ser entrevistada. Lúcia é casada e tem três filhos; todos 

completaram o ensino médio e trabalham – o filho mais velho está terminando 

a faculdade de Administração. Ela gosta de passar seu tempo livre com a 

família e nos conta que tem tios e primos que foram morar no Brasil, no Mato 
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Grosso e Mato Grosso do Sul, a fim de trabalhar com agricultura e pecuária. Ela 

compreende bem o guarani e o português, nos diz que “todos somos irmãos” e 

então nos mostra sua medalhinha da Virgem de Caacupé, de quem é devota – 

ao longo dessa pesquisa, a figura da Virgem de Caacupé se revelou importante 

na formação identitária dos paraguaios que integram a nossa amostra. Lúcia 

usa um aparelho celular que tem rádio, e enquanto trabalha ouve músicas 

paraguaias e brasileiras. Ela gosta de assistir as novelas brasileiras à noite, e 

está acostumada a ver as narrativas no canal brasileiro, na companhia de seus 

familiares. Ela descreve que seu consumo de telejornalismo paraguaio é regular 

e o de telejornalismo brasileiro é ocasional, mas necessário para a vida 

cotidiana. Ela conta que a internet é utilizada pelos filhos. 

Mayara tem 37 anos, possui ensino médio completo e trabalha numa loja 

que pertence a árabes. Conhecemos Mayara quando fomos procurar por sua 

chefe Soraia, indicada por uma das comerciárias com quem estabelecemos 

contato nos primeiros dias de pesquisa, por gostar de assistir novelas 

brasileiras. Uma vez na loja de Soraia, foi Mayara quem acabou concordando 

em nos conceder a entrevista. Mayara entende bem o guarani, que aprendeu 

em casa, e o português e algumas palavras em árabe, por causa de seu 

trabalho, pois os patrões são árabes e os clientes brasileiros. Ela é casada, tem 

duas filhas que vão para a escola de manhã e passam a tarde vendo novelas; 

quando ela chega do trabalho tem que verificar se as tarefas escolares foram 

cumpridas. Mayara assiste novelas à noite quando chega do trabalho, tendo 

preferência pelas novelas brasileiras da Globo. A Rádio Itapiru (AM) é 

consumida por ela em casa, antes de sair para trabalhar de manhã, assim como 

o telejornal da SNT, La mañana de cada día, que ele vê com o marido. Ela e o 

marido têm o hábito de assistir telejornais brasileiros quando ocorre algum 

episódio envolvendo paraguaios e brasileiros. Nos finais de semana, Mayara 

encontra sua família ou a do marido e às vezes vai para Foz do Iguaçu a 

passeio. 

Gonzalo tem 38 anos, sua formação é equivalente ao ensino médio 

completo e, conforme sua própria definição, trabalha em “um restaurante para 

turistas”. Conhecemos Gonzalo quando fizemos uma refeição no restaurante em 
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que ele trabalha como cozinheiro. Ele gosta da profissão, mas acha que sua 

esposa cozinha melhor do que ele. Gonzalo nos explica que o paraguaio gosta 

de comer chipas ou pão de yuca (espécie de pão de queijo cuja consistência 

lembra um biscoito leve) e kivéve (pirê de moranga preparado com temperos 

diversos), ou beber chicha (espécie de bebida fermentada que pode ser feita à 

base de abacaxi, uva ou milho). Esse tipo de comida é pouco servido no lugar 

onde Gonzalo trabalha porque o público-alvo é formado por brasileiros e, 

segundo ele, estes gostam mais de feijão – por isso ele diz que o local é para 

turistas. Ele entende o português e o guarani, mas fala melhor o guarani do 

que o português. Gonzalo é casado e mostra orgulho da filha de 19 anos que 

está cursando o primeiro ano de faculdade de Pedagogia e já trabalha em uma 

escola de ensino fundamental da cidade paraguaia. Ele ouve rádios paraguaias 

e assiste o canal paraguaio SNT para manter-se a par das notícias, mas gosta 

mais de ver as novelas brasileiras com a esposa e a filha à noite. Elas são fãs 

das narrativas e, geralmente, não esperam para ver a transmissão dublada no 

canal paraguaio, acompanhando-as em português pelo canal brasileiro. Ele 

conta que ocasionalmente sua família consome telejornais brasileiros, quando 

alguma notícia causa repercussão na esfera pública fronteiriça. Ele relata ainda 

que quem vê a televisão fechada e utiliza a internet em casa é sua filha. 

Augusto tem 47 anos e é mesitero, como são chamados os camelôs na 

cidade paraguaia. Ele vende artigos eletrônicos, tais como celulares, 

carregadores de bateria, aparelhos de ouvir música, outros acessórios como 

relógios e, conforme nos disse, “o que mais estiver vendendo bem”. 

Conhecemos Augusto no seu local de trabalho e ele nos disse que trabalha no 

comércio de rua há quase trinta anos. Seu contato com brasileiros se dá em 

solo paraguaio, pois ele raramente vai para a cidade brasileira. Augusto possui 

formação equivalente ao ensino fundamental, é casado pela segunda vez, tem 

dois filhos com a atual esposa e fala bem o português e o guarani. Augusto 

gosta de ouvir guarânias, um gênero musical de origem paraguaia, cujas 

canções mais conhecidas são Índia, Ne rendápe aju, Panambi Vera e 

Paraguaýpe. Ele comenta que as canções tratam da natureza heróica do povo 

paraguaio. Além das músicas brasileiras e americanas, este gênero musical 

http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%AAnero_musical
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apreciado por Augusto pode ser ouvido nas ruas de Ciudad del Este e, ao longo 

desta pesquisa, revelou-se uma referência fundamental na configuração 

identitária de nossa amostra paraguaia. Augusto consome as rádios paraguaias 

para manter-se informado e ouvir esse estilo de música. Ele cita algumas, como 

a Rádio Parque (AM), a Rádio La Voz (AM) e a Rádio Itapiru (AM). Ele 

considera-se fã de futebol, então assiste ao programa Platea Deportiva, da 

SNT, na rua mesmo, em uma pequena televisão que funciona à pilha. De noite, 

em casa, costuma acompanhar o programa Noticiero 24h, da SNT, e as novelas 

com sua esposa – geralmente, as novelas brasileiras são assistidas no canal 

brasileiro. Seu consumo de telejornalismo brasileiro é ocasional, mas necessário 

para saber o que esperar dos turistas e informar-se se o movimento do 

comércio será bom ou não; por isso ele às vezes assiste o Jornal Nacional, da 

Globo. Quanto ao consumo de televisão fechada, ele nos conta que recebeu de 

um cliente, como forma de pagamento, um aparelho que capta o sinal sem ser 

preciso pagar a assinatura dos canais e que seus filhos são os que mais a 

consomem, a fim de assistir desenhos animados. A internet gratuita é utilizada 

pelos filhos em um computador recentemente adquirido.  
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3.2. O que aprendemos sobre o jogo identitário a partir das representações 

relativas ao contínuo rural-urbano na fronteira Paraguai-Brasil 

 

  

A fim de identificar as diversas matrizes de significados que participam 

dos processos identitários na fronteira, perguntamos aos integrantes da nossa 

amostra se eles têm alguma ligação com o meio rural no cotidiano ou se 

tiveram ao longo de suas trajetórias. Relatamos algumas dessas informações 

nos perfis e aqui expomos como os entrevistados caracterizaram o que isso 

significa para eles. Em seguida, perguntamos como é a representação da 

ruralidade na televisão. 

Nossos entrevistados paraguaios e brasileiros já viveram no campo ou 

são filhos e netos de camponeses. Portanto, o contínuo rural-urbano (Redfield, 

1949; Cândido, 1998), no caso de nossa amostra, ocorre principalmente na 

linha do tempo, na história de vida de alguns e na história familiar de todos. As 

evidentes relações com o campo fazem parte da esfera cotidiana ou da 

memória de nossos entrevistados, bem como da história do Paraguai e do 

Brasil. No caso do Paraguai, conforme Laino (1979), o país tem um poderoso 

movimento camponês. Já no século XVI, os guaranis praticavam o cultivo da 

mandioca, da abóbora, da batata e do milho. Os guaranis colaboraram com os 

espanhóis na conquista do Chaco, onde habitavam os guaycurus e os 

payaguás, – estes últimos eram caçadores e pescadores nômades que 

comumente assaltavam as plantações guaranis. Em campo, tivemos a 

oportunidade de observar um de nossos entrevistados brasileiros se referindo 

ao Paraguai como “o país da mandioca” (Davi, 38).  

De acordo com Laino (1979), os espanhóis estabeleceram-se em 1537 

num povoado que hoje é a capital do Paraguai, Assunção, mas que durante um 

século foi a capital da Província do Rio da Prata. Porém, as atenções dos 

espanhóis logo voltaram-se para a atual Argentina e o atual Uruguai, onde o 

modo de produção latifundiária predominou. Enquanto isso, os jesuítas 

organizaram um sistema de missões no Paraguai, no qual os indígenas seguiam 

cultivando a terra comunitariamente, esse modo de produção foi denominado 
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comunera. A iniciativa acabou não agradando os oligarcas locais e resultou na 

expulsão dos jesuítas, em 1767. 

Ainda de acordo com o autor, em meados de 1811, depois da liberação 

do comércio de erva-mate e tabaco, pequenos e médios proprietários 

rebelaram-se, combateram a oligarquia de Assunção e o Paraguai começou a se 

desenvolver com o investimento público, isolado das influências britânicas que 

foram determinantes na configuração da Argentina e do Uruguai. A 

consequência disso foi a transformação do país numa economia muito forte, em 

função do controle estatal sobre a produção de erva-mate, a extração de 

madeira e a construção das primeiras ferrovias, telégrafos e fundições da 

América do Sul.  

Em 1865 formou-se, com o financiamento do banco inglês Baring 

Brothers, a Tríplice Aliança (Brasil, Uruguai e Argentina). Alegando a 

necessidade de proteger suas fronteiras dos avanços paraguaios, a Tríplice 

Aliança desencadeou uma guerra genocida no país. A Guerra do Paraguai ou a 

Guerra da Tríplice Aliança foi o maior conflito da América do Sul, nela morreram 

75,75% dos paraguaios, sendo 99,5% dos homens adultos do Paraguai. Parte 

do território paraguaio foi anexado pela Argentina, muitas outras terras foram 

vendidas para estrangeiros e as aldeias foram destruídas. A indústria do país 

entrou em decadência e o mercado paraguaio foi aberto para os produtos 

ingleses; além disso, o país contraiu o seu primeiro empréstimo no exterior, um 

milhão de libras da Inglaterra. 

O passado de bem-sucedida autogestão do povo paraguaio, fundada no 

cultivo coletivo da terra – que parece alimentar a identidade nacional e 

responder pela preservação da identidade étnica –, é motivo de orgulho de 

nossos entrevistados paraguaios. Porém, eles apontam que a realidade rural do 

país mudou muito com a presença estrangeira. O universo rural paraguaio foi 

transformado em um “espaço de luta” (Lúcia, 45), por causa dessa presença. E 

muitos desses estrangeiros são brasileiros – um dos entrevistados nos conta 

que por isso muitos paraguaios que ainda vivem no campo se referem aos 

brasileiros como “imperalistas brasileiros” (Gonzalo, 38).  
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Durante o período da ditadura no Paraguai, principalmente na década de 

70, o governo paraguaio viabilizou o avanço de brasileiros em território 

paraguaio, permitindo a aquisição, por eles, de latifúndios para fins de 

exploração agropecuária. Isso é motivo de crítica dos paraguaios em relação ao 

seu próprio governo, mas também causa ressentimento em relação aos “irmãos 

latinos” (Juán Carlos, 79). Os paraguaios consideram que o seu povo “nunca 

mais teve sossego” (Lúcia, 45) e ainda hoje tem que lutar pelo direito à terra. A 

história mostra que o uso do modo de produção latifundiária levou à 

desigualdade social para vários povos, como por exemplo no próprio caso do 

Brasil. Para os paraguaios não é diferente, com o agravante de que, conforme a 

cultura guarani, ainda bastante forte na formação da identidade do povo 

paraguaio, o cultivo da terra parece mais próximo do sentido de atividade 

coletiva para o benefício de todos, o que acentua a resistência em relação à 

exploração privada da terra para o benefício de poucos, ou ao modo de 

produção latifundiária. Isso fica evidente quando uma das entrevistadas 

paraguaias diz “a terra sempre foi para todos, pro bem de todos, desde as 

aldeias, daí as cooperativas, mesmo os pequenos colaboram uns com os outros, 

agora isso aí já é outra coisa, não estão fazendo isso para matar a fome e o 

povo ter do que viver” (Lúcia, 45). 

De acordo com o Instituto del Tercer Mundo (1999), que é sediado no 

Uruguai e coordena uma rede internacional de pesquisadores, editores e 

entidades civis, durante a ditadura do general Alfredo Strossner, que durou de 

1954 a 1989, ocorreram inúmeros assassinatos de camponeses no Paraguai. 

Nessa época, os paraguaios reagiram criando a Assembléia Permanente dos 

Camponeses Sem Terra (APTC) e a Coordenação das Mulheres Camponesas. 

Depois das eleições de 1989, com o fim da ditadura – o que viabilizou a entrada 

do capital estrangeiro no Paraguai –, as transnacionais começaram a investir 

nas monoculturas de soja e algodão no país. Atualmente, 2% das propriedades 

rurais do país ocupam 85% das terras paraguaias, com a maior parte das 

empresas e colonos estrangeiros se concentrando na faixa territorial de 

fronteira com o Brasil, onde fala-se o português e a moeda brasileira é de curso 

corrente. Cerca de 400 mil brasileiros estão assentados nos departamentos 



150 
 

fronteiriços. Além disso, os projetos de desenvolvimento rural apoiados pelo 

Banco Mundial (em Caazapa e Caaguazu) geram polêmica por preverem a 

transformação de terras indígenas do leste paraguaio em áreas de pecuária.   

As questões rurais enfrentadas pelos paraguaios medeiam as decisões 

que eles tomam no plano político. Os conflitos rurais geram desconfiança da 

população em relação à classe dirigente do país, e seus acordos com o capital 

estrangeiro são vistos como uma “traição” (José, 56; Lurdes, 52; Gonzalo, 38) à 

identidade nacional fundada nas raízes guaranis baseadas no cultivo da terra. 

Os entrevistados paraguaios nos levaram a entender que a eleição de um 

presidente que é ex-padre (atual presidente do Paraguai, Fernando Lugo) não 

teve apenas a ver com a preponderante tradição católica do país, mas também 

com o fato de a Igreja Católica ter se pronunciado de modo veemente contra 

os abusos cometidos em relação aos agricultores. Compreendemos que essa 

postura da Igreja colaborou para que ela fosse vista como uma instituição que 

procura preservar a identidade nacional, constatada também na sua antiga 

relação com os povos indígenas locais, os primeiros agricultores que o solo 

paraguaio conheceu. Sem dúvida, é uma instituição que ainda exerce grande 

influência nos processos culturais e sociais do Paraguai. 

No caso dos brasileiros que vivem no oeste do Paraná, o campo não está 

necessariamente ligado a conflitos em torno da posse da terra. Para quatro de 

nossos entrevistados que já viveram lá, a vida rural está relacionada à memória 

de um passado “sofrido” (Davi, 38; Carmem, 47; João Paulo, 51; e Estela, 72), 

por causa da natureza do trabalho braçal. Os entrevistados contam que quando 

começou a ocorrer a mecanização do trabalho no campo, as dificuldades 

continuaram porque era preciso ter muito capital para comprar ou alugar as 

máquinas e manter-se competitivo no mercado de grãos. A passagem pelo 

processo de mecanização gerou dívidas – principalmente com financiamentos 

bancários – e levou muitos produtores rurais a perderem suas terras; e os que 

sobreviveram à transição passaram por muitas dificuldades econômicas.  

Mas a memória da vida no campo, para os entrevistados brasileiros, 

também está associada à ideia de “família reunida” (Davi, 38; Carmem, 47; 

João Paulo, 51; e Estela, 72). O trabalho, as refeições e as atividades de lazer, 
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tais como a pesca (João Paulo, 51), eram coletivas; assim como “fazer chimia” 

(Estela, 72) – trata-se de uma geléia, o termo é um derivado coloquial da 

palavra alemã schmier –, realizar as “cantorias” (Davi, 38) e o “serão para 

prosear” (Davi, 38) – quando se ficava “acordado até mais tarde para conversar 

com os vizinhos” (Davi, 38). Essas atividades ocorriam com a participação da 

“família toda” (Davi, 38; Carmem, 47; João Paulo, 51; e Estela, 72) e isso não 

se perdeu, mas foi muito limitada com a mudança para a cidade – as moradias, 

o trabalho e a renda foram separadas e seus horários já não coincidem mais.  

Os entrevistados brasileiros contam que na televisão aberta as 

representações da vida no campo aparecem no Globo Rural, mas o que mais 

tem espaço nos programas jornalísticos são os conflitos e crimes relacionados à 

posse da terra e, de modo mais ocasional, aparecem notícias a respeito de 

preços agrícolas e supersafras. No entanto, o modo como isso tudo afeta o 

cotidiano de quem vive do cultivo da terra é pouco explorado. Os brasileiros 

apontam também que, principalmente em novelas de época, mostra-se um 

retrato da vida no campo, porém muitas vezes de forma caricatural. 

Os entrevistados paraguaios relatam que as televisões dos dois países 

retratam os conflitos de posse da terra entre brasileiros e paraguaios. 

Ressaltam que há muitos brasileiros donos de grandes áreas de terra no 

Paraguai, enquanto muitos paraguaios têm que se juntar “aos movimentos de 

sem-terra” (Juán Carlos, 79; José, 56). Sublinham que a televisão brasileira 

mostra esses conflitos – isso quando o assunto tem espaço na programação –

apenas sob o ponto de vista brasileiro, o que trata-se de uma “injustiça” (José, 

56; Lurdes, 52; Gonzalo, 38; Juán Carlos, 79; Lúcia, 45).  

Os entrevistados paraguaios ressentem-se da representação da televisão 

brasileira acerca desse problema em torno da posse de terras e questionam o 

fato de os camponeses paraguaios serem denominados “invasores” (José, 56; 

Lurdes, 52), uma vez que as terras que constituem as propriedades de 

brasileiros são, de fato, terras paraguaias. Para alguns paraguaios, quem 

“invadiu” (Lúcia, 45; Gonzalo, 38) o território deles e começou a dominar as 

áreas rurais foram os brasileiros. Os entrevistados ainda comentam que o 

avanço de brasileiros sobre o território paraguaio ocorreu com a colaboração 
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“entreguista” (Juán Carlos, 79; José, 56) do governo ditatorial de Alfredo 

Strossner. 

Conforme as colaborações de nossa amostra, procuramos as 

representações televisivas que envolvem o meio rural. Enquanto estivemos em 

campo, o site Globo.com mencionava apenas duas reportagens da Rede Globo, 

uma do canal aberto, a Globo, intitulada “Brasileiros que possuem terras no 

Paraguai se armam contra sem-terra” (Bom Dia Brasil, 1‟33”) e outra do canal 

fechado da mesma emissora, Globonews, nomeada como “Propriedades 

brasileiras são ameaçadas de invasão no Paraguai” (Em Cima da Hora, 1‟16”), 

ambas do dia 29/5/2008. Essas reportagens, no entanto, não estavam 

disponíveis no site.  

Como eram as únicas reportagens sobre o assunto no site e estavam 

indisponíveis, achamos relevante resgatar o texto de apresentação dessas 

peças jornalísticas. No site a chamada da matéria do jornal Em Cima da Hora 

dizia que “O clima é tenso para os donos de terras na região. Fazendeiros estão 

se armando para proteger as propriedades dos sem-terra paraguaios. A ordem 

é abrir fogo contra possíveis invasores”; e a do jornal Bom Dia Brasil afirmava 

que “Os brasileiros que possuem propriedades rurais no país vizinho tentam se 

proteger contra os campesinos. Mais de 20 fazendas foram invadidas nas 

últimas duas semanas”. 

Não tivemos acesso ao texto audiovisual dessas reportagens, mas 

destacamos tanto nos títulos quanto na apresentação a formação discursiva da 

narrativa. De acordo com os textos e títulos existe uma “ameaça” que tem 

deixado o “clima tenso” entre brasileiros e paraguaios. O que está “sob 

ameaça” é a propriedade privada, o que pode acontecer é a “invasão” delas ou 

elas podem ser “invadidas”. De acordo com a construção da narrativa, nesse 

cenário quem está sob “tensão” ou “ameaça” são brasileiros proprietários de 

terra em solo paraguaio e os responsáveis por essa “ameaça” são os “sem-terra 

paraguaios” ou os “campesinos” ou os “invasores”. Ainda conforme a 

construção da narrativa, diante desse cenário os brasileiros “tentam se 

proteger”, ou estão “se armando para proteger” ou “se armam contra”. 

http://video.globo.com/Videos/Player/0,,GIM833755-7759,00.html
http://video.globo.com/Videos/Player/0,,GIM833755-7759,00.html
http://video.globo.com/Videos/Player/0,,GIM833822-7759,00.html
http://video.globo.com/Videos/Player/0,,GIM833822-7759,00.html
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Pelo menos nesses trechos de texto online, é possível notar que a 

narrativa não problematiza o fato de as terras paraguaias terem ido parar nas 

mãos de brasileiros, nem releva o contexto em que isso aconteceu. Não 

explorar esse contexto significa não apresentar ou considerar o ponto de vista 

do outro, do paraguaio em relação a tal cenário e, conforme as entrevistas que 

realizamos e mantendo-se a fidelidade histórica, é o de um povo que se sente 

expropriado de suas próprias terras. Também notamos que na narrativa a 

atitude dos brasileiros de se armarem é justificada como uma forma de 

proteção. Porém, o texto nos informa que as propriedades é que estavam em 

risco e não as vidas de brasileiros. Diante disso, entendemos que os brasileiros 

se armaram para protegê-las e não a si mesmos. Só que ao fazerem isso, as 

vidas dos paraguaios que estavam questionando a posse delas é que, por fim, 

correram perigo.  

Compreendemos que as representações construídas a partir das relações 

dos entrevistados com a ruralidade na fronteira participam do jogo identitário 

da forma apresentada a seguir. Os brasileiros utilizaram a memória da vivência 

no campo para distinguir o modo de vida rural do da urbana, sem no entanto 

considerar um deles superior ao outro. Apenas estabeleceram relações de 

identidade e diferença, por exemplo quando especificaram que na vida do 

campo era mais fácil reunir a família, sem todavia esquecer que ela também era 

mais sofrida, se comparada com a que ocorre na cidade. Os brasileiros ainda se 

identificam com a vida no campo e tentam preservar, em algum nível, aspectos 

daquela vivência. Portanto, compreendemos que há simultaneamente a 

identificação com o rural e com o urbano, estando a identidade observada 

segundo essa dimensão localizada no contínuo rural-urbano. Os brasileiros 

também nos remetem ao jogo identitário que experimentaram quando ainda 

moravam no campo, o mesmo a que se referem muitos camponeses que lá 

ainda vivem. Houve uma época em que eles tiveram que se situar entre a 

tradição e a modernidade, em função das mudanças no modo de cultivo da 

terra, decorrente da mecanização. Isto evidencia que, apesar de utilizarem 

referências distintivas claras sobre o que acreditam pertencer ao universo 

simbólico rural ou urbano, eles mesmos entendem que o próprio modo de vida 
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rural de que falam não é estático, bem com não o é o urbano. Então, para os 

brasileiros, o universo simbólico relativo à ruralidade participa do jogo 

identitário articulando identidades rural-urbanas e tradicional-modernas. O uso 

do hífen enfatiza o sentido de continuidade, uma vez que essas identidades não 

estão localizadas entre esses dois universos, nem estão misturadas ou híbridas. 

Estar entre pode significar que a identidade avança entre representações 

estáticas, bem como dizer que estão misturadas ou que são híbridas pode 

implicar que o processo acabou ou que estabeleceu-se um consenso, quando 

ao contrário entendemos que a formação de identidades constitui um processo 

contínuo. 

Já para os paraguaios o universo simbólico relativo à ruralidade tem a 

ver com a manutenção das tradições guaranis de cultivo da terra e aciona a 

identidade nacional, uma vez que a vida no campo representa um espaço de 

luta contra os estrangeiros ali estabelecidos. A interferência estrangeira mais 

recente no meio rural paraguaio é exercida por brasileiros. E é por isso que eles 

podem ser representados pelos paraguaios como “imperialistas”, aqueles contra 

quem é preciso proteger-se para não subsumir, o que determina o acionamento 

da identidade nacional. Nesse sentido, para os paraguaios a ruralidade constitui 

um universo simbólico que configura um afastamento em relação aos 

brasileiros, havendo a necessidade de se sublinhar os limites. Porém, também é 

possível perceber a identificação de paraguaios em relação aos brasileiros, uma 

vez que estes também podem representar para aqueles os “irmãos latinos” – 

nesse caso, é a solidariedade latina que alimenta o uso do termo. Revela-se 

aqui a ambivalência dos processos identitários, uma vez que ao mesmo tempo 

que os paraguaios se identificam com os brasileiros em termos de latinidade, 

eles estabelecem diferenças e distância simbólica em termos de nacionalidade, 

quando o que está em jogo é a questão da posse de terra.  

Este contexto das relações que os entrevistados que vivem nas cidades 

fronteiriças estabelecem com a ruralidade medeia o modo como paraguaios e 

brasileiros se apropriam do discurso televisivo. Os brasileiros de nossa amostra 

mencionam as disputas em torno da posse da terra, mas não necessariamente 

em relação aos paraguaios – já estes têm bem claro o conflito com seus 
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“irmãos latinos”. Os brasileiros não utilizam essa representação televisiva 

porque não se sentem ameaçados pelos paraguaios; suas preocupações giram 

em torno de outros aspectos como a mecanização da produção agrícola e as 

relações entre o rural e o urbano. Já os paraguaios apropriam-se da 

representação televisiva em torno da questão das disputas de terras para 

posicionarem-se em relação ao ponto de vista brasileiro. Eles utilizam o discurso 

televisivo porque se sentem ameaçados pelos brasileiros dentro de seu próprio 

território e, dessa forma, a televisão acaba participando do jogo entre as 

identidades culturais naquele contexto. 
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3.3. O que aprendemos sobre o jogo identitário a partir das representações 

relativas à diversidade étnica na fronteira Paraguai-Brasil 

 

 

Ainda com o objetivo de compreender a construção dos processos 

identitários, perguntamos aos nossos entrevistados a que etnia eles se sentiam 

pertencer. Exploramos aqui como isso é relevante em seu cotidiano ou tem sido 

ao longo de suas vidas. Pedimos ainda que nos contassem com que outros 

grupos étnicos eles interagiam na esfera pública e/ou privada. Em seguida, 

indagamos como os grupos étnicos mencionados e a dinâmica cultural descrita 

são apresentados na televisão.  

Entre os entrevistados paraguaios, encontramos uma forte identificação 

com a etnia guarani. Como na cultura nacional paraguaia predominam os 

elementos da cultura guarani, para nossa amostra a identidade nacional e a 

identidade étnica parecem convergir. O uso da língua guarani, as tradições 

musicais (como a produção e o consumo de guarânias), as tradições culinárias 

(como no caso das chipas ou pão de yuca, do kivéve e da bebida chicha) ou 

ainda outros costumes guaranis que observamos (como o hábito de beber 

tererê, uma espécie de chá de erva-mate servido gelado numa cuia) são 

elementos da cultura guarani que estão vivos na memória de nossos 

entrevistados, assim como seguem sendo atualizados no cotidiano. 

Mesmo pertencendo a diferentes gerações, eles conseguem definir com 

clareza a sua ascendência indígena e preservam elementos de sua cultura. Os 

recursos da cultura indígena são utilizados para reiterar a identidade étnica de 

nossa amostra e ainda servem para alimentar ou para reforçar a identidade 

nacional paraguaia, uma vez que a cultura e a trajetória indígena do povo 

paraguaio – que muitas vezes autodefine-se como guarani – é motivo de 

orgulho para nossos entrevistados, tal como nos diz um deles: “somos uma 

mistura de espanhóis com guaranis, mas nossa alma é guarani, isso é a 

essência de ser paraguaio” (Mário, 22). Isso é evidente não só na esfera do 

cotidiano e da memória, tal como nos informam os entrevistados ao reiterarem 

sua ascendência, afirmando “somos todos indígenas que vivem na cidade e 
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falam espanhol, guarani e um pouco de português também” (Juán Carlos, 79), 

mas também no plano histórico-institucional, uma vez que o país é bilíngue (o 

espanhol e o guarani são línguas reconhecidas institucionalmente). Isso 

significa que além da herança da matriz cultural colonial europeia, a Espanha, o 

país também reconhece a herança da matriz cultural dos nativos sul-

americanos, os povos indígenas – no caso, os guaranis.  

Outros grupos étnicos que participam cotidianamente da vida social 

fronteiriça são reconhecidos pelos paraguaios por meio das marcas culturais 

próprias de cada um e identificados de acordo com suas nacionalidades. Os 

entrevistados descrevem que as relações sociais com outros agentes culturais, 

representados principalmente por brasileiros, argentinos, chineses e árabes, 

constantemente se limitam às trocas comerciais e ao consumo de mercadorias 

– tal como reiteram os entrevistados paraguaios ao afirmarem que “aqui há 

também muitos brasileiros, chineses, coreanos e um pouco de italianos, 

alemães e argentinos. Vivemos cada um na sua, todos convivem em função do 

comércio, mas para por aí” (José, 56) e que “eu conheço paraguaias casadas 

com brasileiros e argentinos, mas não é tão comum, com os chineses então 

nunca vi, nem com os árabes” (Mayara, 37). 

Nossa amostra paraguaia apresenta argumentos que nos levam a 

entender que apesar de existirem relações de solidariedade entre os diferentes 

grupos étnicos que atuam no cenário fronteiriço, fundadas nas necessidades do 

comércio e do consumo de mercadorias, essa interação social não está livre de 

tensões provenientes do preconceito. Pelas entrevistas fica claro que a 

problemática dessa esfera da vida cotidiana não é retratada na televisão 

brasileira ou paraguaia, tal como nos informa uma das entrevistadas 

paraguaias, quando diz que “na televisão aparece que essa fronteira é um lugar 

de todos, todos passam por aqui, seja para comprar ou morar. Mas não 

aparece os argentinos, os brasileiros, os árabes ou os chineses nos tratando 

como menos que eles (...) nenhuma TV, nem a brasileira e nem a nossa” 

(Lurdes, 52). 

Quando Lurdes nos conta que seu grupo étnico (“nós, os paraguaios”) é 

visto e tratado pelos outros grupos (“os outros, argentinos, brasileiros, árabes 
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ou chineses”) como inferior (“menos”), entendemos que de acordo com as 

definições do termo preconceito – um juízo de valor negativo elaborado a 

respeito do outro, construído com base num parâmetro de comparação racista 

ou etnocêntrico, conforme depreendemos de Munanga (1978) – e da distinção 

entre os conceitos de raça e etnia, não necessariamente coincidentes porque o 

primeiro tem a ver com o capital biológico e o segundo com o capital cultural 

(Frota-Pessoa, 1996), ela está relatando que os paraguaios são vítimas de 

preconceito no cotidiano de suas interações sociais com argentinos, brasileiros, 

árabes ou chineses. E some-se a isso o fato de que essa realidade não está 

representada nas narrativas televisivas.  

A partir da colaboração de Lurdes fica claro que nessa fronteira há o 

preconceito de outros grupos étnicos em relação aos paraguaios. Buscando 

compreender como se configuram essas relações preconceituosas, apontamos 

que ao longo dessa pesquisa os entrevistados paraguaios fazem referência a 

representações televisivas brasileiras que fomentam o preconceito do brasileiro 

em relação ao paraguaio. Trata-se de representações televisivas das práticas 

sociais cotidianas dessa fronteira que envolvem a ilegalidade e são retratadas 

fora do contexto socioeconômico que colabora tanto para seu surgimento 

quanto para sua perpetuação, não estando necessariamente associadas a 

questões raciais, tal como exploraremos mais adiante neste estudo. Entretanto, 

compreendemos que esse preconceito em relação aos paraguaios não tem a 

ver apenas com o seu modo de vida ou suas práticas culturais, tratando-se 

também de uma questão de ordem racial. 

O depoimento de outro entrevistado paraguaio também sustenta essa 

análise e confirma que, de fato, os paraguaios são vítimas de preconceito racial. 

Ele diz que “mesmo os brasileiros que tem a pele escura como nós nos olham 

diferente, acham estranho, parecem ter medo de serem roubados. Muita gente 

está acostumada com a convivência, mas a maioria de nossos clientes são 

assim. Acho que tem a ver com a televisão, isso que passa só as mercadorias 

falsas e a fronteira como um lugar de marginal, a TV brasileira mostra coisas 

que fazem parecer que somos uma gente pior que as outras” (Gonzalo, 38). 
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O que nos diz Gonzalo esclarece que, pelo menos no caso dos brasileiros 

em relação aos paraguaios, é acionado o preconceito de marca (Munanga, 

1978). A formulação do juízo de valor negativo do brasileiro em relação ao 

paraguaio se dá em função da cor da pele deles, que são majoritariamante não 

brancos, por causa principalmente de seu capital biológico indígena e, assim, 

compreendemos que ocorre a própria concretização do racismo. Sabemos que 

os brasileiros também são preponderantemente não brancos, sobretudo pelo 

seu capital biológico africano, porém a sociedade brasileira é preconceituosa 

mesmo em seu interior e manifesta isso recorrentemente em relação à cor da 

pele, tal como mostram os estudos de Couceiro (1996-1997) e Munanga 

(1978). 

O depoimento de Gonzalo ainda nos leva a entrar na seara do estigma, 

uma vez que o entrevistado nos diz que os brasileiros estranham a “cor” de sua 

“pele” e “parecem ter medo de serem roubados”. Essa é uma situação na qual 

pode-se dizer que Gonzalo é estigmatizado pelo outro, o brasileiro – que 

mesmo quando é não branco, não reconhece em si o mesmo traço físico da cor 

da pele mais escura por estar imerso na ideologia de branqueamento racial, 

alicerce do projeto assimilacionista brasileiro. Ao socializar-se com o paraguaio, 

o brasileiro atenta para esse traço físico e afasta-se, inabilitando-o para a 

aceitação social plena. Conforme Goffman (1980), entendemos que esse 

cenário configura o próprio conceito de estigma, uma vez que, no caso, a 

identidade social real do paraguaio e seus atributos não têm sequer a chance 

de serem conhecidos pelo brasileiro, que se afasta porque já o categorizou 

previamente pela cor de sua pele e associou a ele o que o autor chama de 

atributo, nesse caso o atributo da desonestidade. 

Os paraguaios afirmaram ainda que as questões indígenas raramente 

aparecem na televisão brasileira, mas mencionaram uma exceção. Alguns 

entrevistados apontaram que a televisão brasileira noticiou recentemente um 

encontro realizado entre os indígenas guaranis de vários países e comentaram 

que esse é um raro evento no qual eles, sejam paraguaios ou não, têm espaço 

na televisão. De fato, encontramos apenas duas notícias acerca das questões 

indígenas envolvendo paraguaios e brasileiros, ambas tratando do encontro no 
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Globo Rural11 (4/2/2010, 1‟17”), sob o título “Índios guaranis de toda América 

do Sul estão reunidos no norte do Paraná”, e no Globo Notícia12 (3/2/2010, 

33”), com o título “Índios de diversas nacionalidades debatem seus problemas 

no norte do Paraná”.  

A apresentadora do Globo Rural introduz a reportagem dizendo que 

“índios guaranis do Brasil, da Bolívia, da Argentina e do Paraguai estão reunidos 

em Diamante do Oeste, no norte do Paraná, para discutir o futuro da etnia. A 

demarcação de terras é um dos principais problemas em debate”. Enquanto são 

exibidas imagens dos guaranis que participam da reunião, a repórter afirma que 

“eles moram em estados e países diferentes, mas se consideram um povo só, 

[falam] a mesma língua, [compartilham] as mesmas tradições e até os mesmos 

problemas unem os guaranis, uma das maiores etnias da América do Sul, [que] 

só no Brasil são mais de 65 mil índios. Os guaranis querem fortalecer a 

integração cultural”. Em stand-up, a repórter ressalta que “o assunto que mais 

preocupa os guaranis é a demarcação de terras. A luta pelo espaço das aldeias 

é um problema que incomoda tanto os índios que vivem no Brasil quanto os de 

fora”. A reportagem ouve duas fontes. Um antropólogo, Rubem Almeida, 

explica que “foram terras tradicionais que foram ocupadas, ou de ocupação 

tradicional e que hoje se tornaram fazendas, então há uma briga muito grande, 

há uma peleja, uma luta deles no sentido de recuperar essas terras”, e um 

professor indígena que participa das discussões sobre a etnia, Teodoro Tupã 

Alves, argumenta que “se não tiver terra, a cultura não vai ser mantida, então a 

discussão é para isso, para gente reivindicar a demarcação de terra indígena na 

América Latina, não só no Brasil, não só no Paraguai, ou não só na Argentina, 

mas a gente [está] pensando na América Latina”. A apresentadora do Globo 

Rural finaliza informando que o “encontro termina amanhã”. 

                                                           
11 Globo Rural – Programa de Jornalismo. Período de exibição: NO AR desde 6/1/1980 (edição 

aos domingos) e NO AR desde 9/10/2000 (edição diária). Horário: 6h15 e 8h. Periodicidade: de 

segunda a sexta e aos domingos. (Fonte: Projeto Memória Globo, site oficial Globo.com)  

 
12 Globo Notícia – Telejornal. Período de exibição: NO AR desde abril de 2005 . Horário: 9h25 

e 17h (de segunda a sexta) e 16h (sábado e domingo). Periodicidade: de segunda a domingo. 
(Fonte: Projeto Memória Globo, site oficial Globo.com) 
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A apresentadora do Globo Notícia introduz a nota dizendo que “também 

no Paraná, índios do Brasil, da Bolívia, do Paraguai e da Argentina estão 

debatendo os seus problemas”, e então ocorre a passagem para a mesma 

repórter que fez a matéria para o Globo Rural. Ela resume o cenário dizendo 

que “durante três dias os índios vão discutir a integração cultural, a 

continuidade das tradições guaranis, saúde e educação para o povo indígena e 

principalmente demarcação de terras. A intenção é cobrar os políticos para que 

deem uma atenção especial para o problema das áreas indígenas. O evento 

reúne tribos de sete estados brasileiros, além da Argentina, Paraguai e Bolívia”. 

As duas narrativas jornalísticas representam de modo preciso a situação 

vivida pelos povos indígenas da América do Sul. Destacamos que a reportagem 

do Globo Rural teve o cuidado de ouvir um representante da etnia guarani e um 

antropólogo e ousa ao utilizar na televisão o termo etnia, o que não ocorre na 

nota do Globo Notícia. Acreditamos que o uso do termo não acontece na nota 

porque o texto passou por um processo de edição. Em futuros estudos 

gostaríamos de explorar isso analisando a questão à luz das rotinas de 

produção, para compreender qual é o público imaginado pelas pessoas que 

participam da construção das narrativas jornalísticas e porque escolher não 

utilizar o termo etnia num horário em que certamente a audiência da emissora 

é maior e mais diversificada do que o caso da reportagem veiculada pelo 

programa Globo Rural, que tem um público mais segmentado, mas também 

não necessariamente conhecedor do significado do termo. Às vezes a televisão 

tenta simplificar o discurso com o objetivo de ganhar em concisão e talvez 

facilitar os processos de decodificação do público imaginado pelos profissionais 

da mídia. Por outro lado, entendemos também que, muitas vezes, alguns 

termos tornam-se conhecidos e até compreendidos pela sociedade brasileira 

justamente em função de sua exposição na mídia – esse foi o caso de termos 

como CPI, AIDS, célula-tronco, DNA, impeachment, pedofilia, etc. 

Compreendemos também que essa comunicação educativa informal entre os 

meios de comunicação de massa e o público ganha espaço quando, no caso, a 

televisão entende que há interesse público ou utilidade pública na exploração 

do conceito de termos de uso menos corriqueiro.   
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A reportagem do Globo Rural e a nota do Globo Notícia constituem uma 

representação televisiva pouco frequente, mas medeiam o discurso dos 

entrevistados paraguaios porque eles atribuem valor à identidade étnica 

indígena e, como já exploramos no tópico anterior, estão atentos aos conflitos 

relacionados à posse de terras. Acreditamos que a reportagem e a nota não 

chamaram a atenção da amostra brasileira porque, apesar de existirem “65 mil 

índios” guaranis no Brasil, os brasileiros não entendem a herança cultural 

indígena como motivo de orgulho. Certamente há incontáveis descendentes de 

indígenas na formação do povo brasileiro; no entanto, percebemos que o 

reconhecimento dessa ascendência é tímido e pouco documentado. 

Acreditamos que mesmo os dados oficiais do IBGE referentes a esse tema não 

são suficientemente esclarecedores porque ao utilizar o critério de cor da pele 

para a construção de seus dados, sua pesquisa nos permite apreender o 

porcentual da população brasileira que considera-se parda, mas não sabemos 

que parte dela tem ascendência indígena.  

Os entrevistados brasileiros também reconhecem outros grupos étnicos 

que participam cotidianamente da vida social fronteiriça por meio das marcas 

culturais que lhes são próprias e os identificam segundo suas nacionalidades. 

Tal como os paraguaios, os brasileiros comentam características específicas de 

orientais e árabes, mas referem-se a eles comumente identificando suas 

nacionalidades (como chineses, taiwaneses, libaneses ou palestinos). Bem 

como os paraguaios, os brasileiros afirmam que os orientais são retraídos, mas 

que quando se expressam na própria língua parecem mais extrovertidos e 

comentam também que árabes e orientais acham que brasileiros e paraguaios 

não sabem poupar, e gastam todo o dinheiro que têm – representação essa da 

qual tanto brasileiros quanto paraguaios discordam. Quando precisam se 

posicionar em relação aos árabes e orientais, estes transformam-se em “eles, 

os outros” e o “nós” passa a ser inclusivo (“nós, brasileiros e paraguaios” ou 

“nós, fronteiriços”). Nesse tipo de cenário cotidiano, a solidariedade aciona a 

identidade comum, fronteiriça. Aqui fica evidente que as identidades culturais 

dependem do jogo de circunstâncias. Compreendemos, portanto, que nossa 

análise converge para a reflexão de Hall (1999, p.12-13), segundo a qual a 
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identidade não é “fixa, essencial ou permanente” e “torna-se uma celebração 

móvel”, bem como avizinha-se da reflexão de Poutignat e Streiff-Fenart (1998, 

p.123), de que “o Nós constrói-se em relação ao Eles” considerando-se 

“aspectos relacionais e dinâmicos”. 

Já quando os brasileiros se posicionam em relação aos paraguaios no 

que diz respeito apenas à raça e etnia, comumente distinguem-se deles. Têm 

os paraguaios como descendentes de indígenas e demonstram saber que esse 

mesmo capital biológico participa da formação do povo brasileiro, mas 

sublinham que na região sul do Brasil a herança indígena não é predominante 

na atualidade. Reconhecem ainda as práticas culturais indígenas que marcam o 

cotidiano do povo paraguaio e constituem seu capital cultural, mas ressaltam 

que além de não se parecerem fisicamente com os paraguaios, os brasileiros 

também não cultivam as mesmas tradições – ignorando, portanto, a herança 

cultural que partilham com os vizinhos. Tal como observamos, muitos 

brasileiros de Foz do Iguaçu assimilaram o hábito de consumir o tererê, 

especialmente no verão, que como vimos, é uma bebida típica da etnia guarani. 

Além disso, os brasileiros de Foz do Iguaçu também bebem o chimarrão 

(também uma espécie de chá de erva-mate servido numa cuia, só que quente), 

uma bebida típica da cultura gaúcha fortemente tecida com elementos culturais 

indígenas. Sobre o hábito de tomar chimarrão e tererê, os brasileiros entendem 

que “é coisa da fronteira” (Carmem, 47), reconhecendo-o como um elemento 

próprio da identidade fronteiriça. Alguns paraguaios também nos disseram que 

tomam chimarrão no inverno e também entendem isso como um hábito 

assimilado em função do convívio fronteiriço, a diferença é que os paraguaios 

reconhecem nisso a herança cultural indígena e os brasileiros não. Essa postura 

dos brasileiros em relação às culturas indígenas também reflete a forte marca 

assimilacionista da cultura brasileira. Conforme Couceiro (1998, p.15-18), “o 

modelo assimilacionista, ou melting pot (...) prega a integração entre grupos, a 

mistura cultural e a diluição das diversidades numa única identidade” e, para a 

autora, esse é o modelo que a sociedade brasileira utiliza diante da diversidade 

étnica e cultural que a compõe. 
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Perguntamos ainda aos brasileiros sobre a evidente manutenção da 

memória indígena atualizada nos nomes do rio Paraná ou do estado Paraná – 

que em tupi significa “parecido com o mar”, para (mar) e na (se parece com) –, 

ou mesmo no nome da cidade de Foz do Iguaçu – que em tupi significa local 

com grande quantidade de água, ou “encontro de grandes águas”. A isso, os 

brasileiros responderam que os nomes marcam a história local e que o cenário 

atual é bem diferente por causa das imigrações europeias, no sentido literal de 

que “são coisas do passado, ninguém aqui fala tupi” (Davi, 38). Assim, 

compreendemos que entre os brasileiros a cultura indígena é preservada 

historicamente, mas que a memória coletiva já não partilha as mesmas 

referências. 

Ainda acerca dos entrevistados brasileiros, a diversidade étnica do 

próprio povo brasileiro é reconhecida por todos, mas ao mesmo tempo muitos 

deles procuram distinguir-se também nesse aspecto, enfatizando a 

especificidade do contexto sulino do Brasil, em que há a predominância de 

imigrantes europeus. Essa é a atitude predominante entre os brasileiros 

entrevistados, tal como evidencia uma delas quando diz que “o Brasil é um país 

de muitos tipos de gente. Aqui mesmo em Foz, por ser uma fronteira, 

convivemos com gente de todo o lugar e jeito. Mas o povo que é daqui mesmo, 

é mais parecido, aqui no Paraná tem muito alemão, italiano, que nem a minha 

família mesmo é de italiano” (Carmem, 47). 

Três de nossos entrevistados brasileiros, no entanto, apresentam uma 

perspectiva diferente dos demais ao elaborarem sentidos sobre a distinção ou 

não entre brancos e não brancos, relativizando os limites entre o “nós” e o 

“eles”. Em nenhum momento Paula, Flávia e Adilson procuram “afastar” a 

participação de não brancos na formação de suas famílias, mesmo quando não 

há certeza sobre a própria ascendência. Um deles, por exemplo, reconhece a 

participação de não brancos em sua ascendência e questiona a postura 

preconceituosa de sua mãe em relação a eles: “eu sou brasileiro, o brasileiro é 

uma mistura, eu entendo isso, mas muita gente não entende, minha mãe até 

hoje não gosta de negros e nem de paraguaios. E olha que eu acho que a 

minha família já é uma mistura de português, com alemão e índio. A gente se 



166 
 

vê na rua em todo lugar, mas não se via na escola das minhas filhas, ou na 

Igreja de minha mãe, as pessoas de pele mais escura estão nas evangélicas, 

que é onde me dei conta disso, então, nem tudo são flores, tem uma separação 

sim” (Adilson, 58). 

Sobre o material televisivo, os entrevistados brasileiros relatam que a 

diversidade étnica da fronteira não é um tema comumente abordado nem na 

mídia local, como nos conta um deles dizendo que “na TV você vê muito pouco. 

Os nossos vizinhos aparecem, mas é mais os problemas do comércio, da 

clandestinidade. Não aparece muito como vivemos uns com os outros” (Davi, 

38). Podemos depreender aqui que a televisão brasileira, mesmo a local, 

comumente retrata o “outro”, seja ele o paraguaio, o chinês ou o árabe, 

quando está associado a atividades que possam causar prejuízos ou 

proporcionar lucros econômicos aos brasileiros, ou quando o “outro” está 

envolvido de algum modo em atividades ilegais. 

Já sobre a diversidade étnica própria da sociedade brasileira, os 

entrevistados brasileiros e paraguaios afirmam que há mais representações na 

televisão, em especial, na telenovela. Quando afirmam isso se referem à 

representação televisiva de brasileiros negros. Assim, compreendemos que para 

nossos entrevistados, o diferente na sociedade brasileira é o afro-descendente, 

apesar de, na verdade, o capital cultural e biológico africano ser responsável 

em grande medida da formação da sociedade brasileira. No caso da amostra 

brasileira, uma das entrevistadas demonstra aprovação em relação à exposição 

da diversidade étnica brasileira na televisão, mas usou a representação do 

negro para reiterar algum distanciamento entre o que ela entende como o seu 

contexto sulino e o todo do país. Ela diz que “na novela a gente vê, por 

exemplo, a Taís Araújo, né? Mas é diferente daqui, as modelos daqui do sul não 

são muito morenas, são mais alemoas” (Amanda, 19). A entrevistada está se 

referindo à personagem protagonista Helena, interpretada pela atriz negra Taís 

Araújo na novela Viver a Vida13, que estava no ar quando estivemos em campo. 

                                                           
13

Viver A Vida – Telenovela. Autoria: Manoel Carlos. Colaboração: Angela Chaves, Claudia 

Lage, Daisy Chaves, Juliana Peres, Maria Carolina Campos de Almeida. Direção: Adriano Melo, 
Teresa Lampreia, Maria Rodrigues, Leonardo Nogueira, Frederico Mayrink, Luciano Sabino. 

Direção Geral: Jayme Monjardim e Fabrício Mamberti. Núcleo: Jayme Monjardim. Período de 
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 No caso da amostra paraguaia, foi citada a telenovela Sinhá Moça14 

como um tipo de narrativa relevante para se conhecer melhor a história do 

Brasil, em especial o caso da luta dos negros contra a escravidão. As 

entrevistas nos levam a compreender que essa telenovela foi utilizada pelos 

paraguaios como uma forma de educação informal, tal como evidencia um dos 

entrevistados ao nos contar como se apropriou da narrativa: “assisti esta novela 

com a minha família e gostei muito, muito, aprendi muito, ela está começando 

de novo, é uma história muito triste esta e muito bonita pela luta pela 

liberdade” (José, 56). 

Compreendemos que as representações construídas a partir das relações 

dos entrevistados com a diversidade étnica na fronteira participam do jogo 

identitário da seguinte forma. O grupo étnico guarani é reconhecido pelos 

paraguaios como fundador da cultura nacional paraguaia – neste caso, as 

identidades guarani e paraguaia convergem na memória coletiva e são motivo 

de orgulho. Já os brasileiros, eles reconhecem a participação histórica desse 

grupo na formação do povo brasileiro pelas informações que obtiveram por 

meio da educação formal, mas paradoxalmente não se identificam com as 

tradições culturais guaranis, entendendo que isso faz parte da identidade dos 

paraguaios ou de gerações que viveram na fronteira muito antes da chegada 

dos imigrantes europeus. Assim, a relação dos brasileiros com a cultura guarani 

é de alteridade, havendo na memória coletiva desses brasileiros mais a 

identificação com as tradições culturais dos imigrantes europeus, vistas com 

orgulho por eles, ao contrário das guaranis. 

                                                                                                                                                                          

exibição: 14/9/2009 – 14/5/2010. Horário: 21h. Número de capítulos: 209. (Fonte: projeto 

Memória Globo, site oficial da Globo.com) 

 
14

 Sinhá Moça, 2a versão – Telenovela. Quando estivemos em campo, a Rede Globo estava 

iniciando a reprise desta versão da novela, de 2006, no período da tarde. Autoria: Benedito Ruy 
Barbosa. Adaptação: Edmara Barbosa e Edilene Barbosa. Direção: Marcelo Travesso e Luiz Pilar. 

Direção Geral: Rogério Gomes. Direção de Núcleo: Ricardo Waddington. Período original de 
exibição: 13/3/2006 – 14/10/2006. Horário: 18h. Número de capítulos: 185. A novela Sinhá 
Moça já havia sido exibida pela TV Globo, em 1986. A história foi adaptada do livro homônimo 

de Maria Dezonne Pacheco Fernandes por Benedito Ruy Barbosa. Para o remake, Edmara 
Barbosa e Edilene Barbosa fizeram uma nova adaptação a partir do texto original do autor. 

(Fonte: projeto Memória Globo, site oficial da Globo.com) 
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No jogo identitário fronteiriço, além das relações de alteridade 

estabelecidas entre pessoas oriundas dos dois países, fundadas no capital 

cultural de distintas etnias e nações, constatamos que há preconceito dos 

brasileiros em relação aos paraguaios. Esse preconceito geralmente se 

manifesta porque os brasileiros associam os paraguaios a atividades ilegais 

como o contrabando ou a falsificação. Entretanto, apontamos que também há o 

preconceito racial, revelado quando os brasileiros atribuem valores negativos ao 

paraguaios porque estes não são brancos. Ocorre então um estranhamento das 

identidades porque o brasileiro, mesmo quando tem a pele escura, muitas 

vezes não se considera negro ou indígena e, assim, não se identifica com o 

paraguaio de pele escura. Nessa situação, o paraguaio que tem a pele escura 

estranha o estranhamento do brasileiro porque para ele o brasileiro de pele 

escura é um igual. 

Quando outros grupos étnicos que vivem na fronteira participam da 

interação social, como é o caso, por exemplo, dos orientais e árabes, a situação 

muda e o jogo identitário também. Nesse caso, brasileiros e paraguaios se 

aproximam e passam a referir-se a si mesmos como um único grupo, os 

fronteiriços. Torna-se oportuno para eles reforçarem a identidade regional, 

distinguindo-se dos árabes e orientais, porque estes, de acordo com os 

paraguaios e brasileiros, tendem a dominar as relações de comércio e consumo 

de mercadorias na fronteira e, além disso, há também um estranhamento de 

costumes, tanto em relação ao modo como uns e outros lidam com o próprio 

dinheiro, bem como ao fato de árabes e orientais restringirem a interação com 

os nativos tão somente às trocas comerciais. Esse tipo de situação ressalta o 

caráter móvel das identidades que, conforme Hall (1999, p.13), podem ser 

“contraditórias” e “estão sendo continuamente deslocadas”, e ainda segundo 

Poutignat e Steiff-Fenart (1998, p.154 - 157), são “mais ou menos fluidas, 

moventes e permeáveis” – para estes autores, as identidades ou as fronteiras 

entre os diversos grupos identitários “são produzidas e reproduzidas pelos 

atores no decorrer das interações sociais”. 

Este contexto de diversidade étnica em que paraguaios e brasileiros 

estão imersos medeia o modo como os entrevistados se apropriam do discurso 
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televisivo. Primeiro, reconhecendo que as representações televisivas não dão 

conta da complexidade e heterogeneidade que experimentam cotidianamente 

na fronteira. Segundo, vendo nas narrativas ficcionais brasileiras pouca 

representação da diversidade étnica, mesmo em se tratando da diversidade da 

própria sociedade brasileira – isso chama a atenção de brasileiros e paraguaios, 

ainda que façam usos diferentes dela. No caso dos brasileiros, a diversidade 

étnica representada na novela é utilizada para reiterar a relação de alteridade 

entre os descendentes de imigrantes europeus da fronteira e os descendentes 

de africanos, também brasileiros. No caso dos paraguaios, a telenovela foi 

utilizada como forma de aprendizado informal acerca da história do Brasil. E, 

terceiro, o fato de os paraguaios se sentirem representados quando os guaranis 

são incluídos na narrativa telejornalística, ao passo que os brasileiros sequer 

mencionam o tema, demonstra que os usos e apropriações das representações 

televisivas depende do jogo identitário em que os consumidores estão imersos. 
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3.4. O que aprendemos sobre o jogo identitário a partir das representações 

relativas à estratificação socioeconômica na fronteira Paraguai-Brasil 

 

 

A fim de identificar a produção simbólica gerada pela estratificação 

socioeconômica, perguntamos aos nossos entrevistados de que grupo 

socioeconômico eles acreditavam que faziam parte, sua ocupação, etc., e 

expusemos essas informações nos perfis. Enfatizamos aqui as representações 

que eles têm acerca de seu próprio estrato socioconômico e de outros 

segmentos, oriundas da interação social cotidiana. Perguntamos ainda como os 

segmentos mencionados e descritos aparecem na televisão brasileira ou 

paraguaia. 

Quando descrevemos os perfis de nossos entrevistados brasileiros e 

paraguaios, apontamos que eles acreditam enquadrar-se na classe média, o 

que foi corroborado pelos critérios da ABAPIBEME. Porém, o tema da 

estratificação socioeconômica não se encerra nessa classificação, visto que uma 

complexa rede de outros significados se revelara, fornecendo-nos pistas para 

compreender como são acionadas as identidades naquele contexto e qual é a 

participação da televisão nesse processo. Portanto, apesar de podermos 

classificá-los como integrantes da classe média, dificilmente poderíamos 

enquadrá-los apenas na generalizada ideia de que são proprietários e 

produtores de uma “cultura de classe média”, tal como nos alerta Velho (1994), 

porque suas trajetórias de vida enriquecem de modo particular suas próprias 

representações acerca da dinâmica simbólica atinente às relações de poder 

econômico de que participam socialmente no contexto fronteiriço. 

Primeiramente, os paraguaios identificam seu próprio estrato 

socioeconômico estabelecendo uma relação de alteridade com brasileiros e 

chineses ou árabes – e não fazendo esse enquadramento, primeiro, 

diretamente no contexto da sociedade paraguaia. Os paraguaios consideram-se 

“pobres” (Daniela, 21; Mayara, 37; Lúcia, 45; Adilson, 58; Gonzalo, 38), veem 

os brasileiros como mais afortunados do que eles e, definitivamente, 

consideram os chineses “ricos” (Adilson, 58; Daniela, 21; Mayara, 37; Lúcia, 45; 
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Gonzalo, 38) – bem como os árabes, mas especialmente os chineses. Isso é um 

indicativo da interdependência econômica constatada no cotidiano fronteiriço. 

Os paraguaios geralmente não são donos de seus negócios e trabalham para 

chineses, taiwaneses ou árabes. E os brasileiros aparecem como agentes com 

poder de compra maior que o do povo paraguaio. 

Augusto, Daniela e Mayara apontaram que os brasileiros são sua 

principal fonte de renda, com eles travam relações comerciais e parecem 

admirar as características dos vizinhos – eles acreditam que por lidar com esse 

público, assimilaram a expansividade do povo brasileiro. Os paraguaios nos 

contam que, na visão de muitos cidadãos de Ciudad del Este, a cidade de Foz 

do Iguaçu é o lugar onde querem viver. De fato, há paraguaios morando lá, 

mas a maior parte vai a passeio e para comprar roupas e calçados “melhores” 

(Lurdes, 52), como forma de obter distinção social. 

Esse contexto parece apontar o enfraquecimento da identidade nacional 

paraguaia, uma vez que, para construírem sua autodefinição em termos 

socioeconômicos, os paraguaios imediatamente fizeram uso de comparações 

enfatizando a distinção entre “nós, os paraguaios” e “eles, os chineses, os 

árabes ou os brasileiros”, retratando sua situação como negativa em relação ao 

da dos outros. Apenas em um segundo momento, os nossos entrevistados 

situam-se como classe média em termos da sociedade paraguaia.  

Já entre os brasileiros, todos consideraram-se pertencentes à classe 

média sem fazer ressalvas relativas a sua posição determinada pela divisão 

social do trabalho ou ao seu poder de consumo, e em nenhum momento eles 

fizeram referência aos paraguaios, chineses ou árabes para identificarem-se 

enquanto grupo socioeconômico. Em Foz do Iguaçu há uma maior diversidade 

econômica do que em Ciudad del Este, o que possibilita alternativas de 

desenvolvimento socioeconômico independentes da relação comercial 

interfronteiriça. Entendemos que é por isso que, observada sob o ângulo das 

representações construídas em torno da estratificação socioeconômica, a 

identidade nacional brasileira parece fortalecida. Nesse aspecto, no imaginário 

do brasileiro há um distanciamento maior do que no caso dos paraguaios em 

relação aos outros povos. 
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Acerca do consumo de sua própria televisão, os paraguaios resistem ao 

clima de boas relações diplomáticas propagadas pela mídia, existente entre o 

Paraguai e Taiwan, reputando essas representações como “uma farsa” 

(Daniela, 21; Mayara, 37; José, 56), em decorrência das tensões que vivem no 

cotidiano com os taiwaneses (aos quais se referem frequentemente como 

chineses), nas relações estabelecidas entre patrão e empregado, claramente 

desvantajosas para os paraguaios. Essa mesma leitura de cenário ocorre tanto 

no caso de nossas entrevistadas Daniela e Mayara – envolvidas em uma relação 

patrão-empregado com chineses e árabes, respectivamente –, bem como é 

partilhada por outros entrevistados como José, que não mantém este tipo de 

vínculo com estrangeiros, mas compreende que se trata de uma realidade local. 

De fato, em campo testemunhamos casos de desconfiança dos taiwaneses em 

relação aos paraguaios no final de expediente, quando vimos o proprietário de 

uma loja taiwanesa revistar as bolsas de seus empregados na saída do 

trabalho. Por outro lado, os entrevistados afirmam que na mídia local paraguaia 

alguns jornais impressos como o Diário Vanguardia e o TNPress, por exemplo, 

denunciam o fato de o governo paraguaio proteger mais os estrangeiros do que 

o próprio povo. 

Acerca do consumo da televisão brasileira, os paraguaios reiteraram que 

são retratados, por exemplo, como “falsificadores” (Juán Carlos, 79; Augusto, 

47; Gonzalo, 38;) ou “pirateadores” (Daniela, 21; Mário, 22; José, 56) e 

ressentem-se quando os brasileiros não compreendem que “somos pobres e 

trabalhadores, temos que trabalhar” (Mayara, 37). Manifestaram que gostariam 

de ser representados como trabalhadores, uma vez que não são eles que 

preponderantemente produzem as falsificações tão propaladas na mídia – são 

os chineses e “dos ricos ninguém fala mal” (Augusto, 47). Quanto aos 

brasileiros, os paraguaios constroem uma representação também baseada na 

telenovela brasileira, em que os brasileiros aparecem “bem de vida” (Lúcia, 45) 

e seu cotidiano é representado “com refeições fartas em mesas de café 

coloridas” (Lúcia, 45).  

Então, sob o ângulo das condições socioeconômicas, os nossos 

entrevistados nos levam a entender que na televisão brasileira não são 
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veiculadas nem as razões que levam tantos paraguaios a trabalharem com 

atividades consideradas ilegais e também não está representado o contexto de 

conflito e/ou interdependência em que os paraguaios estão envolvidos com 

outros povos, tais como os orientais, árabes ou mesmo brasileiros.  

Os brasileiros descreveram a representação televisiva da estratificação 

social brasileira sem relacioná-la aos paraguaios ou a outros povos. Dentro do 

universo televisivo brasileiro, destacaram o problema da falta de emprego, 

falaram do valor do salário mínimo, da necessidade ainda de uma melhor 

qualidade de educação para todos (ponderando acerca do aumento de cursos 

de ensino superior na última década), e do fato de que no Brasil existe muita 

desigualdade social, reiterando que na sociedade brasileira há “muito pouca 

gente rica demais” (Estela, 72). Quanto a esse aspecto, as relações de 

alteridade estabelecidas pela nossa amostra ocorreram apenas na intenção de 

se distinguirem dos brasileiros muito ricos ou muito pobres.  

Nesse aspecto, para conhecer então a representação dos brasileiros em 

relação aos paraguaios – uma vez que, no caso destes, a relação de alteridade 

e as referências aos brasileiros surgiram espontaneamente –, perguntamos 

para a amostra brasileira o que a televisão tem a dizer sobre as condições 

socioeconômicas dos paraguaios. Imediatamente, nossos entrevistados 

mencionaram as crianças paraguaias pedintes de Foz do Iguaçu, tema de 

reportagem do Jornal Nacional15 em que os paraguaios foram retratados como 

mais “pobres” (Carmem, 47; Paula, 26; Diego, 23) ou mais “sofridos” (João 

Paulo, 51; Flávia, 31; Adilson, 58) do que os brasileiros. O argumento comum 

utilizado para sustentar essa representação é o de que no Brasil há mais 

oportunidades de estudo e trabalho. Encontramos a reportagem mencionada 

pelos brasileiros, exibida pelo Jornal Nacional (11/4/2009, 2‟23”) sob o título 

“Menores paraguaios são pedintes em Foz do Iguaçu”. 

Essa reportagem inclui várias imagens de crianças, mas suas identidades 

são preservadas, tendo seus rostos exibidos de forma borrada. Pelo 

                                                           
15

 Jornal Nacional – Telejornal. Período de exibição: NO AR desde 1/9/1969. Horário: 19h45; 

20h15. Periodicidade: de segunda a sábado. (Fonte: Projeto Memória Globo, site oficial 

Globo.com)  
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distanciamento constante dos ângulos em que as imagens são exibidas, 

verificamos que a reportagem utiliza o recurso da câmera escondida em várias 

oportunidades, embora seu uso não tenha sido anunciado ao longo dela. O 

apresentador introduz a reportagem dizendo que “uma situação delicada bem 

conhecida em muitas cidades brasileiras vira uma preocupação também em Foz 

do Iguaçu e, nesse caso, a proximidade com o Paraguai tornou o problema 

ainda mais complicado”. Enquanto são exibidas imagens de crianças circulando 

pelas ruas abordando motoristas e passageiros, o repórter explica que “é a 

mesma imagem de muitas cidades brasileiras, nas esquinas crianças pedindo 

dinheiro, nos semáforos vendendo doces, a diferença aqui é o sotaque”. Em 

seguida, o repórter interage com uma das crianças que está vendendo alho no 

semáforo. Ele passa-se por motorista e possível consumidor. Enquanto a 

câmera captura a cena, o repórter pergunta “de onde vem esse alho?”, e a 

criança responde que “é da Argentina”, o repórter continua: “da Argentina, mas 

você é argentino?” e a criança responde: “não, paraguaio”. 

A reportagem continua mostrando imagens de crianças movimentando-

se pelas ruas e o repórter prossegue a narrativa: “crianças paraguaias que 

vivem na miséria, sem escola, acabam perambulando pelas ruas de Foz do 

Iguaçu”. Em seguida, ele aparece conversando com uma criança no que parece 

ser uma lanchonete, ali a criança explica sua situação: “a minha família me 

jogou na rua... minha família anda bêbada”. 

Enquanto aparecem mais das imagens de crianças trabalhando nas ruas 

de Foz do Iguaçu, o repórter situa a responsabilidade dos pais em relação ao 

problema de exploração de menores: “Como acontece com crianças brasileiras, 

muitas delas são na verdade exploradas pelos próprios pais, as vendas de 

cadeiras de madeiras, por exemplo, rendem mais nas mãos dos meninos”. 

Aparece então mais uma criança falando com o repórter e explicando que “nós 

vende mais porque eles compram mais dos piazinhos”.  

O repórter explica que “nos semáforos eles trabalham sozinhos, mas 

vigiados pela mãe” e conversa com a mãe de um dos meninos, que tenta se 

explicar dizendo: “você sabe mesmo que a criança ajuda mais alguém, né? 

Você sabe mesmo... quando é criança eles compram mais mesmo”. 
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Em stand-up, o repórter ressalta que “toda vez que o conselho tutelar 

encontra crianças paraguaias em situação de risco em Foz do Iguaçu, toma as 

mesmas medidas que tomaria com meninas e meninos brasileiros. Eles são 

recolhidos e encaminhados para casa. O conselho também trabalha com os pais 

das crianças, só que o trabalho nesse caso dos paraguaios é mais difícil”. O 

presidente do Conselho Tutelar, José Wilson, explica que “a criança paraguaia, 

até a uma hora da tarde, o Coden atende – que é o Conselho Tutelar 

semelhante ao Conselho Tutelar daqui. Após a uma hora, não temos mais para 

onde encaminhar porque o consulado paraguaio aqui no Brasil não recebe, 

recebe até a uma hora também. O que que a gente tem que fazer, tem que 

estar levando na residência lá no Paraguai, ou seja, perto aqui em Cidade de 

Leste ou Hernandaria. Fora isso, a gente tem que estar colocando no abrigo, 

para no outro dia estar entregando no Coden”. 

O repórter encaminha a matéria para o seu final deixando claro que a 

situação se repetirá. Ele cita um caso como exemplo: “com estes três irmãos o 

Conselho Tutelar encontrou quarenta reais conseguidos em uma única manhã; 

esse dinheiro e a situação em que vivem no Paraguai vão fazer essas crianças 

atravessarem a Ponte da Amizade de novo”. E finaliza a reportagem com a fala 

de uma das crianças: “o que eu vou fazer lá, ninguém dá nada para comer”. 

Nesta reportagem um dos valores da notícia está associado ao trabalho 

infantil, à exploração de menores. Nesse sentido, há uma contextualização 

pertinente em torno deste tema porque a narrativa esclarece que ele é comum 

em diversas cidades do Brasil e que as crianças brasileiras também são vítimas 

de exploração nas ruas, que também geralmente se dá pelos próprios pais. A 

originalidade da matéria, no entanto, seu principal valor como notícia, diz 

respeito à nacionalidade das crianças em questão – elas são paraguaias, 

conforme mostra a sequência “a diferença aqui é o sotaque” e a interação do 

repórter com uma das crianças a fim de confirmar sua nacionalidade. Por meio 

da situação vivida por aquelas crianças, a reportagem constrói a caracterização 

do Paraguai associando-o à pobreza e sua “proximidade” é um fator 

“complicador” da vida na fronteira. 
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A pobreza do Paraguai ou dos paraguaios é caracterizada na sequência 

em que o repórter descreve o contexto em que vivem as crianças no Paraguai 

“na miséria” e “sem escola” e é confirmada nos trechos em que elas 

descortinam seu próprio contexto: “minha família me jogou na rua”, “minha 

família anda bêbada” e “o que eu vou fazer lá? Ninguém dá nada para comer”.  

A reportagem aponta que as autoridades brasileiras tratam as crianças 

paraguaias do mesmo modo que as brasileiras, “eles são recolhidos e 

encaminhados para as suas casas”, e por uma das fontes reitera-se que as 

autoridades paraguaias, o equivalente ao Conselho Tutelar de lá, e o consulado 

paraguaio no Brasil, não se disponibilizam para resolver a situação das crianças 

após um determinado horário. 

Sublinhamos ainda o uso do termo “piazinhos” pela paraguaia na 

entrevista. Enquanto estivemos em campo, não presenciamos nenhum 

paraguaio utilizando esse termo, mas compreendemos que ela estava, 

oportunamente, fazendo uso de um termo linguístico que a aproximava dos 

brasileiros. Isso porque, conforme observamos em Foz do Iguaçu, “piá” ou 

“piazinho” é um termo usado recorrentemente para se referir às crianças, 

significando menino ou menininho. Ao tentar se justificar na reportagem, ela se 

refere às crianças que está explorando mostrando-as do modo como acredita 

que elas são vistas pelos brasileiros. Acreditamos que ela utiliza esse termo 

para tentar cativar o repórter, bem como talvez outros brasileiros que por 

ventura viessem a interpelá-la sobre o assunto, uma vez que seu objetivo é 

ganhar dinheiro por meio do trabalho das crianças, tendo como alvo os 

brasileiros. 

Por outro lado, precisamos apontar que o uso desse termo traz 

novamente à tona o tema da diversidade étnica e racial da fronteira. 

Entendemos que o termo “piá” também tem a ver com a colaboração cultural 

indígena e a miscegenação racial na região, uma vez que, conforme o dicionário 

Houaiss, “piá” pode ser o modo como se denomina o menino indígena ou o 

menino mestiço do indígena com o branco. Interessante é que foi em Foz do 

Iguaçu que ouvimos o uso constante desse termo. E conforme constatamos ao 

longo de nosso estudo, ao contrário dos paraguaios, os brasileiros dificilmente 
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reconhecem suas raízes indígenas. Assim, compreendemos que o sentido 

atribuído ao vocábulo pelos brasileiros que vivem nessa fronteira se distancia 

daquele definido pelo Houaiss. Apesar de originalmente o termo ter surgido 

para denominar o menino indígena ou mestiço, quando os brasileiros de Foz do 

Iguaçu o utilizam, querem dizer apenas menino, obliterando mais uma vez sua 

herança cultural e seu capital biológico indígena. 

Na narrativa acerca das “crianças paraguaias pedintes em Foz do 

Iguaçu”, então, a formação discursiva em torno do Paraguai e da fronteira é 

construída associando-se aquele país à pobreza, acrescentando-se o fato de as 

autoridades paraguaias lotadas em território brasileiro serem omissas no 

tocante à situação. Tais fatores são apresentados como as causas de um 

problema colocado para os brasileiros que vivem na fronteira, em Foz do 

Iguaçu, inclusive para as autoridades brasileiras (como o Conselho Tutelar), 

que podem contar pouco com as autoridades paraguaias e são levadas a cruzar 

a fronteira para levar as crianças até suas casas. A finalização da reportagem 

sublinha esse sentido quando o repórter afirma que “esse dinheiro” brasileiro 

conseguido pelas crianças, como alternativa à condição de pobreza do contexto 

paraguaio (“a situação em que vivem no Paraguai”), é que as levará a 

retornarem ao Brasil, cruzando a fronteira e perpetuando a situação retratada 

na narrativa. 

Compreendemos que as representações construídas a partir das relações 

dos entrevistados com a estratificação social na fronteira participam do jogo 

identitário da seguinte forma. Brasileiros de classe média se definem como 

pertencendo a esse estrato social estabelecendo relações de identidade e 

diferença com outros brasileiros que também participam da sociedade em Foz 

do Iguaçu. Os paraguaios de classe média reconhecem-se como tal a partir de 

comparações secundárias realizadas com outros paraguaios que vivem em 

Ciudad del Este. Porém, para autodefinirem-se em termos de estrato 

socioeconômico, predominam as relações de identidade e diferença 

estabelecidas com brasileiros, árabes e orientais.  

No jogo identitário fomentado pelas representações relativas à 

estratificação socioeconômica, portanto, compreendemos que os brasileiros 
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conseguem visualizar a si mesmos independentemente de suas relações 

comerciais com outros povos, enquanto os paraguaios primeiramente veem a si 

mesmos a partir de suas relações com os outros povos. Sem dúvida, questões 

relativas ao comércio e consumo de mercadorias são fundamentais no jogo das 

identidades, tanto para brasileiros quanto para paraguaios. Mas, no caso 

destes, percebemos que a identidade nacional está atrelada a essas questões 

de modo mais profundo, afetando fortemente a autoimagem do povo. 

Consideramos que, nesse sentido, a identidade nacional paraguaia está mais 

enfraquecida no cenário fronteiriço do que a brasileira. Ainda converge com 

essa análise outra dimensão do jogo identitário ligada ao fato de alguns 

paraguaios fazerem uso de produtos brasileiros como símbolos de obtenção de 

distinção social dentro da sociedade paraguaia. 

Esse contexto relativo à estratificação socioeconômica medeia o modo 

como os entrevistados se apropriam do discurso televisivo, como é o caso da 

representação da fronteira ou do Paraguai na reportagem que estudamos, que 

converge com as representações construídas por eles mesmos a partir da 

interação social fronteiriça. Assim, as representações predominantes dos 

brasileiros em relação aos paraguaios são bastante limitadas à ideia de pobreza 

e à omissão das autoridades paraguaias, tal como é representado na 

reportagem. Existe alguma identificação no sentido de que tanto a sociedade 

brasileira quanto a paraguaia enfrentam o problema da exploração infantil, mas 

logo é estabelecida a diferenciação entre elas, uma vez que as cidades 

fronteiriças paraguaias são consideradas mais pobres do que a cidade 

fronteiriça brasileira, assim como as autoridades brasileiras mais proativas dos 

que as paraguaias. É raro encontrar brasileiros que demonstrem conhecer a 

complexidade do contexto que originou e sustenta esse cenário que envolve as 

crianças paraguaias – ressalvamos que a reportagem também não dá conta 

disso, mas esse não foi o seu propósito. 

As representações televisivas brasileiras que medeiam o discurso dos 

paraguaios são construídas recorrentemente, ao longo das entrevistas, pelo 

mesmo material televisivo: as reportagens brasileiras que associam o Paraguai 

ou a fronteira às atividades ilegais, tema que aprofundaremos mais adiante. O 
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que há em comum entre a matéria específica, mencionada pelos brasileiros, e 

grande parte destas, cujas temáticas são evidenciadas pelos paraguaios, é a 

lógica de que muitos problemas enfrentados pelos fronteiriços são originados 

do lado paraguaio da fronteira. Embora as apropriações e usos do discurso 

televisivo variem em diferentes situações entre paraguaios e brasileiros, os 

entrevistados de ambas as nacionalidades entendem que as representações 

televisivas não são inverdades. Contudo, compreendemos que a reiteração 

dessa lógica na formação discursiva da televisão brasileira sobre a fronteira e o 

Paraguai é muitas vezes pouco contextualizada e, no jogo identitário, parece 

participar negativamente da conformação da autoestima do povo paraguaio e 

reforçar, no imaginário social brasileiro, um estereótipo negativo em relação 

aos paraguaios. Ressaltamos ainda que o estilo de vida brasileiro retratado nas 

narrativas ficcionais brasileiras, consumidas pelos paraguaios, reforçam a 

representação de que seus vizinhos de território tem mais poder aquisitivo do 

que eles e povoam o imaginário de paraguaios que almejam a distinção social –

que muitas vezes a buscam por meio do consumo de mercadorias na cidade 

brasileira, participando assim do espelhamento constante do jogo identitário 

fronteiriço.   
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3.5. O que aprendemos sobre o jogo identitário a partir das representações 

acerca das nações e a região fronteiriça Paraguai-Brasil 

 

 

Prosseguimos nossa pesquisa procurando compreender o que significa 

viver numa região de fronteira entre países ou como é a vida de um fronteiriço, 

explorando outras representações que os paraguaios constroem em relação aos 

brasileiros e ao Brasil e que estes constroem acerca daqueles e do Paraguai na 

interação social cotidiana. E, em seguida, aprofundamos as entrevistas 

perguntando como os programas de televisão que eles consomem constroem a 

representação dessa mesma fronteira, dos países envolvidos e de seus povos. 

 

 

3.5.1. As relações políticas e econômicas entre os países e a fronteira 

 

 

As relações políticas e econômicas atuais entre o Brasil e o Paraguai 

participam em boa medida do modo como ocorre a interação social na fronteira 

e medeiam as representações construídas por brasileiros e paraguaios. A partir 

das representações construídas pela nossa amostra, compreendemos que as 

relações de comércio e consumo de mercadorias sustentam a identidade 

fronteiriça entre paraguaios e brasileiros. Entretanto, de acordo com os 

entrevistados, depois do surgimento do Mercosul essas relações se 

transformaram negativamente. O Mercosul é um acordo político e econômico 

para a formação de um mercado comum, firmado entre Brasil, Paraguai, 

Uruguai e Argentina em 1992, que está em vigor desde 1995. Com a sua 

implementação, as fiscalizações no comércio fronteiriço aumentaram e a 

amostra considera que isso não necessariamente colaborou para a integração 

da região fronteiriça, como se esperava. 

Para eles, o que havia intensificado a interação social foi a construção da 

ponte em 1975, que fomentou o comércio internacional e gerou “os anos 

dourados” (conforme os brasileiros Adilson, 58; Davi, 38; e os paraguaios 
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Augusto, 47; Gonzalo, 38) do comércio fronteiriço, nos anos 80 e 90. Já a 

instauração e a gradual normalização do Mercosul chamou a atenção das 

autoridades para a região e, principalmente nessa primeira década do século 

XXI, trouxeram as primeiras consequências do aumento da presença dos 

Estados no comércio fronteiriço. Para nossos entrevistados, desde o surgimento 

do Mercosul houve, de modo geral, uma queda do volume de negócios e muitos 

investidores orientais e árabes de Ciudad del Este mudaram-se para o Brasil, 

bem como o “formigueiro de sacoleiros” (Mayara, 37; Daniela, 21) deixou de 

ser o mesmo, conforme afirmaram com frequência. 

Nossos entrevistados nos contam que: “sempre houve o comércio entre 

quem mora na fronteira, depois da construção da ponte ficou mais fácil, 

comprar aqui ou comprar lá, é o que nos une” (conforme o paraguaio Juán 

Carlos, 79), “agora já dá mais dor de cabeça ter que passar pela fiscalização, 

um dia pode comprar pneu em Cidade de Leste, no outro não pode mais, 

acabamos até nos encontrando menos com os paraguaios” (João Paulo, 

brasileiro, 51), “a gente ia lá e comprava o que precisava, agora tem limites de 

quantia, demora mais” (Carmem, brasileira, 47), “caiu muito, teve uma época 

que isso aqui era só compristas, era só o que se via, já não é mais a mesma 

coisa” (Augusto, paraguaio, 47), “facilitou para as grandes empresas que tem 

como dar um jeito de transformar as operações em alguma coisa legal, mas 

para o sacoleiro dificultou, isso aqui era um formigueiro” (Davi, brasileiro, 38), 

“a fronteira já era um mercado comum, agora não é mais, depois do Mercosul 

separou mais, agora tem que documentar, tem mais regras e essas regras 

servem para proteger um país do outro” (João Paulo, brasileiro, 51). 

Paraguaios e brasileiros relatam ainda que a comunidade internacional 

suspeita da presença de terroristas islâmicos na região. Nesse contexto, os 

aparatos de controle dos Estados Nacionais, reforçados pelo acordo do 

Mercosul, tornaram-se ainda mais ativos. Tal como nos conta o paraguaio: “A 

segurança aumentou e a vida dos comerciantes complicou, em 93 procuravam 

nazistas por aqui, achavam que estavam refugiados no Paraguai, depois 

começaram a procurar terroristas” (Juán Carlos, 79) e o brasileiro: “Todo o 

pessoal de fiscalização e segurança que veio com o Mercosul trabalhou muito 
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atrás de terroristas depois do 11 de setembro e mesmo antes já se ouvia falar” 

(Adilson, 58). 

De fato, conforme Rabossi (2004), as suspeitas de que haveriam 

terroristas islâmicos na região da fronteira entre o Brasil e o Paraguai 

começaram depois dos atentados cometidos na embaixada de Israel em Buenos 

Aires (1992) e na Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (1994). Quando 

ocorreu o atentado terrorista aos Estados Unidos, em 2001, a região voltou a 

ser investigada. De acordo com Rabossi (p. 24, 2004), em março de 1996 os 

governos do Paraguai, Brasil e Argentina, já integrantes do Mercosul, decidiram 

tomar decisões em conjunto no que concernesse ao que passaram a chamar de 

Tríplice Fronteira (Foz do Iguaçu, Puerto Iguazu e Ciudad del Este) e, em 1998, 

firmaram o “Plano de Segurança para a Tríplice Fronteira”, que estabeleceu a 

criação de uma série de comissões e ações específicas a serem implementadas 

na área. 

Entendemos que, por um lado, as medidas de segurança e a vigilância 

da fronteira aumentaram com a criação do Mercosul e o levantamento de 

suspeitas da presença de terroristas na região, afetando assim a interação 

social que se dá no plano do comércio e consumo de mercadorias. Por outro 

lado, compreendemos que o comércio regional entre brasileiros e paraguaios – 

uma atividade que existe desde antes de ser delimitada a fronteira entre os 

territórios dos dois países –, embora tenha sofrido transformações, segue 

colaborando para a manutenção de uma identidade fronteiriça, sendo vital para 

gerar interação social e viabilizar as trocas simbólicas entre paraguaios e 

brasileiros. Obras como a construção da ponte entre Foz do Iguaçu e Ciudad 

del Este, realizadas para facilitar as trocas comerciais, também participam do 

reforço da identidade fronteiriça, tal como, conforme declaração dos 

entrevistados, ocorreu nos no fim dos anos 80 e início dos anos 90, época em 

que aumentou a quantidade de fronteiriços vivendo do comércio informal. O 

reforço da identidade fronteiriça fomentado pelas relações de comércio e 

consumo de mercadorias também se evidencia no uso da linguagem. 

No cenário fronteiriço, observamos que o brasileiro que circula por 

Ciudad del Este na condição de sacoleiro é esperado, bem recebido e até 
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mimado com cafezinhos e gentilezas porque é dele que depende a manutenção 

dos negócios na cidade. Também em nossas entrevistas formais percebemos 

que há constante referência aos brasileiros que vivem na fronteira exercendo 

outros papéis. Muitos deles são colegas e ao mesmo tempo competidores no 

espaço do comércio, uma vez que há muitos brasileiros trabalhando em Ciudad 

del Este na condição de vendedores. Outros brasileiros são vistos, muitas vezes, 

na condição de impedidores do livre comércio, lembrados pela figura dos 

“colete-preto” (Augusto, 47), os fiscais da polícia brasileira. Outros são descritos 

como personagens menos relevantes, que por não consumirem ou consumirem 

pouco também não são lembrados com simpatia, sendo muitas vezes 

considerados esnobes apenas porque não param para comprar – são os 

“Miranda” (Augusto, 47), as pessoas que apenas olham as mercadorias e 

seguem andando, “mira y anda” (Augusto, 47).  

Observamos que os fronteiriços de Foz do Iguaçu e de Ciudad del Este 

referem-se a todos que chegam à região para fazer compras como turistas. 

Procuramos compreender o porquê, uma vez que, muitos dos que viajam para 

essa fronteira o fazem por causa de seu trabalho de revenda e não por lazer. 

Na tentativa de explicar a questão, os entrevistados nos disseram apenas que 

existem turistas-compristas, muitas vezes chamados apenas de compristas e 

existem turistas-turistas. Os primeiros, os clientes-alvo do comércio fronteiriço, 

são os que vêm fazer compras para revenda – no Brasil são chamados também 

de sacoleiros – e, quando eles vêm de Foz do Iguaçu, também podem ser 

chamados de paseros. Os segundos, quando compram têm em vista o consumo 

próprio e, no máximo, adquirem mercadorias para familiares ou amigos, e 

quando não consomem, também podem ser chamados de “Miranda”. 

Constatamos ainda que os meios de comunicação locais também se 

apropriaram dos termos turistas ou compristas para referirem-se ao fluxo 

fronteiriço, enquanto os meios de comunicação de abrangência nacional, no 

caso do Brasil, adotam com frequência o termo sacoleiro, bem como os 

brasileiros que não são daquela região. Compradores de São Paulo e de Santa 

Catarina nos disseram que acham graça serem chamados de turistas, referindo-

se a si mesmos como sacoleiros. 
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Assim, contextualizando essa utilização da linguagem na realidade que 

estudamos ao longo desta pesquisa, compreendemos que, provavelmente, a 

única razão para que os fronteiriços e os meios de comunicação de massa 

regionais enfatizem o uso do termo turistas sempre que possível, tem a ver 

com a necessidade de retratar a região como destino turístico e distanciar-se de 

qualquer caracterização que envolva o sentido de ilegalidade. Entendemos 

também que essas peculiaridades dos fronteiriços no uso da linguagem e na 

designação dos papéis sociais dos atores na fronteira, bem como as regras de 

tratamento em relação a cada um, somadas ao estranhamento gerado naqueles 

que circulam pela fronteira, mas que não são de lá, como os sacoleiros de São 

Paulo ou Santa Catarina, podem ser compreendidas como evidências de uma 

identidade fronteiriça que se explicita nas relações de comércio e consumo de 

mercadorias.    

Sobre as representações televisivas das relações entre os países, 

paraguaios e brasileiros apontam que “também seria útil” (Mayara, 37) que os 

entraves no cotidiano fronteiriço gerados pela implementação do Mercosul e 

pelas suspeitas de terrorismo fossem representados na televisão, mas isso não 

acontece. O que aparece nas narrativas televisivas são os acordos políticos ou 

econômicos que envolvem o Brasil e o Paraguai, em que as representações 

giram em torno de figuras políticas e temas de interesse comum das duas 

nações. Foram citados os casos da expectativa em torno da decisão do 

Paraguai para a inclusão da Venezuela no Mercosul, da renegociação do acordo 

da Usina de Itaipu, do combate à gripe suína, do apagão que atingiu o Brasil e 

o Paraguai, do financiamento da reforma aduaneira e da devolução de um 

canhão utilizado pelo Paraguai contra a Tríplice Aliança. 

Um dos casos mais recentes, considerado quando estivemos em campo, 

tinha a ver com a expectativa em relação à decisão do Paraguai, acerca da 

inclusão da Venezuela no Mercosul – três paraguaios mencionaram que essa 

pauta foi abordada pela televisão brasileira. Esse assunto aparece no Jornal 

Nacional (15/12/2009, 1‟19”), na reportagem “Senado brasileiro aprova a 

entrada da Venezuela no Mercosul”, em que o repórter diz que “os apelos da 

oposição foram ignorados, os governistas fizeram valer a força da maioria que 
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têm e aprovaram a entrada da Venezuela no Mercosul. A Argentina e o Uruguai 

já haviam dado o sinal verde para Hugo Chavez, agora falta apenas o aval do 

congresso paraguaio para a Venezuela se tornar membro permanente do 

Mercado Comum do Conesul”. O caso aparece também no Bom Dia Brasil16 

(16/12/2009, 1‟), na matéria “Mercosul pode ter novo sócio”, em que a repórter 

informa: “para que a Venezuela passe a fazer parte do Mercosul, falta apenas a 

aprovação do Congresso paraguaio, a Argentina e o Uruguai já deram o sinal 

verde para Hugo Chavez”.  

A participação da Venezuela no Mercosul foi aprovada por parlamentares 

brasileiros com uma diferença de apenas oito votos. O valor-notícia das duas 

narrativas gira em torno da polêmica que envolveu essa decisão. A partir delas 

depreendemos que os oposicionistas argumentaram no parlamento que o 

presidente da Venezuela Hugo Chavez “se comporta como um ditador” e por 

isso a inclusão desse país no acordo “viola a cláusula democrática do Mercosul”. 

Além disso, na segunda narrativa, em uma entrevista, uma fonte oposicionista, 

o líder do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) Arthur Virgílio, afirma 

que Hugo Chávez “tem um parafuso frouxo”, ou seja, não está em seu perfeito 

juízo. Depreendemos também que os governistas venceram a votação porque 

constituem maioria no parlamento. Na primeira narrativa, uma fonte governista, 

o líder do Partido dos Trabalhadores (PT) Aloizio Mercadante, aparece no 

parlamento explicando a importância dessa parceria para o Brasil e, na segunda 

narrativa, ele destaca numa entrevista que “não estamos discutindo a 

integração de um governo, nem avaliando um governo, nós estamos discutindo 

a integração entre nações, entre povos”. Uma vez que os interesses de Estado 

são permanentes e os interesses de governo são transitórios, compreendemos 

que Aloizio Mercadante está argumentando que a participação da Venezuela no 

Mercosul é fundamental, independentemente de quem seja o chefe de governo. 

Sabemos que, em 2009, o protocolo de adesão da Venezuela foi retirado 

do Legislativo paraguaio por causa do risco de rejeição da proposta pelos 

parlamentares paraguaios. Aliás, enquanto redigíamos esta tese, o presidente 

                                                           
16

 Bom Dia Brasil – Telejornal. Período de exibição: NO AR desde 3/1/1983. Horário: 7h, 7h30, 

7h15. Periodicidade: de segunda a sexta. (Fonte: Projeto Memória Globo, site oficial Globo.com) 
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Fernando Lugo ainda avaliava a possibilidade de reenvio da proposta ao 

Congresso Nacional de seu país. Embora as reportagens não justifiquem 

especificamente porque o Paraguai é o último país permanente do Mercosul a 

se posicionar sobre o assunto – até porque esse não era o propósito das 

narrativas –, prevalece uma formação discursiva que caracteriza negativamente 

o presidente venezuelano Hugo Chavez, apontando-o como a razão para a 

demora e a polêmica em torno da decisão dos parceiros em aceitar a Venezuela 

no Mercosul.  

De acordo com as representações dos três entrevistados paraguaios que 

mencionaram essas narrativas televisivas, “metade da população é contra e, da 

outra metade, uma boa parte não sabe do que se trata e a televisão brasileira 

não fala o porquê” (Augusto, 47). Perguntamos, então, por que há tantos 

paraguaios contrários à participação da Venezuela no Mercosul. Pelas 

respostas, depreendemos que apesar de a televisão comumente apresentar, tal 

como nessas reportagens, as divergências ideológicas com o governo 

venezuelano de Hugo Chavez como a possível razão para o receio do governo 

paraguaio, o que realmente preocupa o “povo” (Mayara, 37) pode ser o 

seguinte: “o Paraguai é um país pequeno e se a Venezuela entrar, nós sempre 

teremos menos votos no Parlamento” (José, 56).  

Contextualizamos que a adesão da Venezuela e a consequente 

participação de parlamentares venezuelanos no Parlasul (o Parlamento do 

Mercosul, sediado em Montevidéu, Uruguai), com direito a voz e a voto, 

tornaria mais fácil a adoção do chamado “critério de representação cidadã” 

(Protocolo Constitutivo do Parlamento do Mercosul, art. 5, 2005), que permitiria 

garantir um maior número de vagas no Parlamento aos países mais populosos – 

critério esse cujos aspectos relativos à preservação da proporcionalidade entre 

as bancadas continuam sendo regulamentados. A aprovação desse critério 

esbarrou na resistência de outros países do bloco ao peso que teria o Brasil em 

futuras votações do parlamento. Assim, considerando que “o Paraguai é um 

país pequeno e se a Venezuela entrar, nós sempre teremos menos votos no 

Parlamento” (José, 56) – ele é, de fato, o país menos populoso do Mercosul –, 

compreendemos que esse talvez seja o principal motivo da resistência da 
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população paraguaia em aprovar a entrada da Venezuela. Como as narrativas 

brasileiras apenas sublinharam as divergências ideológicas existentes entre os 

políticos brasileiros contrários à proposta e Hugo Chavez, isso poderia dar a 

entender que o receio dos paraguaios ocorreria pela mesma razão. Portanto, foi 

somente analisando o modo como os paraguaios se apropriaram dessas 

representações televisivas que tornou-se possível compreender outras 

produções de sentido atribuídas a elas. 

Outro caso envolvendo as relações políticas e econômicas entre o 

Paraguai e o Brasil, mencionado por quatro entrevistados e apontado como 

uma pauta abordada na televisão brasileira, é a renegociação do acordo 

atinente à Usina de Itaipu. As narrativas foram exibidas no Jornal Nacional 

(7/5/2009, 2‟14”; 25/7/2009, 1‟37”) sob os títulos “Lula se encontra com o 

presidente do Paraguai” e “Governo brasileiro aceita pagar mais pela energia de 

Usina de Itaipu”. O material telejornalístico da primeira matéria foi construído 

no formato de participação ao vivo no Jornal Nacional. Neste caso, os 

apresentadores do programa dirigem suas perguntas à repórter responsável 

pela cobertura da pauta e são utilizadas imagens da cobertura do encontro 

entre o presidente do Paraguai e do Brasil. O apresentador inicia a matéria 

dizendo que “o presidente do Paraguai, Fernando Lugo, se encontrou hoje, por 

mais de duas horas, com o presidente Lula” e pergunta para a repórter “o que 

é que o presidente Lugo quer do Brasil?”. A repórter responde que “o 

presidente do Paraguai, Fernando Lugo, veio ao Brasil para reclamar. Ele quer 

que o Brasil pague mais pela energia vinda de Itaipu, que vem do Paraguai 

para o Brasil. É bom explicar que a Usina de Itaipu é dividida meio a meio, 

Paraguai-Brasil. Como o Paraguai só consome 5% dessa energia, o restante é 

vendido obrigatoriamente para o Brasil. O Brasil paga 45 dólares por 

megawatts/hora e o Paraguai quer que esse preço suba. O presidente Lula 

disse que não pensa dessa forma porque esse preço é um preço mais do que 

justo”. Então a outra apresentadora pergunta à repórter “e seria possível, por 

exemplo, o Paraguai pede para ser liberado para vender essa energia para 

outros países? Ou há um acordo de manter essa fidelidade ao Brasil?”. A 

repórter responde que “esse acordo foi firmado na época da construção de 
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Itaipu e por ele não se pode mexer nos termos desse contrato, a não ser que 

haja uma votação nos dois congressos, no congresso do Brasil e no congresso 

nacional do Paraguai. Mas o presidente Fernando Lugo chegou aqui ao 

Itamaraty hoje, ele foi recebido pelo presidente Lula. Foi uma conversa, 

primeiro eles tiveram uma conversa reservada só os dois presidentes, depois 

houve uma conversa ampliada com os técnicos dos dois países. A gente ficou 

esperando uma notícia para saber sobre este impasse, mas este impasse 

continua quanto ao preço que o Brasil paga pela energia vinda do Paraguai”. O 

apresentador pergunta para a repórter: “Não fecharam acordo não? Não saiu o 

acordo hoje então?”. A repórter responde: “Por enquanto não, existe um 

negociador do Paraguai aqui no Brasil, mas é um acordo difícil de sair porque 

eles querem mexer exatamente com uma coisa que mexe com o congresso, 

mexe com a lei, que foi de 1973, mas o que os presidentes disseram é que 

amanhã de manhã às oito horas eles vão dar uma coletiva, eles vão conversar 

com a gente para explicar em que pé vai ficar esta história toda”.  

O material telejornalístico da segunda matéria aponta o andamento das 

negociações que foram iniciadas dois meses antes. A apresentadora começa 

dizendo que “o presidente Lula concordou em deixar o Paraguai vender parte 

da energia de Itaipu no mercado livre brasileiro”. O repórter em Assunción 

informa que “mesmo tendo assinado apenas uma declaração sem efeito 

imediato, os presidentes Lula e Fernado Lugo comemoraram o acordo”. Então é 

exibida a fala do presidente brasileiro dizendo: “eu estou convencido, Lugo, que 

este é um acordo histórico entre nós”. Enquanto são veiculadas imagens da 

Usina e dos políticos envolvidos no acordo, o repórter explica que “o Paraguai 

poderá vender no mercado livre de energia elétrica brasileiro tudo o que não 

for consumido no país, cerca de 45% da produção de Itaipu. Um grupo de 

trabalho vai decidir em 60 dias como será feita a venda ao mercado. O Brasil 

não concordou com a reivindicação de Lugo, que queria vender a energia para 

outros países como o Chile. Mas concordou em pagar mais caro pela energia 

comprada pela Eletrobrás, que atualmente tem exclusividade sobre o que é 

produzido na hidrelétrica binacional. Hoje, além da tarifa, o Brasil paga um 

bônus pela concessão da energia, o valor desse bônus será triplicado. Com isso, 



190 
 

o valor pago ao Paraguai vai passar de 120 para 360 milhões de dólares por 

ano”. Em stand-up, o repórter destaca: “Os dois presidentes ficaram de se 

encontrar dentro de três meses para avançar nas negociações, parte das 

concessões feitas ao Paraguai ainda dependem de aprovação do Congresso 

brasileiro. Esse negociador brasileiro disse que o governo ainda não decidiu 

quem vai pagar a conta se a energia ficar mais cara”. A narrativa é finalizada 

com a palavra de uma fonte, Enio Cordeiro, subsecretário do Itamaraty, ele diz 

que “todas as vezes que eu vi o presidente mencionar o assunto, ele disse que 

não deseja que esse custo adicional seja repassado ao consumidor”. 

Na primeira narrativa, a renegociação do acordo que envolve a Usina e 

Itaipu é caracterizado como um “impasse” ou “um acordo difícil de sair”. Dois 

meses depois, na segunda narrativa, apresenta-se o desenvolvimento das 

negociações com a concretização de uma “declaração sem efeito imediato”, 

mas que pode ser considerada “um acordo histórico” entre Brasil e Paraguai. 

Observamos que, nas narrativas, a figura política que representa o Paraguai, o 

presidente Fernando Lugo, é apresentado como aquele que “quer que o Brasil 

pague mais” ou aquele que “veio ao Brasil para reclamar”, ou seja, alguém que 

pede ou demanda. Já a figura política que representa o Brasil, o presidente 

Lula, é caracterizado como aquele que “concordou em deixar o Paraguai vender 

parte de energia de Itaipu no mercado livre brasileiro” ou “concordou em pagar 

mais caro pela energia comprada pela Eletrobrás” ou “não concordou com a 

reivindicação de Lugo, que queria vender a energia para outros países”, ou 

seja, aquele que concede ou decide. As narrativas ainda delimitam a influência 

dos fatos narrados contextualizando que “parte das concessões feitas ao 

Paraguai ainda dependem de aprovação no Congresso brasileiro” e levantam o 

questionamento sobre “quem vai pagar a conta”.  

Sobre o caso da renegociação do acordo da Usina de Itaipu, os três 

paraguaios que mencionaram o tema comentaram que “vendo o presidente ir 

atrás dos nossos interesses em Itaipu, até dá um pouco de tranquilidade” 

(Gonzalo, 38), que “agora estão todos esperando para ver no que vai dar isso 

aí, mas Brasil e Paraguai sempre se acertam” (Augusto, 47) e que “parece que 

somos pedintes, mas é nosso direito e no fim o Brasil vai fazer a coisa certa” 
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(Mário, 22). E o brasileiro que também tocou no assunto comentou que “a 

gente fica assim sabendo que vai pagar a conta, mas a gente também sabe que 

são investimentos que o Brasil faz, no fim é bom para a gente e para eles, e 

eles não têm mesmo de onde tirar dinheiro” (Adilson, 58). 

O Paraguai e o Brasil aparecem também em outras situações que 

requerem uma ação conjunta, como os casos da gripe suína ou do apagão. 

Encontramos uma matéria sobre a gripe suína no Jornal Nacional (15/7/2009, 

1‟27”), sob o título “Representantes de países sul-americanos discutem 

combate à nova gripe”. Esta reportagem trata do esforço conjunto de vários 

países para combater a gripe suína. Representantes da Argentina, Chile, Bolívia, 

Paraguai, Uruguai e Brasil se encontraram na Argentina para trocar informações 

e adotar uma estratégia comum a fim de enfrentar a pandemia. Não a 

reproduzimos aqui porque não consta na matéria nenhuma especificidade no 

tocante às relações Brasil-Paraguai, entretanto, não deixamos de citá-la porque 

o tema é relevante para nossa amostra. Sobre o apagão que atingiu dez 

estados brasileiros e o Paraguai, havia uma matéria indisponível no site da 

Globo.com, com a data de 11/11/2009. Ambas as reportagens constituem uma 

representação clara e inequívoca da solidariedade entre os países em casos de 

emergência nacional. Mais complexa é a reportagem apresentada a seguir, que 

trata dos esforços de cooperação entre Paraguai e Brasil para realizar a reforma 

da aduana na fronteira Foz do Iguaçu-Ciudad del Este. 

A reportagem “Governo brasileiro financia reforma de fronteira no posto 

Paraguaio” (Em Cima da Hora, 21/1/2010, 1‟42”), mencionada por quatro 

entrevistados, foi originalmente veiculada no telejornal local de Foz do Iguaçu 

pela afiliada da Globo, a RPC TV Cataratas. Essa matéria não foi transmitida 

pela televisão aberta brasileira em rede nacional, mas conseguimos recuperá-la 

quando foi reprisada no canal a cabo da Rede Globo, o Globonews. O 

apresentador inicia dizendo que “o governo brasileiro está financiando a 

reforma da aduana da fronteira com o Paraguai. A ideia é reforçar a fiscalização 

para combater o contrabando. O detalhe é que o posto fica em território 

Paraguaio em Cidade do Leste”. Em seguida, aparecem imagens de pedestres, 

carros, ônibus e motos no local e também das obras da aduana em 
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reconstrução, enquanto o repórter informa que “no meio do tumulto diário de 

carros, motos e pedestres, a nova aduana do Paraguai começa a tomar forma e 

apesar de a construção ser do lado de lá da ponte, pode-se dizer que essa é 

uma obra bem brasileira. Todo o dinheiro para a reforma foi pago pelo governo 

do Brasil. Pouco mais de três milhões de dólares, aproximadamente seis 

milhões de reais. As autoridades dizem que a obra deve diminuir o desequilíbrio 

social e econômico com o Paraguai e ainda melhorar a integração com os 

países do Mercosul. Por enquanto, a única influência parece ser um fato muito 

conhecido dos brasileiros, o atraso nas obras. A reinauguração já foi adiada três 

vezes. Quando estiver concluída, a nova aduana vai ter quatro pistas de 

entrada no Paraguai e quatro pistas de saída. Bem diferente das filas de hoje e 

do aperto piorado ainda mais pelas obras”. Também aparece o repórter em 

stand-up narrando que “o governo do Paraguai aposta que a nova aduana vai 

mudar a cara de Cidade do Leste, mas para que isso aconteça, prevê também 

um longo trabalho pela frente, talvez mais difícil do que erguer essa estrutura 

de concreto e aço em meio a essa confusão toda, ou seja, mudar o 

comportamento das pessoas do lado paraguaio da fronteira”. Aparecem 

imagens de pessoas e do local das obras e a reportagem termina com a 

afirmação “o desafio é: retirar ambulantes, entregadores de panfletos, 

guardadores de carros, organizar a entrada e saída de pessoas e veículos e 

transformar a área em uma zona de segurança”. 

No caso da reportagem sobre a reforma da aduana, realizada em 

território paraguaio, o Brasil é caracterizado como aquele que “está financiando 

a reforma da aduana da fronteira com o Paraguai” (“todo o dinheiro para a 

reforma foi pago pelo governo do Brasil”, “seis milhões de reais”). Os objetivos 

da obra são caracterizados, do ponto de vista brasileiro, nas sequências 

“reforçar a fiscalização para combater o contrabando”, “diminuir o desequilíbrio 

social e econômico com o Paraguai e ainda melhorar a integração com os 

países do Mercosul” e “transformar a área em uma zona de segurança”. O 

objetivo da obra, do ponto de vista paraguaio, conforme a citação indireta que 

o repórter faz, é “mudar a cara de Cidade de Leste” e, para isso, há um “longo 

trabalho pela frente”. Na formação discursiva da narrativa ocorre ainda a 



193 
 

caracterização da realidade do Paraguai, de Ciudad del Este ou do povo 

paraguaio como algo que precisa ser diferente do que é, ou seja, a narrativa 

aponta a necessidade de “mudar o comportamento das pessoas do lado 

paraguaio da fronteira”, ressalta que isso é um “desafio”, e especifica que esse 

desafio consiste em “retirar ambulantes, entregadores, guardadores de carros 

(...)”. 

Sobre o caso da reforma da aduana, os paraguaios comentaram que “a 

obra é uma coisa boa aqui para melhorar o comércio, a integração na fronteira, 

mas eles querem tirar o mesitero, os vendedores de rua, se for assim, só com o 

tempo para saber quem vai se beneficiar, mesmo assim precisa fazer” (José, 

56), que “não são os outros que tem que se preocupar com o que faz o 

paraguaio, ou com o nosso comportamento, quem pensam que são, é o povo 

paraguaio que tem que cuidar de si mesmo, mas os brasileiros vêm aqui, então 

é justo que coloquem dinheiro aqui” (Augusto, 47). Os brasileiros disseram que 

“a gente precisa de tanto dinheiro para educação e saúde aqui e o governo 

bota dinheiro lá, é claro que também pode ser bom para a nossa segurança e 

não dá para depender do Paraguai para isso, eles não têm condições” (Davi, 

38), que “se depender deles não vai sair nunca, então temos que entrar e 

resolver, o Brasil é mais forte, mais desenvolvido, faz falta para outras coisas 

que precisamos, mas a fronteira precisa de recursos para esse tipo de obra 

também e o Paraguai nunca se recuperou, está tentando se desenvolver” (João 

Paulo, 51). Quando perguntamos a João Paulo do que é que o Paraguai não se 

recuperou, ele nos responde: “da Guerra, da Guerra do Paraguai”. 

Ainda sobre as relações atuais entre Brasil e Paraguai, cinco 

entrevistados mencionaram como tendo sido acertada a decisão brasileira de 

devolver um canhão de guerra paraguaio para o seu país de origem. 

Encontramos a reportagem sobre o canhão El Cristiano no telejornal Bom Dia 

Brasil (25/3/2010, 3‟05”), sob o título “Paraguai quer que o Brasil devolva 

canhão de guerra”. A guerra em questão é a que ficou conhecida como Guerra 

do Paraguai, pelos brasileiros, e como Guerra da Tríplice Aliança, pelos 

paraguaios. A apresentadora inicia dizendo que “cento e quarenta anos depois 

ainda falta resolver uma batalha da guerra do Brasil contra o Paraguai”. O 
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repórter explica que “no pátio dos canhões, ele se destaca, uma arma de 

guerra de doze toneladas. Este é El Cristiano, em português O Cristão, o nome 

vem do material usado para fabricá-lo, o metal dos sinos das igrejas de 

Assunção, a capital paraguaia, foi a matéria-prima que nosso vizinho encontrou 

para compensar a falta de armamento pesado no conflito que ficou conhecido 

como a Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870. O país enfrentou sozinho o 

Brasil, a Argentina e o Uruguai”. Em stand-up, o repórter destaca que “segundo 

historiadores, durante dois anos, o canhão ajudou a conter o avanço das tropas 

brasileiras sobre a capital do Paraguai. E para saber porque basta dar uma 

olhada nesta chapa de aço de dez centímetros de espessura que fazia parte de 

um dos navios de nossa marinha, aqui ficaram algumas marcas do poder de 

fogo de El Cristiano”.  

Exibindo mais imagens do canhão, o repórter continua: “O canhão 

acabou sendo tomado por soldados numa batalha que acabou sendo decisiva 

na derrota paraguaia e virou troféu de guerra exposto no Museu Histórico 

Nacional, no Rio De Janeiro. Cento e quarenta anos depois do fim do conflito, El 

Cristiano volta ao centro de uma nova batalha. Depois de um pedido do 

governo paraguaio, o Brasil pode devolver o canhão aos verdadeiros donos. 

Historiadores e técnicos do próprio museu alegam que a peça faz parte de um 

acervo tombado e que mandá-lo de volta é uma afronta à memória de quem 

lutou na Guerra”. O historiador Milton Teixeira explica seu ponto de vista: 

“Nenhum país devolve os seus troféus de guerra, nenhum país. Isso foi o 

sangue dos brasileiros que o colocou aqui, que o colocou nesse solo, morreu 

muito brasileiro para que esse canhão calasse e virasse uma peça de museu”. 

Carlos Fernando Andrade, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, apresenta outro ponto de vista: “Que ele é um troféu de guerra não 

resta a menor dúvida, houve uma guerra e ele está aqui, se devemos manter 

troféus de guerra, isso, entre nações amigas, já uma questão a se discutir”. 

O repórter conclui sua participação dizendo: “O Paraguai também quer a 

devolução de outros troféus, como arquivos militares do país que estão no 

Brasil, será que tantos conflitos de interesses vão deixar os envolvidos em pé 

de guerra?”. E o apresentador finaliza assim a reportagem: “Apesar de 
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protestos de técnicos e historiadores, o Ministério da cultura confirmou que El 

Cristiano será devolvido ao Paraguai. Ainda não há data para a devolução, o 

governo estuda uma forma legal de fazer essa transferência, já que é 

necessário o destombamento do canhão, que só pode ser feito pelo próprio 

presidente Lula. Até lá muita discussão deve rolar e a propósito dos 

documentos da Guerra do Paraguai, o governo brasileiro não quer que esses 

documentos sejam tornados públicos, prevalece o princípio do sigilo para os 

documentos da Guerra do Paraguai, por pressão do Ministério das Relações 

Exteriores, o Itamaraty”. 

Nesta reportagem, a guerra em que o Brasil e o Paraguai estiveram 

envolvidos, em lados opostos, foi caracterizada como um “conflito”, uma 

“guerra do Brasil contra o Paraguai”. O Paraguai, nesse contexto da guerra, foi 

caracterizado como aquele que “enfrentou sozinho o Brasil, a Argentina e o 

Uruguai” e que encontrou uma solução para “compensar a falta de 

armamento”, a criação do canhão El Cristiano, feito dos “sinos” das Igrejas de 

Assunção, caracterizado como o armamento que “ajudou a conter o avanço das 

tropas” brasileiras, até ser “tomado (...) numa batalha que acabou sendo 

decisiva na derrota paraguaia”. Sobre a possível devolução do canhão El 

Cristiano para o Paraguai, a situação foi representada como “uma nova batalha” 

que “ainda falta resolver”, o canhão foi caracterizado com um “troféu de 

guerra” e os paraguaios como seus “verdadeiros donos”. Apesar de a 

reportagem dar espaço para um ponto de vista contrário à solicitação feita pelo 

governo paraguaio, quando uma das fontes caracteriza a devolução do canhão 

como “uma afronta à memória de quem lutou na Guerra”, evocando os 

conceitos de “sangue” e “solo” e com isso produzindo o sentido de que a 

solidariedade dos brasileiros deve ocorrer em relação aos brasileiros, 

compreendemos que a formação discursiva da narrativa enfatiza que os 

paraguaios são “os verdadeiros donos” do canhão e que a guerra foi uma 

guerra do “Brasil contra o Paraguai”, na qual o Paraguai “enfrentou sozinho” os 

seus oponentes. Estas sequências podem sugerir que tenha ocorrido uma 

injustiça do Brasil em relação ao Paraguai, ou ao menos uma situação em que 

houve desigualdade de forças. Na construção da narrativa, percebemos ainda 
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que a fonte escolhida para terminar a reportagem é aquela que enaltece o fato 

de Paraguai e Brasil serem “nações amigas” e, portanto, questiona a 

necessidade de se “manter troféus de guerra”. 

Na narrativa, o repórter ainda brinca com a situação tentando criar 

suspense em torno da decisão, ao perguntar: “Tantos conflitos de interesses 

vão deixar os envolvidos em pé de guerra?”. Provavelmente o objetivo da 

pergunta tenha sido o de reforçar o interesse dos telespectadores e apenas 

entreter, porque não há margem para suspense, uma vez que ele mesmo logo 

apresenta o desfecho da situação e nos conta que, “apesar de protestos”, o 

canhão “será devolvido ao Paraguai”. Mas, quanto aos “outros troféus”, como 

os “documentos” ou “arquivos militares” sobre a guerra, a narrativa informa 

que o “sigilo” prevalecerá porque “o governo brasileiro não quer que esses 

documentos sejam tornados públicos”. 

Sobre a devolução do canhão El Cristiano, os paraguaios comentaram 

que “é nosso, deve voltar para cá sim, foi um massacre, já nos venceram, 

acabou” (José, 56), “o Brasil tem uma dívida conosco, o Paraguai foi atacado 

covardemente, não precisam ter um troféu disso” (Gonzalo, 38). E os brasileiros 

disseram que “é justo devolver o canhão, estamos em dívida com eles, essa 

guerra não foi certa, acabou com os vizinhos, até hoje estão atrasados por isso” 

(João Paulo, 51), “foi uma vergonha na nossa história, uma covardia muito 

grande, é o mínimo que se pode fazer, devolver o tal canhão” (Flávia, 31) e 

“ficou muito feio para gente, isso é difícil perdoar” (Estela, 72). 

Sublinhamos que o discurso dos fronteiriços sobre essa guerra participa 

das representações construídas por eles acerca das atuais relações entre o 

Paraguai e o Brasil. O sentido atribuído pelos fronteiriços à história de guerra 

entre os dois países é semelhante, a ação do Brasil no episódio é vista pelos 

próprios brasileiros como algo “feio” (Estela, 72) e “difícil de perdoar” (Estela, 

72), como uma “vergonha” (Flávia, 31), uma “covardia” (Flávia, 31). Assim 

como é vista pelos paraguaios como um modo de proceder “covardemente” 

(Gonzalo, 38). Nesse caso, há uma “dívida” (conforme o paraguaio José, 56 e 

conforme o brasileiro João Paulo, 51) dos brasileiros para com os paraguaios 

que gera a necessidade de reparação, por isso a devolução do canhão é vista 
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como “o mínimo que se pode fazer” (conforme a brasileira Flávia, 31), “é justo” 

(conforme o brasileiro João Paulo, 51). Observamos ainda que em outras 

colaborações os entrevistados também se expressaram seguindo a mesma 

lógica que envolve a aceitação de que existe uma dívida, do Brasil em relação 

ao Paraguai, que precisa ser reparada e que, de modo geral, a relação de 

forças entre Brasil e Paraguai é desproporcional e precisa ser compensada. Tal 

como quando se referiram ao caso da entrada da Venezuela no Mercosul, 

observamos a preocupação dos paraguaios com a desproporcionalidade de 

forças: “sempre teremos menos votos no Parlamento” (José, 56). No caso da 

renegociação do acordo sobre a Usina de Itaipu, apesar de brasileiros e 

paraguaios deixarem claras suas preocupações com os próprios interesses 

nacionais, e dos brasileiros estarem preocupados em “pagar a conta” (Adilson, 

58) e os paraguaios não quererem parecer “pedintes” (Mário, 22), há a certeza 

de que os dois países “sempre se acertam” (conforme o paraguaio Augusto, 47) 

e de que “o Brasil vai fazer a coisa certa” (conforme o paraguaio Mário, 22). 

Ainda no caso da reforma da aduana, apesar das preocupações com os 

interesses nacionais próprios – como quando os brasileiros dizem que o 

dinheiro investido na aduana seria bem-vindo para a “educação e saúde” (Davi, 

38), e como quando os paraguaios que se indignam com o fato de os “outros” 

opinarem sobre o seu “comportamento” (Augusto, 47) –, os paraguaios 

entendem que “é justo que coloquem dinheiro aqui” (Augusto, 47) e os 

brasileiros, que “temos que entrar e resolver” (Davi, 38). Com isso, entendemos 

que as representações de nossa amostra sobre as relações entre os países 

estão mediadas pelas narrativas televisivas e também por esse discurso que 

envolve os sentidos de dívida e reparação do Brasil em relação ao Paraguai. 

Assim, compreendemos que no caso dos temas abordados nas reportagens 

sobre o Mercosul, a renegociação de Itaipu, a reforma da Aduana e a devolução 

do canhão, as representações televisivas participam do jogo identitário 

fronteiriço sublinhando as identidades nacionais, mas não enfraquecem a 

identidade regional. 

No que diz respeito às relações entre Brasil e Paraguai, destacamos que 

especificamente o cenário político do Paraguai também é relevante para 
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compreendermos como as representações televisivas medeiam a articulação do 

jogo identitário fronteiriço. Ao perguntarmos sobre as relações entre os países, 

brasileiros e paraguaios descreveram o cenário político paraguaio partindo das 

representações televisivas, e acabaram nos fornecendo pistas sobre a questão 

das identidades. O caso da representação televisiva da história de vida do 

presidente do Paraguai, que traiu seus votos religiosos ainda quando era 

sacerdote e, possivelmente, tem três filhos não reconhecidos, foi mencionado 

por onze entrevistados, entre brasileiros e paraguaios. De acordo com a nossa 

amostra, trata-se de motivo de “vergonha para o Paraguai” (Daniela, 21). O 

caso da representação televisiva de uma possível “ameaça de golpe militar” 

(Juán Carlos, 79) no Paraguai também foi mencionado por quatro 

entrevistados. 

Encontramos as matérias sobre o presidente Fernando Lugo e os três 

casos de paternidade nos quais as crianças teriam sido concebidas quando ele 

ainda era padre da Igreja Católica, no Jornal Nacional (13/4/2009, 23”; 

14/4/2009, 2‟03”; 20/4/2009, 31”; 22/4/2009, 25”; 24/4/2009, 27”), sob os 

títulos “Presidente do Paraguai assume paternidade de menino”, “Paternidade 

do presidente do Paraguai provoca escândalo”, “Mais uma diz ter tido filho com 

Presidente do Paraguai”, “Presidente do Paraguai envolvido em terceiro 

escândalo de paternidade”, “Lugo se desculpa e nega renúncia”, e no 

Fantástico17 (26/4/2009, 5‟33”), sob o título “Presidente do Paraguai se envolve 

em escândalo inédito”. Destacamos que a cobertura sobre o caso na televisão 

brasileira foi extensa, totalizando seis narrativas apenas no telejornalismo da 

Rede Globo, sendo que cinco foram desenvolvidas no Jornal Nacional e uma no 

Fantástico.  

Inicialmente, foi veiculada uma nota na qual, enquanto aparecem 

imagens do presidente paraguaio, da mulher que é mãe de seu filho e de uma 

cerimônia pública da qual Fernando Lugo participa, a apresentadora informa 

que “o presidente do Paraguai, Fernando Lugo, assumiu a paternidade de um 

menino de quase dois anos. A criança foi gerada quando Lugo ainda era bispo 

                                                           
17 Fantástico – Programa de Jornalismo. Período de exibição: NO AR desde 5/8/1973. Horário: 

20h. Periodicidade: aos domingos. (Fonte: Projeto Memória Globo, site oficial Globo.com) 
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da Igreja Católica. O presidente fez o reconhecimento público na televisão 

porque na semana passada a mãe do menino entrou com um processo de 

reconhecimento de paternidade. No ano passado, quando foi eleito presidente, 

Fernando Lugo recebeu do Vaticano uma dispensa inédita para exercer o 

cargo”. 

No dia seguinte, foi exibida uma reportagem na qual a apresentadora 

inicialmente diz que “o presidente do Paraguai Fernando Lugo provocou um 

escândalo e tanto. Ontem ele assumiu a paternidade de um filho de dois anos, 

quer dizer, uma criança concebida quando ele ainda era bispo”. O outro 

apresentador continua: “O choque foi tamanho que a Igreja Católica do 

Paraguai pediu perdão ao país”. Nessa introdução, observamos a interação dos 

dois apresentadores na bancada do jornal. Ocorre uma comunicação de modo 

não verbal sobre o tema, especialmente entre os nove e os treze segundos da 

narrativa. As expressões faciais e gestos dos apresentadores podem nos 

permitir inferir surpresa e talvez até reprovação diante do que estão 

informando aos telespectadores. Em seguida, aparecem imagens de pessoas 

circulando nas ruas de Assunción e lendo os jornais. Em sequência, o repórter 

diz “o país acordou um tanto atordoado com o que lia nos jornais”, uma 

paraguaia comenta “é uma bofetada neste país”, o repórter traduz “a paraguaia 

diz que foi como uma bofetada na nação”, ela continua “estou indignada, 

indignada estou”, o repórter explica “a indignação é porque o presidente 

paraguaio, Fernando Lugo, admitiu que tinha um filho não reconhecido, o caso 

ganhou uma dimensão ainda maior porque a criança, hoje com dois anos, foi 

gerada enquanto ele era bispo da Igreja Católica e é fruto de um 

relacionamento que começou quando o então bispo Dom Lugo tinha 47 anos e 

a mãe do menino apenas dezesseis. Fernando Lugo só recebeu uma dispensa 

inédita do Vaticano quando se elegeu presidente no ano passado, hoje o 

presidente mandou um advogado ao cartório fazer a nova certidão de 

nascimento do filho”. E então ouve-se o advogado confirmando: “filho do 

senhor Fernando Armindo Lugo Mendes”.  

O repórter em stand-up diz que “para diminuir os danos políticos o 

presidente Fernando Lugo contratou um advogado particular e tentou 
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convencer a população de que o escândalo era um problema pessoal, não deu 

muito certo e hoje ele foi alvo de duras críticas da oposição e até da Igreja 

Católica Paraguaia”. São exibidas imagens do bispo de Ciudad del Este 

enquanto o repórter diz que “os bispos de Cidade do Leste votaram em Lugo 

porque ele era bispo e assim não poderia enganar o povo, agora estão 

decepcionados”. Enquanto aparece a imagem de um documento, o repórter 

informa que “hoje, o Conselho Episcopal Paraguaio, autoridade máxima da 

Igreja no Paraguai, emitiu uma nota em que pede perdão pelos pecados dos 

integrantes da Igreja”. Aparece mais uma fonte falando e o repórter explica e 

traduz: “O presidente do Congresso paraguaio alfinetou. Esperamos que ele 

cumpra a promessa que fez no dia da posse porque a promessa que ele fez a 

Deus, ele já não cumpriu”. Apresentadora finaliza dizendo que “o Vaticano não 

se pronunciou sobre o caso”. 

A cobertura do caso continuou com outra nota, apresentada seis dias 

depois, na qual, enquanto são exibidas as imagens de uma mulher que seria 

mãe de mais um filho do presidente paraguaio, de jornais paraguaios, da 

criança e do próprio presidente, o repórter explica que “no Paraguai, uma 

mulher acusou o presidente Fernando Lugo de ser o pai de um dos filhos dela. 

Na semana passada o presidente tinha reconhecido a paternidade de um filho 

que teve com uma outra mulher. Hoje, Benigna Liguisamón, de 25 anos, 

afirmou que teve um caso com Lugo quando ele ainda era bispo da Igreja 

Católica e que seu segundo filho, um menino de sete anos, é fruto desse 

relacionamento. Lugo não desmentiu e se colocou à disposição da justiça para 

fazer um exame de DNA”. 

Dois dias depois, é veiculada uma nova matéria, na qual a apresentadora 

inicialmente informa que “no Paraguai, mais uma mulher diz ter um filho do 

presidente Fernando Lugo, a terceira”. Nessa introdução, também estão 

presentes dois apresentadores na bancada. Só um deles fala, mas observamos 

que os dois se comunicam de modo não verbal a respeito do tema abordado, 

especialmente próximo aos seis segundos da narrativa, quando ela gesticula e 

se expressa facialmente, enquanto ele arregala os olhos, ambos demonstrando 

o que podemos inferir novamente como surpresa e talvez reprovação. Enquanto 
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aparecem imagens da mulher que supostamente seria a mãe de um terceiro 

filho do presidente paraguaio, a apresentadora segue contando que “Damiana 

Moran diz que escondeu a gravidez porque Lugo estava em campanha eleitoral, 

o menino tem pouco mais de um ano”. A notícia é finalizada com imagens da 

apresentadora dizendo que “na semana passada, o presidente assumiu a 

paternidade de um menino de quase dois anos, gerado quando ele ainda era 

bispo católico, e outra mulher pediu à justiça o teste de DNA de um dos filhos, 

que ela diz ser do presidente.” 

Mais dois dias e foi apresentada no Jornal Nacional uma última nota 

sobre a pauta. Nela, enquanto aparecem imagens do pronunciamento do 

presidente paraguaio, o apresentador informa que “aqui na América do Sul, no 

Paraguai, o presidente Fernando Lugo foi à televisão para reconhecer que é 

mesmo o pai e para pedir perdão à Igreja e aos eleitores. O ex-bispo da Igreja 

Católica diz que errou, mas que não vai renunciar ao cargo. Há duas semanas, 

Lugo assumiu a paternidade de um menino de quase dois anos gerado quando 

ele ainda era bispo. Depois disso, mais duas mulheres acusaram o presidente 

paraguaio de ser pai dos filhos delas”. 

A cobertura da televisão brasileira sobre o caso terminou com uma 

reportagem no Fantástico, na qual o apresentador inicialmente diz que “nunca 

na história do Paraguai, aliás de qualquer outro país, aconteceu algo parecido”. 

Outra apresentadora continua dizendo que “para a surpresa geral, três 

mulheres acusam um presidente da república de ter tido filhos com elas. Só que 

um detalhe muito importante, quando ele se relacionou com essas mulheres... 

ele era bispo”. Então o apresentador pergunta: “E agora, qual será a próxima 

cena deste escândalo paraguaio?”. Enquanto aparecem imagens de uma 

mulher, o repórter narra: “olhos cansados, mas decididos, Damiana Moran é 

uma das mulheres que afirmam terem tido um filho com o presidente do 

Paraguai, Fernando Lugo, quando ele ainda estava oficialmente ligado à Igreja 

Católica. Ex-coordenadora de uma das pastorais da Igreja, ela falou com 

exclusividade para o Fantástico. A mãe de Juán Pablo, de um ano e quatro 

meses, conta que conheceu o bispo Dom Lugo em 2003. Pergunto quando foi 

que começou o romance e ela diz que foi a partir de 2006, quando estava 
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numa organização chamada Resistência Cidadã. [Pergunto] Quanto tempo 

durou o romance e ela responde que mais ou menos um ano. Chegaram a viver 

juntos? Ela disse que não, nunca. Damiana conta que os encontros eram 

esporádicos, mas não quis entrar em detalhes. Pergunto se na época do 

romance Lugo ainda era bispo da Igreja Católica? Sim. O filho nasceu quanto 

tempo depois? Ela diz que foi em cinco de dezembro de 2007. Pergunto se 

quando nasceu ela sabia que o filho era de Lugo? Sim, sabia. O presidente 

sabia que você tinha tido um filho e que era dele? Não. Damiana explica que 

contou tudo isso só agora porque soube que havia uma lista de seis mulheres 

que iam fazer a mesma denúncia e que o nome dela estava na lista, aí tomou a 

decisão de contar ao presidente. Pergunto se ela vai fazer o exame de DNA. 

Damiana responde que num primeiro momento aceitou fazer o exame, mas que 

agora a postura do advogado mudou, ela diz que o advogado até nega que os 

dois tenham conversado. Mas eu insisto, se tem tanta certeza de que Lugo é o 

pai, porque não fazer? Porque não confio, diz ela, podem fazer alguma 

manobra para que eu fique mal, podem falsificar o resultado. Antes de encerrar 

a entrevista, pergunto o que vai dizer ao filho? Ai, senhor! Damiana responde 

que algumas amigas recomendaram assistência psicológica e que quando o 

menino puder entender, vai contar a verdade”.  

Em seguida, são apresentadas imagens de mais duas mulheres e o 

repórter fala sobre sua entrevista com uma delas: “Há pelo menos mais duas 

mulheres envolvidas no escândalo de paternidade do presidente Fernando 

Lugo. Viviana Carrillo foi a primeira a vir a público, disse que o romance 

começou quando ela estava com dezesseis anos. O filho Guilhermo Armindo, de 

dois anos, já tem o sobrenome do presidente. Benigna Liguisamón, mãe de 

Lucas, de seis anos, diz que sonha com o dia que Lugo reconheça a 

paternidade do menino. Benigna diz, ele é seu pai, ele necessita de apoio, nós 

somos humildes e com um pai presidente não é justo que ele sofra”. Enquanto 

aparecem imagens do presidente do Paraguai, o repórter conta que “acuado 

pelas denúncias e atormentado pelo passado, o presidente falou nesta sexta-

feira pela primeira vez sobre o caso. Lugo não confirmou e nem negou o 

envolvimento com as mulheres, mas pediu perdão. O presidente diz, sou um 
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ser humano, portanto nada humano me é alheio, assumirei todas as 

responsabilidades presentes e futuras”.  

E o repórter continua: “Perdão sim, renúncia não. Eleito com 40% dos 

votos há um ano, ele garante que não sai. Diz o presidente, de nenhuma 

maneira permitirei que estas circunstâncias afetem as mínimas ações de 

interesse nacional”. Agora o repórter fala sobre as entrevistas que realizou nas 

ruas de Assunción: “Num país de maioria católica absoluta, o erro do presidente 

é visto como um pecado. Esse homem diz, é uma vergonha, o povo votou em 

um bispo católico esperando toda uma mudança. Esta mulher diz, temos um 

conceito muito grande dos padres aqui, muita fé neles e isso faz com que se 

chegue à conclusão de dizer, agora em quem acreditar?”. Em stand-up, o 

repórter destaca que “não há dúvida de que a maioria dos paraguaios ficou 

chocada com as denúncias. Pesquisas feitas nos últimos dias mostram que a 

popularidade do presidente continua alta, mas teve uma queda significativa 

depois que os casos foram divulgados, mas andando aqui pelas ruas de 

Assunção a gente percebe que tem muito paraguaio que reage com bom 

humor”. Em seguida, é mostrada a imagem de uma banda tocando na rua e o 

repórter informa: “a banda Los Angeles criou em ritmo de cumbia a música 

Lugaucho, uma mistura de Lugo com gaucho, que quer dizer malandro. Na 

música a banda faz graça com o slogan de campanha do presidente e diz 

Lugaucho tem coração mas não usa preservativos”. A reportagem termina em 

tom cômico, com o repórter reproduzindo a fala do músico e com imagens da 

banda tocando a música que foi composta sobre o caso do presidente do 

Paraguai: “O músico diz, para mim tanto faz que ele tenha 30, 20, 10 filhos, 

não há castidade que resista às lindas mulheres do Paraguai”. 

Nas notícias do Jornal Nacional, observamos que a primeira nota aponta 

que o presidente do Paraguai “fez o reconhecimento público” de um menino de 

dois anos. A nota ainda contextualiza que o presidente paraguaio ganhou uma 

“dispensa inédita” do Vaticano para exercer o cargo. No dia seguinte, a 

reportagem sobre o caso foi narrada apresentando outros ângulos e detalhes 

que fazem da pauta um “escândalo”, conforme está enunciado também no 

título com o qual a matéria foi colocada no site da Globo.com. O Paraguai e os 
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paraguaios foram caracterizados como um país ou um povo em “choque”, 

“atordoado”, ou como a nação que levou uma “bofetada”, em que a paraguaia 

está “indignada” e os paraguaios, “decepcionados”. Esse é um dos ângulos 

explorados na narrativa, pelo seu valor como notícia, caracterizando as 

implicações das atitudes do líder do país na confiança depositada nele pela 

população.  

O presidente é caracterizado como o responsável por essa situação ou 

como aquele que “provocou um escândalo e tanto”, porque ele tinha um “filho 

não reconhecido” que foi gerado quando ele “ainda era bispo da Igreja 

Católica” e a mãe do menino tinha “apenas dezesseis” anos – essas sequências 

aprofundam a nota do dia anterior trazendo mais detalhes. Neste cenário, a 

Igreja Católica do Paraguai “pediu perdão ao país” ou “perdão pelos pecados 

dos integrantes da Igreja”, porque o presidente do Paraguai foi eleito por ser 

bispo e, desse modo, “não poderia enganar o povo”. A postura da Igreja 

Católica diante da situação é outro ângulo explorado nessa narrativa, foi 

inclusive o valor-notícia anunciado na introdução da reportagem para apontar a 

dimensão do problema vivido no Paraguai, na sequência “o choque foi tamanho 

que a Igreja Católica do Paraguai pediu perdão ao país”. Ainda nesse cenário, a 

reportagem aponta outro aspecto, as implicações na esfera política, 

caracterizada nas sequências “danos políticos”, “foi alvo de duras críticas da 

oposição”, “o presidente do Congresso paraguaio alfinetou”, “tentou convencer 

(...) que o escândalo era um problema pessoal, não deu muito certo”, ou ainda, 

por meio do ponto de vista de um congressista paraguaio “esperamos que ele 

cumpra a promessa que fez no dia da posse, porque a que ele fez para Deus, 

ele já não cumpriu”. 

Nas três notas seguintes, exibidas pelo Jornal Nacional, o valor-notícia é 

a possibilidade de o Presidente do Paraguai ser pai de mais dois filhos não 

reconhecidos e apresentação de seu pedido de desculpas aos eleitores e à 

Igreja. O material jornalístico anuncia que o presidente paraguaio pode ser pai 

de um “menino de sete anos”, também concebido quando ele era bispo da 

Igreja Católica. Sobre o relacionamento com a mãe desse menino, “Lugo não 

desmentiu” a possível paternidade, estando disposto a fazer “um exame de 
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DNA”. O material jornalístico informa também que uma “terceira” mulher “diz 

ter um filho” com o presidente paraguaio. A narrativa conta que essa criança 

está “com mais de um ano” e a mãe “escondeu a gravidez porque ele estava 

em campanha eleitoral”. As reportagens apontam ainda que o presidente 

Fernando Lugo se retratou nas sequências “foi à televisão para reconhecer que 

é mesmo o pai [no caso aqui, pai da primeira criança, de dois anos] e para 

pedir perdão à Igreja e aos eleitores” e “diz que errou, mas que não vai 

renunciar ao cargo”. A narrativa reitera que “depois disso, mais duas mulheres 

acusaram o presidente paraguaio de ser pai dos filhos delas”. 

Na reportagem do Fantástico é enaltecido o ineditismo da pauta nas 

sequências “nunca na história do Paraguai, aliás de qualquer outro país, 

aconteceu algo parecido” e “para surpresa geral”. Nas sequências “quando ele 

se relacionou com estas mulheres... [pausa dramática] ele era bispo” “e agora 

qual será a próxima cena deste escândalo paraguaio?”, os apresentadores 

constroem a apresentação da narrativa jornalística como se fosse uma obra 

ficcional, marcada pelo encadeamento de cenas que crescem em intensidade, 

gerando expectativa sobre o que mais vai acontecer ou como se dará o 

desfecho da situação.  

O repórter também enfatiza alguns aspectos que remetem às narrativas 

ficcionais, como na sequência em que descreve os “olhos cansados, mas 

decididos” de uma das entrevistadas ou quando aborda o relacionamento das 

mulheres com o presidente paraguaio como “romance”, nas sequências 

“quando foi que começou o romance” ou “quanto tempo durou o romance”. Por 

outro lado, há momentos da narrativa em que a fala das fontes tem potencial 

para a exploração do estilo ficcional, mas o repórter se contém, como nas 

sequências “podem fazer alguma manobra para que eu fique mal, podem 

falsificar o resultado” do teste de DNA ou “somos humildes, com um pai 

presidente, não é justo que ele sofra”. 

O presidente é mostrado como um homem “acuado pelas denúncias e 

atormentado pelo passado” ou como quem “pediu perdão”, mas não vai 

renunciar. Ele próprio afirma “sou um ser humano, portanto, nada humano me 

é alheio (...) de nenhuma maneira, permitirei que estas circunstâncias afetem 
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as mínimas ações de interesse nacional”, tentando separar sua vida pessoal 

momentaneamente fragilizada de sua capacidade de governar. O Paraguai e 

seu povo é caracterizado como “um país de maioria católica absoluta”, para o 

qual “o erro do presidente é visto como um pecado”. A situação é vista como 

“uma vergonha” nacional e a as consequências desse cenário abalaram a 

confiança da população no presidente – houve uma “queda significativa” dela, 

sobretudo por parte dos religiosos: “Temos um conceito muito grande dos 

padres aqui, muita fé neles (...) agora em quem acreditar?”. A reportagem 

finaliza apontando ainda outro tipo de reação popular que é a utilização do 

humor para lidar com a situação, como o caso da música que satiriza os fatos 

protagonizados pelo presidente paraguaio e a fala de um dos artistas 

enaltecendo a beleza das mulheres paraguaias. 

A partir das representações de nossa amostra sobre o cenário político 

paraguaio, mediadas por essas narrativas televisivas, compreendemos que os 

paraguaios estão decepcionados e com pouca confiança no presidente. Os 

brasileiros apontam que “o povo paraguaio está arrasado” (Davi, 38), “o 

governo de Lugo não vai bem, o povo está incomodado” (Adilson, 58), “é 

tempo de crise” (João Paulo, 51), “há muita corrupção no país e agora com 

essa estão todos muito tristes e até envergonhados” (Estela, 72), “os 

paraguaios se sentem traídos” (Flávia, 31). Os paraguaios que acompanharam 

as notícias por meio dos meios de comunicação paraguaios e da cobertura da 

televisão brasileira, apontam que “perdemos o rumo, este presidente era para 

ser a mudança, porque este país que virou um entreposto comercial do capital 

estrangeiro” (José, 56), “queremos e queremos melhorar, tínhamos esperança, 

mas os políticos, os militares e, agora, até os padres são só desgosto” 

(Augusto, 47), “como vamos mudar o país assim? Nos fazem de bobos” 

(Mayara, 37), “a alma deste país está doente, falta até esperança” (Gonzalo, 

38), “é uma vergonha para o país, para nós, precisamos de políticos que 

salvem o país, não enterrem. A esperança é a última que morre” (Lúcia, 45).  

Tentando compreender a figura de Fernando Lugo a partir da cultura 

paraguaia, entendemos que quando foi eleito presidente do Paraguai, ele 

representava um modelo a ser seguido – o povo paraguaio precisava de um 
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herói contemporâneo e atribuiu a ele esse papel. Afirmamos isso ao 

observarmos o seguinte discurso, partilhado na cultura paraguaia. O modo de 

vida dos religiosos ou tudo o que representa a Igreja Católica é bastante 

respeitado pelos paraguaios. Os sacerdotes católicos ou a instituição da Igreja, 

no Paraguai, representam retidão moral e proteção ou interesse pelo bem 

comum. Assim sendo, Lugo, por ser um bispo, beneficiou-se dos sentidos que a 

população atribui à Igreja Católica e elegeu-se presidente. Já a classe política 

paraguaia, conforme o discurso compartilhado na cultura paraguaia e 

construído historicamente, não é bem vista pelo povo em razão dos trinta e 

cinco anos de ditadura, à corrupção e “à entrega do país ao capital estrangeiro” 

(Juán Carlos, 79). Portanto, há muito tempo os paraguaios não tinham um líder 

político que representasse um modelo a ser seguido ou mesmo um possível 

herói nacional. Desse modo, acreditando que era possível confiar nos religiosos, 

mas não nos políticos tradicionais, Lugo era o único que poderia vir a ser um 

bom governante. 

Os paraguaios atribuíram à Fernando Lugo os mesmos sentidos positivos 

que têm atribuído à Igreja Católica. Por isso o viam como um líder correto e 

preocupado em resgatar o país de tantos anos entregues aos simpatizantes da 

ditadura, corruptos ou políticos que não estavam preocupados em proteger ou 

garantir o bem-estar da população paraguaia. Essa expectativa depositada em 

torno de uma figura pública elevou o espírito nacional, fortalecendo a 

identidade nacional paraguaia. Porém, as notícias sobre os relacionamentos 

íntimos com mulheres e os filhos não reconhecidos, gerados quando o 

presidente ainda era um bispo, abalaram as expectativas do povo paraguaio e 

puseram à prova os valores da sociedade paraguaia. As atitudes do presidente 

e ex-bispo não conferem com os valores que a sociedade paraguaia atribui a 

um presidente ou bispo – especialmente a um bispo, uma vez que, conforme o 

discurso partilhado pelos paraguaios, “dos políticos se espera qualquer coisa... 

ruim” (Juán Carlos, 79). Nesse contexto, a identidade nacional paraguaia saiu 

fragilizada porque todos os sentidos e valores, até então atribuídos à Lugo, já 

não podem ser mantidos. Conforme a cultura paraguaia, agora ele não é mais 

um modelo a ser seguido e dificilmente poderá vir a ser um herói nacional. O 
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que seria um elemento de identificação nacional tornou-se algo do qual o povo 

paraguaio quer dissociar-se. O presidente passou a simbolizar a mentira e 

tornou-se aquele que fez os paraguaios de “bobos” (Mayara, 37), colaborou 

para afetar negativamente a “alma” da nação (Gonzalo, 38), frustrou alguma 

expectativa de “mudança” (José, 56) positiva no país e causou “desgosto” 

(Augusto, 47) e “vergonha” para a nação (Lúcia, 45).  

Sete meses depois da cobertura dos casos de paternidade do presidente 

paraguaio, uma outra reportagem18, citada por quatro entrevistados 

paraguaios, aponta fragilidades no cenário político do país: “Rumores de golpe 

no Paraguai: novos chefes militares assumem cargos” (Jornal das Dez, 

5/11/2009, 1‟27). Nessa narrativa, o repórter informa que “os novos 

comandantes das forças armadas do Paraguai assumiram os postos nesta 

quinta-feira. A cúpula militar do Paraguai foi destituída pelo presidente 

Fernando Lugo, em meio a rumores de um golpe de Estado. Lugo está sob 

forte pressão de setores políticos que o acusam de não ter capacidade para 

governar”. Em seguida aparecem alguns militares e a narrativa continua: “A 

mudança repentina não foi bem recebida por alguns ex-comandantes das 

forças armadas, que acusam o presidente Lugo de desrespeitar os oficiais 

destituídos. Isso porque falta apenas uma semana para as tradicionais 

promoções e aposentadorias dos militares. A mudança acontece em um 

momento político conturbado”.  

Aparece o presidente Fernando Lugo falando e o repórter relata o que o 

presidente disse: “na quarta-feira, Fernando Lugo negou a ameaça de um golpe 

militar, mas admitiu a existência de grupos militares que poderiam ser 

manipulados pela classe política”. Então, são exibidas imagens de militares e a 

reportagem segue: “Os rumores de golpe ganharam força depois da denúncia 

do partido comunista venezuelano, de que políticos conservadores paraguaios 

teriam um plano para destituir o presidente, semelhante ao que aconteceu em 

Honduras. Para piorar o ambiente político, parlamentares do governo e da 
                                                           

18
 Narrativa originalmente veiculada no telejornal local de Foz do Iguaçu, pela afiliada da Globo, 

a RPC TV Cataratas, e reprisada no canal a cabo da Rede Globo, o Globonews. 
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oposição ameaçam abrir um processo contra Lugo, baseado na suposta 

incapacidade do presidente para governar”.  

O valor-notícia dessa narrativa é o “momento político conturbado” 

reforçado por “rumores de golpe de Estado” no Paraguai. O presidente 

paraguaio, Fernando Lugo, destituiu a “cúpula militar do Paraguai” e essa 

mudança foi considerada pelos militares como um ato de desrespeito. Nesse 

cenário, a situação do presidente paraguaio é caracterizada na sequência “está 

sob forte pressão de setores políticos que o acusam de não ter capacidade para 

governar”. A caracterização da resposta do presidente é apresentada nas 

sequências “Fernando Lugo negou a ameaça de um golpe militar”, mas 

“admitiu” que “grupos militares poderiam ser manipulados pela classe política”, 

justificando, assim, seu procedimento. A narrativa enfatiza o ângulo dos 

rumores de golpe de Estado ao relatar que eles “ganharam força” depois da 

“denúncia do partido comunista venezuelano” de que “políticos conservadores 

paraguaios” teriam um plano para “destituir” o presidente paraguaio. A 

narrativa ainda acentua que o momento político no Paraguai é de crise ao 

sublinhar que “para piorar o ambiente político, parlamentares do governo e da 

oposição ameaçam abrir um processo baseado na suposta incapacidade do 

presidente para governar”. 

Sobre os rumores de golpe, os entrevistados comentaram que “não é 

bom ouvir sobre golpe, acreditamos que não vai acontecer, mas não poderia 

nem se falar disso aí, precisamos é de gente, de comandantes que se 

preocupem com o país, não que fiquem por aí vendendo o que é nosso” (Juán 

Carlos, 79), “a ditadura não foi bom para o nosso país, por isso não vamos 

deixar acontecer de novo, somos um país sério e queremos que o mundo saiba 

disso, espero que o presidente compense o fiasco fazendo um bom trabalho” 

(Mário, 22), “estão aproveitando a confusão em que o presidente se meteu 

para desestabilizar o governo, votamos nele porque achamos que era um líder 

forte, espero que pare de nos desapontar, ele deve saber a dor que causou” 

(José, 56) e “desde o caso dos filhos de Lugo, estão aproveitando para terminar 

com ele, não se sabe quem é pior, é tanta traição” (Augusto, 47). Os 

paraguaios nos contaram ainda que, além do abuso de poder na ditadura e da 
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corrupção, há outros crimes envolvendo a classe política, como explicam: “Faz 

dez anos, mas não é há muito tempo que mandaram matar o vice-presidente 

Argaña. Com certeza, pensamos que foram os militares porque foram proibidos 

de exercer atividade política no Paraguai, depois de todas as denúncias de que 

até com tráfico de drogas estavam envolvidos” (Juán Carlos, 79). Finalmente, 

eles apontam que “poder votar fez muito bem a esse país” (José, 56). 

Pelas representações de nossa amostra sobre o cenário político 

paraguaio, também mediadas por narrativas televisivas como essa que trata de 

rumores de golpe de estado no país, compreendemos que, de fato, a 

autoestima do povo paraguaio está fragilizada. O sentido de pertencimento ao 

país – de partilhar a mesma cultura nacional – segue forte, mas há uma 

procura por motivos de orgulho nacional que fortaleçam a identidade nacional, 

e o cenário político não tem suprido essa necessidade. Isso porque, depois dos 

trinta e cinco anos de ditadura, com a atuação de políticos corruptos ou não 

comprometidos com o bem-estar dos paraguaios ou até mesmo suspeitos de 

outros tipos de crime como assassinato ou tráfico de drogas, o presidente atual, 

de quem se espera que incentive o desenvolvimento do país e se mostre um 

modelo a ser seguido, está sendo questionado em sua “capacidade de 

governar” e os “rumores de golpe militar” retornaram, gerando insegurança na 

sociedade paraguaia e a necessidade de fortalecer a identidade nacional. 

A amostra também se referiu às representações humorísticas da 

televisão brasileira sobre o caso de Lugo. O programa humorístico “Casseta e 

Planeta”19 foi citado pelos cinco entrevistados mais jovens, os brasileiros Diego 

(23), Amanda (19) e Paula (26) e os paraguaios Mário (22) e Daniela (21). O 

programa Casseta e Planeta faz a sátira de outros programas de televisão, 

noticiosos e ficcionais, utilizando elementos de diversos gêneros. Como a 

                                                           

19
 Casseta & Planeta, Urgente! – Programa de Humor. Redação: Hubert, Cláudio Manuel, 

Bussunda, Helio de La Peña, Reinaldo, Marcelo Madureira, Beto Silva, Mu Chebabi, Mane Jacó, 

Claudia Souto, Juca Filho e Mauro Silva. Direção: Márcio Trigo (1993); Mário Dias (2000); 

Rubens Camelo e Carlos Manuel Diegues. Direção Geral: José Lavigne. Direção de Núcleo: 
Walter Lacet (1992); Roberto Talma (1995); J.B. de Oliveira (1996); Guel Arraes (desde 1998). 

Período de exibição: NO AR desde 28/4/1992. Horário: às terças-feiras, 21h30. (Fonte: projeto 
memória Globo, site oficial da Globo.com) 
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abordagem desse programa mostrou-se relevante para os entrevistados, 

pesquisamos seus quadros. As famílias brasileira e paraguaia quiseram assistir 

conosco o material humorístico, colaborando assim para aprofundar o nosso 

estudo. 

No programa humorístico Casseta e Planeta (12/5/2009, 41”), o quadro 

“Piada de última hora”, exibido no formato de manchetes de jornais, anuncia 

que o “governo faz mais concessões ao Paraguai”. Dito isso, mostra-se a 

imagem de Lula, presidente brasileiro, dizendo a Lugo, presidente paraguaio: 

“Ô Lugo, eu vou dar tudo que vocês pediram, mas vê se não me engravida, 

hein!”. Em outro quadro do Casseta e Planeta (28/4/2009, 1‟14”), intitulado 

“Pronunciamento del Presidente”, numa mistura de português com espanhol, a 

narrativa começa dizendo: “Interrompemos este programa para um 

pronunciamento do presidente do Paraguai, diretamente do Estádio 

Reprodutores do Saco”. Em seguida, no que parece ser um campo de futebol, 

há um ator atrás de uma bancada interpretando o presidente paraguaio. 

Também misturando as línguas, ele diz: “Povo paraguaio, eu sei que tenho 

muitos filhos por aí, porque eu prometi tirar o Paraguai do atraso e comecei a 

tirar o atraso por mim mesmo”. Nisso aparece uma moça e o presidente 

esfrega as mãos e se expressa “Ueba! Uuuu!”.  

Em português, alguém narra as cenas como se fosse um jogo de futebol, 

enquanto aparecem imagens do presidente perseguindo diversas mulheres. O 

narrador diz: “E lá vai ele, ninguém segura o homem, pegou a primeira e já 

engravidou, olha lá, partiu para cima da segunda, o cara não sossega, ele é 

incrível, já vai direto traçar a terceira. O homem é danado, já engravidou dez 

por cento das mulheres do Paraguai e ainda tem disposição para correr atrás de 

um escocês”. Nisso entra em cena um homem caracterizado como escocês e o 

presidente começa a persegui-lo também: “Ele não pode ver um rabo de saia, o 

escocês resiste, dribla, ele é ensaboado”. Então, a cena termina com o seguinte 

diálogo, também com a mistura de línguas, o escocês diz: “Calma presidente, 

dá um tempo, eu não sou uma mulher, eu sou espada, um escocês legítimo” e 

o presidente responde: “Ah, vem cá mulher, aqui no Paraguai não existe 

escocês legítimo, eu sei que você é falsificado”. 
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Ao assistir conosco essas representações televisivas, a família brasileira 

comentou que “é o Brasil sempre dando tudo que o Paraguai pede, cuidando do 

primo pobre ou do vizinho pobre” (João Paulo, 51) e que “tiraram sarro do 

Lugo, a piada nova, e a velha do whiskey falsificado” (Diego, 23). A família 

paraguaia comentou que “viramos piada internacional” (José, 56), “é isso 

mesmo, só que ficamos todos parecendo bobos e sempre falam esse lado dos 

produtos falsificados” (Juán Carlos, 79), “é engraçado, mas é uma vergonha” 

(Lurdes, 52) e que “desde pequeno ouço falarem assim do meu país, os 

paraguaios são pobres ou golpistas, não gosto, mas também não precisamos 

dar motivo para esse tipo de coisa” (Mário, 22). 

Nessa narrativa humorística o Paraguai é caracterizado como aquele que 

pede algo ao Brasil ou recebe “concessões” do governo brasileiro, tal como 

também se evidencia na sequência “eu vou fazer tudo que vocês me pediram”. 

A narrativa captura o que o presidente representava para os paraguaios quando 

foi eleito na sequência “eu prometi tirar o Paraguai do atraso” e acaba usando 

isso num contexto que satiriza o momento atual, os casos de envolvimento 

íntimo com mulheres e os filhos não reconhecidos do presidente paraguaio, um 

ex-bispo. Isso ocorre no discurso verbal “pegou a primeira (...) segunda (...) 

terceira” e também no uso das atrizes com barrigas de grávidas, bem como 

quando se afirma “eu comecei a tirar o atraso por mim mesmo”, inferindo que, 

na verdade, a prioridade do ex-bispo é regularizar sua vida sexual e não 

necessariamente colaborar para o desenvolvimento do Paraguai. A 

caracterização final relativa ao Paraguai é a mais recorrente sobre o país e seu 

povo – tal como demonstraremos mais adiante, a narrativa associa o Paraguai à 

falsificação. Isso ocorre nas sequências que envolvem o presidente paraguaio 

perseguindo um homem escocês; por causa da saia, aquele acredita que este é 

uma mulher e ainda enuncia “aqui no Paraguai não existe escocês legítimo, eu 

sei que você é falsificado”, remetendo-se ainda aos casos de whisky escocês 

falsificado, uma mercadoria que muitos brasileiros afirmam já terem comprado 

no Paraguai. 

Este contexto pertinente às relações políticas ou econômicas entre os 

países medeiam o modo como paraguaios e brasileiros se apropriam do 
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discurso televisivo e as representações televisivas participam do jogo identitário 

da seguinte forma. As relações de comércio e consumo de mercadorias entre 

brasileiros e paraguaios que vivem na fronteira reforçam a identidade 

fronteiriça, bem como a realização de obras de interesse regional como a 

construção da ponte ou a reforma da aduana e ainda o uso comum da 

linguagem para atribuir sentido às dinâmicas do cotidiano, como no caso dos 

“turistas”. Já o aumento da normatização e fiscalização dessas relações 

comerciais fronteiriças, como o que ocorreu com a implementação do Mercosul, 

ou as suspeitas de que haveriam terroristas na região não reforçam a 

identidade fronteiriça porque, apesar de aumentarem a segurança dos Estados, 

alimentam a desconfiança entre brasileiros e paraguaios fronteiriços, 

sublinhando, portanto, as identidades nacionais.  

Compreendemos também que as relações políticas ou econômicas que se 

concretizam por meio da realização de acordos entre os governos brasileiro e 

paraguaio ativam as identidades nacionais, mas há mais solidariedade do que 

necessidade de distinção porque os países se “acertam” (conforme o paraguaio 

Augusto, 47), geralmente numa relação em que o Brasil realiza “investimentos” 

(conforme o brasileiro Adilson, 58) ou faz “concessões” que beneficiam o país 

vizinho. No caso do acordo que envolve a Usina de Itaipu ou da devolução do 

canhão El Cristiano, ou mesmo da reforma da aduana, enquanto os papéis 

atribuídos ao Brasil e ao Paraguai se mantêm, a identidade fronteiriça não 

enfraquece.  

A partir do modo como nossa amostra se apropria do discurso televisivo, 

apreendemos que na cultura fronteiriça circula um discurso sobre a atribuição 

de papéis sociais para os governos brasileiro e paraguaio, nas relações políticas 

e econômicas atuais entre os países. Compreendemos que a Guerra do 

Paraguai ou Guerra da Tríplice Aliança foi considerada injusta por brasileiros e 

paraguaios que vivem na fronteira e a nossa amostra entende que o Paraguai 

saiu prejudicado pelo Brasil. A forma como os fronteiriços compreendem essa 

guerra gerou um sentido partilhado entre os moradores da fronteira – ao invés 

das marcas tradicionais de rivalidade, comuns após dois países terem estado 

em guerra, o que observamos é que há um sentido partilhado de necessidade 



214 
 

de reparação, com ambos os lados compreendendo que o Brasil deve reparar 

ou compensar o que fez ao Paraguai. É por isso que, ainda que durante a 

negociação de acordos entre o Brasil e o Paraguai as identidades nacionais 

sejam sublinhadas pela falta de consenso – cada lado preocupando-se com os 

respectivos interesses –, e mesmo quando o desfecho deles implica em um 

gasto maior por parte do Brasil na obtenção de um benefício mútuo, a 

identidade fronteiriça não chega a se enfraquecer porque ambos, brasileiros e 

paraguaios, atribuem um sentido válido para esse tipo de resultado. 

Compreendemos ainda que o fim da ditadura no Paraguai e o 

fortalecimento do Estado democrático foram transformações positivas para a 

autoestima do povo paraguaio, mas que para o reforço da identidade nacional, 

porém, parecem não ter sido suficientemente determinantes. Após um período 

na história do país em que se viveu mais de três décadas de regime autoritário, 

em que foram descobertos diversos casos de corrupção e outros crimes 

envolvendo políticos, e em que a população se deu conta que seus líderes 

vinham “vendendo” (Juán Carlos, 79) o país, os paraguaios passaram a 

procurar lideranças que representassem os valores nacionais, que fossem 

modelos que agregassem valor à nação ou heróis nacionais que a “salvassem” 

(Lúcia, 45), a fim de escrever um novo capítulo na história do país, um capítulo 

que caracterizasse o Paraguai como um país “sério” (Mário, 22) e com um 

futuro maior do que o de um “entreposto comercial para o capital estrangeiro” 

(José, 56). 

O cenário político contemporâneo, no entanto, ainda não tem colaborado 

para reforçar a identidade nacional. Pelo contrário, a figura do atual presidente 

da república, que simbolizava a “esperança” (Lúcia, 45; Gonzalo, 38; Augusto, 

47), passou a representar a “traição” (Augusto, 47) de valores nacionais – 

como os valores familiares e os religiosos partilhados na cultura paraguaia. 

Contudo, ainda há “esperança” de que o presidente anti-herói “compense” 

(Mário, 22) a “dor que causou” (José, 56), trabalhando pelo bem-estar 

nacional, como de fato tem tentado fazer ao batalhar a renegociação do acordo 

que envolve a Usina de Itaipu, em benefício dos paraguaios. 
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Constatamos também que o fato de os brasileiros atribuírem aos 

paraguaios ou ao Paraguai a conotação de “primo pobre ou vizinho pobre” 

(João Paulo, 51) colabora para o enfraquecimento da autoestima paraguaia, tal 

como fica claro na declaração de que “parece que somos pedintes” (Mário, 22). 

No imaginário social brasileiro, os paraguaios estão associados à desonestidade, 

sobretudo pela fama de “falsificadores”. O estereótipo foi construído 

historicamente, é reproduzido em larga escala na televisão brasileira (como no 

programa de humor que analisamos) e participa da construção da identidade 

que os brasileiros atribuem aos paraguaios. Isso também certamente não 

corrobora para o reforço da identidade nacional paraguaia, bem como do da 

identidade fronteiriça, uma vez que afeta negativamente a autoestima do povo 

paraguaio e, muitas vezes, no cotidiano fronteiriço, alimenta relações de 

preconceito do brasileiro em relação ao paraguaio, tal como desenvolveremos 

mais adiante. 
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3.5.2. Paraguaios, brasileiros e o futebol 

 

 

O hábito do consumo de futebol foi citado por brasileiros e paraguaios e 

é parte importante do cotidiano de nossos entrevistados, principalmente do 

sexo masculino. Perguntamos a eles então se consideram que o futebol é um 

símbolo nacional e se há rivalidade entre brasileiros e paraguaios em torno 

desse esporte. As respostas que obtivemos foram bastante emotivas e não 

deixam dúvida sobre o futebol ser uma forma simbólica de se representar a 

nação no imaginário de brasileiros e paraguaios. Os paraguaios definiram o 

esporte como “uma paixão” (José, 56), “a nossa esperança” (Augusto, 47), 

“alegria da alma” (Juán Carlos, 79) e os brasileiros afirmaram que “o mundo 

inteiro já sabe que o Brasil é o melhor futebol” (Adilson, 58), “Brasil é futebol” 

(Diego, 23), “o mundo inteiro conhece o Pelé” (Davi, 38). 

Os entrevistados brasileiros dizem que a seleção paraguaia é um “time 

fraco” (João Paulo, 51), “fraquinho” (Diego, 23), “não é páreo para o Brasil” 

(Adilson, 58) e nos levaram a entender que é por isso que a rivalidade entre 

brasileiros e paraguaios não é muito explorada pela mídia brasileira. Os 

paraguaios também afirmaram que a rivalidade não tem muito espaço na mídia 

paraguaia. Mas ambos os lados nos levam a compreender que na fronteira um 

confronto entre Brasil e Paraguai aciona as identidades nacionais e gera 

distúrbios no cotidiano. Os brasileiros contam que “em dia de jogo entre Brasil 

e Paraguai não dá para ir para lá” (Paula, 26), “é perigoso” (Carmem, 47). Os 

paraguaios dizem que em dia de jogo entre os dois países “é preciso fechar as 

lojas” (Gonzalo, 38), “os ânimos esquentam” (Mayara, 37), “dá muito prejuízo, 

quebram de tudo” (Augusto, 47). Os entrevistados disseram que isso muitas 

vezes é retratado na mídia local, mas não encontramos reportagens envolvendo 

o tema.   

Os entrevistados paraguaios apontam ainda que o futebol paraguaio 

aparece pouco na televisão brasileira, embora o caso do jogador de futebol 

Cabañas tenha tido repercussão. Eles dizem que “todos estão rezando por ele” 

(Lúcia, 45), “é o nosso jogador, precisamos dele” (Augusto, 47), “é um herói, 
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um campeão que foi vítima de violência” (Gonzalo, 38). Cabañas é o jogador 

paraguaio que foi baleado na cabeça enquanto estava em uma boate. Quando 

estivemos realizando nossa pesquisa de campo, seguia em fase de 

recuperação. A expectativa era a de que ele pudesse representar o Paraguai na 

Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.  

O jogador é visto como um “herói” nacional, sendo retratado pelos 

paraguaios como “o nosso jogador”. Atentando para a história do país, bem 

como para as representações mais comuns – no mais das vezes negativas – 

que os estrangeiros têm em relação aos paraguaios, e com as quais os 

paraguaios tem que se confrontar principalmente no cotidiano fronteiriço, 

entendemos que Cabañas foi elevado à categoria de herói também por haver 

uma carência, no imaginário paraguaio, de modelos a serem seguidos.  

Encontramos duas notícias a respeito do jogador Cabañas no Jornal 

Nacional (2/2/2010, 1‟45”; 25/3/2010, 25”), sob os títulos “Cabañas dá os seus 

primeiros chutes após ser baleado na cabeça” e “Cabañas diz ao pai que quer 

disputar a Copa do Mundo na África do Sul”, e uma no Esporte Espetacular20 

(31/1/2010, 2‟59”), nomeada como “Paraguaios torcem pela recuperação do 

atacante Cabañas”.  

Na nota do Jornal Nacional, a apresentadora informa que “uma semana 

depois de o jogador de futebol Cabañas ter sido baleado na cabeça, um 

companheiro que joga no mesmo time que ele, o América do México, também 

levou um tiro. Juán Carlos Silva foi atingido nas nádegas durante uma tentativa 

de assalto, mas passa bem”. Enquanto são exibidas imagens do jogador 

Cabañas, a apresentadora narra que “Cabañas segue internado, amanhã será 

divulgado um novo boletim médico. No último encontro com o pai o paraguaio 

disse que pretende disputar a Copa do Mundo em junho”.  

Na reportagem do mesmo telejornal, a apresentadora inicialmente 

informa que “o jogador paraguaio Cabañas, que foi baleado na cabeça no fim 

                                                           
20 Esporte Espetacular – Programa de Esporte. Período de Exibição: de 1/12/1973 a 

30/4/1983 e NO AR desde 22/3/1987. Horário: variado. Periodicidade: semanal. (Fonte: projeto 

memória Globo, site oficial da Globo.com) 
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de janeiro, está dando os primeiros chutes”. Em seguida, o outro apresentador 

passa a palavra para o repórter que foi até a clínica onde o jogador está se 

recuperando. Enquanto são exibidas imagens atuais de Cabañas, seguidas de 

outras da clínica onde ele está internado, da boate onde foi baleado e outras 

imagens de arquivo do jogador, o repórter explica que “Salvador Cabañas 

deixou o México no último domingo e foi para esta clínica à 60 Km de Buenos 

Aires. Aqui passará pela terceira etapa de sua recuperação. No dia 25 de 

janeiro ele foi baleado na cabeça numa boate do México, onde jogava pelo time 

do América. Segundo os médicos, sobreviveu por um milagre, a bala continua 

alojada na cabeça”. O repórter entrevista o empresário do jogador e traduz sua 

declaração: “Ele ainda tem problemas de fala e de memória, diz o empresário 

José Maria Gonzalez, mas mantém a fé e a esperança de voltar a jogar futebol”. 

Aparece outra imagem de arquivo de Cabañas e o repórter aponta que “como 

não consegue se lembrar do ataque, o jogador foi dispensado do inquérito que 

investiga o crime”. Aparecem imagens do circuito interno da boate onde o 

jogador foi baleado e o repórter contextualiza o desenvolvimento do caso: “Dois 

suspeitos foram identificados mas estão foragidos, o empresário diz que o 

jogador escolheu a clínica porque fica perto do Paraguai e porque aqui o ex-

zagueiro da seleção argentina, Fernando Cáceres, teve uma bem-sucedida 

recuperação depois de levar um tiro no olho no ano passado.” 

Em stand-up o repórter conta: “Nós não fomos autorizados a entrar na 

clínica, mas daqui deu para ver como Cabañas, acompanhado da mulher e de 

dois amigos, já voltou a bater na bola com a categoria de sempre”. Aparecem 

imagens do jogador à distância e a narrativa segue: “Cabeça enfaixada, 

movimentos lentos, mas um avanço e tanto para quem passou quase um mês 

internado numa unidade de tratamento intensivo”. Enquanto são exibidas cenas 

de jogos dos quais Cabañas participou, acrescidas de imagens atuais, o repórter 

finaliza dizendo que “ainda está longe do craque que marcou duas vezes contra 

a seleção brasileira nas últimas eliminatórias e enterrou as esperanças de 

Santos e Flamengo na Libertadores de 2008. Agora, na Argentina, Cabañas 

parece disposto a uma nova virada”. 
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A reportagem do Esporte Espetacular abre com a imagem de um homem 

com lágrimas nos olhos, ele diz em espanhol “não tenho palavras” e o repórter 

acentua o peso emocional da cena ao anunciar sua pauta: “Um país em 

choque, um país sensibilizado pelo drama de um ídolo”. Então é mostrado outro 

homem falando, o repórter traduz: “É muito duro, nunca imaginávamos que 

isso iria acontecer com Salvador Cabañas, ele é um grande ídolo para nós 

paraguaios”. O repórter informa que “na última segunda-feira, o atacante da 

seleção paraguaia foi baleado na cabeça numa boate na cidade do México, o 

estado de saúde do jogador ainda é grave”. Aparece a imagem de um jogador 

falando e o repórter traduz: “é lamentável o que aconteceu com o nosso ídolo 

Salvador Cabañas, é uma pena o que aconteceu, nós pensávamos que Cabañas 

ia ser o nosso craque na Copa da África”. 

Enquanto são exibidas imagens do local onde ocorreu o crime, o repórter 

segue a narrativa: “A procuradoria geral de justiça que investiga o caso 

solicitou a prisão de sete funcionários do bar por indícios de coparticipação no 

crime. Imagens do circuito interno de segurança mostram imagens do 

momento em que o jogador entra no banheiro. Logo em seguida, um homem 

que seria cúmplice do crime também entra. Segundo as investigações, o 

atirador já estaria lá dentro. Um dos faxineiros do bar que também estaria no 

banheiro durante a hora do incidente declarou à polícia que Cabañas discutiu 

com José Jorge Garça, principal suspeito de atirar. A discussão teria sido sobre 

as últimas atuações do jogador pelo América do México. O faxineiro afirma ter 

visto o suspeito sacar uma pistola e atirar em Cabañas. As fotos de José Jorge 

Garça foram divulgadas pela polícia mexicana e estamparam os jornais 

paraguaios”. Em stand-up, o repórter destaca que “aqui no Paraguai Cabañas 

tem status de ídolo, de aço, ele era a principal esperança da torcida paraguaia 

para a próxima Copa do Mundo. A África do Sul seria a segunda copa do 

jogador, a primeira como titular e se antes o povo paraguaio torcia pelos gols 

do camisa dez, agora torce pela sua recuperação”. Em seguida, é exibida a 

imagem de outro paraguaio falando, o repórter traduz: “A cada dia que 

amanhece compramos os jornais atrás de notícias”. O repórter pergunta: “Se 

pudesse mandar uma mensagem a ele, o que diria?”. O homem responde, 
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segundo a tradução do repórter: “Eu diria para ele se recuperar, diria que todo 

mundo torce por isso”. 

Enquanto são exibidas imagens de jogos, o repórter situa o que 

representa o jogador paraguaio para o futebol brasileiro: “No Brasil, Cabañas 

ganhou fama de carrasco. Defendendo o América do México, foi o responsável 

pelas eliminações de Flamengo e Santos na Libertadores de 2008. Pela seleção 

paraguaia, no mesmo ano, fez um dos gols na vitória sobre o Brasil pelas 

eliminatórias da Copa do Mundo”. Então, aparece a imagem de um outro 

jogador e o repórter o apresenta: “Morales é goleiro do Tres de Febrero, time 

da primeira divisão do Paraguai. No ano passado jogou por quatro meses no 

Atlante do México e conheceu Cabañas”. O repórter traduz a fala de Morales: 

“Cabañas é uma ótima pessoa, é inacreditável o que aconteceu, ele trata a 

todos muito bem”. 

Enquanto são exibidas imagens de paraguaios com lágrimas nos olhos ou 

próximos a objetos que indicam que estão rezando, tal como velas acesas, o 

repórter narra: “Em todo o Paraguai torcedores fazem correntes de fé e 

esperança e rezam pela recuperação do ídolo”. A um dos homens que foi 

entrevistado ao longo da reportagem, o repórter pergunta: “Rezas por ele?”. A 

pessoa responde: “Claro, todo dia”. A apresentadora do programa finaliza a 

matéria dizendo que “o Esporte Espetacular também torce para que Cabañas 

consiga aí a recuperação o quanto antes”. 

Todas as matérias contextualizam o que aconteceu com o jogador. 

Destacamos que na nota e na reportagem do Jornal Nacional o valor-notícia 

está no acompanhamento do desenvolvimento do caso do jogador paraguaio 

que foi vítima de um crime. Na nota, a situação de Cabañas é utilizada como 

gancho para também falar de mais um caso de violência cometida contra outro 

jogador de futebol. Na reportagem do Jornal Nacional, há o interesse de situar 

o que o jogador Cabañas representa para o Brasil no contexto do futebol. Já na 

reportagem do Esporte Espetacular, apesar disso ser abordado, um dos 

principais valores da notícia é a comoção do povo paraguaio em torno da figura 

de Cabañas. 
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Apontamos que a reportagem sublinha os diversos elementos que 

revelam a identificação dos paraguaios com o drama que envolve a saúde do 

jogador, que teve sua carreira e vida ameaçadas. A matéria explora o que o 

jogador representa para o povo paraguaio, uma perspectiva que nesse aspecto 

é convergente com o que encontramos em nossa pesquisa de campo. A 

reportagem refere-se a ele como “ídolo”, bem como nossos entrevistados o 

tratam como “herói”. Portanto, sua trajetória é bastante relevante para o 

cotidiano dos paraguaios e gera grandes expectativas. 

Na representação televisiva há a espetacularização desse ângulo, as 

consequências da violência que Cabañas sofreu impactam a nação. No caso da 

reportagem, isso está caracterizado na escolha dos termos “país em choque” e 

“sensibilizado”; nas atividades comentadas ou exibidas, como rezar, acender 

velas ou chorar; no discurso do repórter, bem como no das fontes, quando o 

jogador é caracterizado no âmbito de sua vida privada como uma pessoa 

“ótima” e na esfera pública como um “ídolo”. 

Quando a Copa ocorreu já não estávamos mais em campo, mas 

observamos que o jogador Cabañas não conseguiu se recuperar a ponto de 

jogar pela seleção paraguaia, tendo participado do evento apenas como 

expectador. Mesmo assim, o Paraguai realizou uma boa campanha na 

competição, sendo eliminado apenas nas quartas de final. Observamos também 

que foi uma modelo paraguaia chamada Larissa Riquelme a responsável pela 

maior divulgação de notícias associadas ao Paraguai durante o evento 

internacional de futebol, tendo sido eleita a musa da Copa. Gostaríamos de ter 

voltado a campo para apreender o que significou para os paraguaios a tamanha 

exposição de Larissa aos meios de comunicação do mundo todo, porque 

acreditamos que isso pode ter afetado positivamente a autoestima do povo 

paraguaio. 

Compreendemos que as representações construídas a partir das relações 

dos entrevistados com o futebol na fronteira participam do jogo identitário da 

seguinte forma. O universo simbólico do futebol fortalece as identidades 

nacionais de paraguaios e brasileiros. Apesar de nossos entrevistados 

brasileiros não considerarem a qualidade da seleção paraguaia equivalente à da 
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seleção brasileira, quando há confronto entre as duas seleções a rivalidade 

eclode na fronteira e os limites entre o países tornam-se mais relevantes, no 

sentido de que, em dia de jogo entre o Brasil e o Paraguai, até a segurança de 

brasileiros ou paraguaios circulando em território estrangeiro pode ficar 

comprometida. 

O contexto do futebol medeia o modo como paraguaios e brasileiros se 

apropriam do discurso televisivo. Ainda que o caso de Cabañas tenha sido 

mencionado somente pelos entrevistados paraguaios, o fato deste jogador 

paraguaio ganhar espaço no telejornalismo brasileiro demonstra que as 

disputas em torno do futebol e os “heróis” futebolísticos de outras nações são 

respeitados no imaginário social brasileiro. Nas reportagens, quando se 

caracteriza o que Cabañas representa para o futebol brasileiro, ele é tratado 

como um “craque” capaz de “eliminar” times brasileiros. A rivalidade que na 

fronteira aparece mais claramente apenas em dias de jogo, na reportagem fica 

evidente quando Cabañas também é chamado de “carrasco” capaz de 

“enterrar” times brasileiros.  

No que diz respeito ao futebol, brasileiros e paraguaios reconhecem que 

é a nação que entra em jogo. Mesmo ao desdenhar a habilidade do time 

paraguaio, os brasileiros reconhecem a importância do futebol para os vizinhos. 

No caso dos paraguaios, diante da identidade que lhes é atribuída por 

estrangeiros – uma identidade baseada em representações negativas que 

associam o país, principalmente, à falsificação e ao contrabando –, eles 

encontram no futebol uma forma não só de reforçar a identidade nacional, mas 

de mudar a percepção dos outros em relação ao seu país. As expectativas em 

torno de Cabañas personificam essa intenção porque o jogador é uma 

representação favorável do Paraguai e os paraguaios querem ser reconhecidos 

pelas outras nações positivamente.  

No caso da Copa do Mundo de 2010, acreditamos que por meio da figura 

de Larissa Riquelme os paraguaios conseguiram um reconhecimento mais 

positivo e distante de representações ligadas à falsificação ou contrabando de 

mercadorias. Nesse jogo das identidades, a almejada mudança de percepção 

dos estrangeiros em relação ao Paraguai só é possível com a participação dos 
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meios de comunicação de massa, ganhando mais espaço neles com 

personagens como Cabañas ou Larissa e, assim, divergindo da representação 

televisiva do Paraguai associada às atividades ilegais. 
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3.5.3. A caracterização do Paraguai ou da fronteira entre o Brasil e o Paraguai 

associados à falsificação, contrabando, roubo, tráfico e como destino de fuga 

 

 

Viemos demonstrando como a televisão brasileira participa da produção 

de sentidos realizada pelos fronteiriços no que diz respeito à articulação das 

identidades culturais na fronteira. Fazendo uso de outros recursos culturais 

(além das representações televisivas), nossos entrevistados nos levam a 

compreender que o jogo identitário tem um caráter situacional, em que ora a 

solidariedade e a aproximação entre os fronteiriços emergem, ora sublinham-se 

os limites e distanciamentos, tal como vimos no que diz respeito à ruralidade, 

diversidade étnica, estratificação socioeconômica, relações institucionais entre 

os países e até mesmo ao futebol.   

Agora destacamos que para a articulação das identidades no contexto 

fronteiriço, conforme compreendemos, a formação discursiva mais relevante 

que circula na televisão brasileira é a recorrente caracterização do Paraguai ou 

da fronteira entre Brasil e Paraguai associados às atividades ilegais, tais como 

contrabando, roubo, fraude, tráfico, falsificação ou pirataria e, ainda, como 

destino de fuga de criminosos ou pessoas suspeitas de terem cometido algum 

crime. Mais relevante porque é considerada pelos entrevistados como a mais 

frequente e, de fato, essa temática predomina nas narrativas televisivas 

brasileiras, quando fazem referência ao Paraguai ou à região fronteiriça. 

Encontramos quinze narrativas noticiosas, associando o Paraguai ou a 

fronteira entre os dois países às atividades de contrabando, roubo, fraude e 

tráfico. No que diz respeito à falsificação ou pirataria, levantamos uma narrativa 

noticiosa e, ainda, representações em um programa de variedades, um 

programa de humor e um reality show. Encontramos também referências que 

apontam o Paraguai como o destino de suspeitos em fuga em três narrativas 

noticiosas e na telenovela A Favorita. Ainda vimos referências ao contrabando 

de mercadorias na telenovela Vale Tudo – entretanto, ressalvamos que nessa 

narrativa, ocorre também a representação, considerada positiva pelos 

entrevistados, associada ao turismo. 
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Essas representações televisivas são, sem dúvida, fundadas em situações 

reais e relevantes. No que diz respeito a este estudo, embora tenhamos 

encontrado especificidades e ambivalências nos usos e apropriações do material 

televisivo, compreendemos que elas participam do jogo identitário reiterando 

estereótipos negativos que afetam a autoestima de paraguaios e brasileiros que 

interagem na fronteira, colaborando para o reforço dos preconceitos em relação 

a eles e até participando da construção simbólica de um estigma. 

De modo geral, brasileiros e paraguaios resistem às representações 

televisivas brasileiras que retratam constantemente a região ou o Paraguai 

como um espaço em que “as leis não parecem valer” (conforme o paraguaio 

Gonzalo, 38) ou como “uma zona de operações ilegais, bastante contrabando e 

até tráfico de drogas, de armas (...)” (conforme o brasileiro Adilson, 58), que 

“sempre aparece quando alguém tem que fugir do país” (Paula, brasileira, 26) e 

“aparece como sinônimo de falso, desonesto” (Diego, brasileiro, 23) ou “lugar 

de crime, de criminoso” (Mayara, paraguaia, 37). A seguir, vamos estudar essas 

caracterizações, bem como as diferentes apropriações e usos que delas tem 

sido feitas.  
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3.5.3.1. Contrabando, roubo, fraude e tráfico 

 

 

De acordo com os entrevistados brasileiros e paraguaios, é comum o 

Paraguai ou a fronteira entre o Paraguai e o Brasil aparecerem nos telejornais 

brasileiros associados a atividades ilegais ou à impunidade que vigora sob os 

mais variados aspectos. Ainda sobre as representações televisivas, eles 

ressaltaram que aquelas relativas ao Paraguai ou a fronteira Ciudad del Este-

Foz do Iguaçu estão ligadas a atividades ilegais, tais como contrabando, roubo, 

fraude e tráfico.  

Todos os entrevistados mencionaram que a fronteira entre os dois países 

aparece na televisão brasileira como local onde se realiza o contrabando de 

todos os tipos de produtos, envolvendo eletrônicos, remédios e agrotóxicos, 

entre outros (conforme exemplificam, respectivamente, as brasileiras Flávia, 31, 

e Paula, 26, e o paraguaio José, 56). Os entrevistados mencionam ainda a 

maior frequência desse tipo de matéria na época de Natal, que é a época mais 

lucrativa para quem vive do comércio fronteiriço – e conforme especifica a 

entrevistada paraguaia, é quando ocorrem “as operações de Natal e [de] fim de 

ano da polícia brasileira” (Mayara, 37). 

Procuramos o material relacionado a esse tema e o assistimos com as 

famílias da amostra. O contrabando de mercadorias realizado na travessia do 

rio Paraná, na fronteira Ciudad del Este-Foz do Iguaçu, foi pauta do 

telejornalismo brasileiro às vésperas do Natal, no Fantástico (20/12/2009, 

4‟55”), sob o título “Fantástico flagra a ação de contrabandistas na fronteira do 

Brasil com o Paraguai”, e no Jornal da Globo21 (22/12/2009, 1‟59”), sob o título 

“Contrabando no Rio Paraná funciona dia e noite”. 

A reportagem do Fantástico inicia-se com imagens geradas por uma 

câmera noturna, mostrando que há movimento e translado de muitas pessoas 

às margens do rio Paraná, enquanto o apresentador do Fantástico afirma: “Com 

imagens exclusivas da fronteira da muamba, há poucos dias do Natal”. Em 

                                                           
21

 Jornal da Globo – Telejornal. Período de exibição: de 2/4/1979 a 6/3/1981 e NO AR desde 

2/8/1982. Horário: 23h. Periodicidade: de segunda a sexta. (Fonte: Projeto Memória Globo, site 

oficial Globo.com) 
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seguida, explora-se o som ambiente, de tiros de arma de fogo, que combinado 

com as imagens mostradas nos dão a entender que está ocorrendo uma ação 

policial e que há pessoas fugindo. Depois, à luz do dia, o repórter diz que 

“durante todo dia o movimento é grande na barranca do Rio Paraná em Cidade 

de Leste. Carros e caminhões descarregam centenas de milhares de caixas de 

contrabando que vai ser levado para o Brasil, os carregadores quase não 

podem com o peso das caixas. Eles enchem os barcos em portos clandestinos, 

a travessia é feita a remo. Do lado brasileiro, os carregadores sobem a 

barranca com os imensos fardos, o trabalho é rápido e organizado, as 

mercadorias são postas no bagageiro de carros”. 

Nesse momento da narrativa, em stand-up, o repórter ressalta: “mas 

este transporte escancarado à luz do dia pode ser considerado pequeno. É 

quando as lojas do Paraguai fecham, é quando o movimento aqui da ponte da 

amizade diminui bastante é que começa o grosso do contrabando. Assim que 

anoitece, uma multidão vem para as barrancas do rio Paraná, aqui bem 

pertinho da ponte”. Nesse ponto da reportagem há a inserção de imagens 

noturnas do ambiente e o repórter segue narrando que “a escuridão da noite 

esconde os criminosos, mas não de um vigia eletrônico, uma câmara especial 

da Polícia Federal faz imagens a partir do calor dos corpos e revela a gigantesca 

estrutura do contrabando. Do lado paraguaio, dezenas de portos clandestinos 

em atividade, do lado brasileiro, centenas de homens à espera. À noite os 

barcos são maiores, com motores potentes, lotados de mercadorias, eles 

cruzam o rio rapidamente e o exército de carregadores do lado brasileiro se 

encarrega do transporte. Quando a polícia chega na barranca, entra em ação o 

sistema de alerta dos bandidos, olheiros dão o aviso”.  

Na narrativa ocorre a entrada do som ambiente e, em seguida, o 

repórter continua: “Começa então uma grande correria, as mercadorias são 

postas de volta nos barcos, os homens se espalham no mato, os policiais 

chegam e não encontram mais ninguém. Frequentemente há trocas de tiros”. 

Então é reproduzido o som ambiente e as imagens do início da narrativa. O 

repórter prossegue: “A muamba é abandonada, o carro leva milhares de reais 
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em produtos”. Em seguida, são exibidas imagens dos policiais interagindo com 

o repórter e explicando o cenário. 

O repórter segue a narrativa informando que “no porto ao lado, oito 

pessoas detidas e mais mercadorias. Nessa carga, cobertores, roupas e 

agrotóxicos, os carregadores transportam qualquer coisa” e apresenta sua 

entrevista com uma pessoa detida: “Pode vir droga aí?”, ao que a fonte 

responde: “Ah, não pode vir nada, não sei, a gente não pode abrir, não pode 

mexer”. O repórter insiste: “Você não sabe o que você está puxando?”, a fonte 

responde: “Não, não sei”. Enquanto isso é possível ouvir tiros. O repórter 

pergunta agora aos policiais: “Isso são tiros? Do lado brasileiro?”, a resposta é 

clara: “Do lado paraguaio para o lado brasileiro, eles estão atirando porque 

acham que a gente está rente à margem”. Em seguida, há a inserção do som 

ambiente e o repórter informa: “pelo rádio, os bandidos comentam o tiroteio”. 

Nesse ponto da reportagem, há a passagem das imagens para uma fonte, o 

delegado da Polícia Federal, José Alberto Iegas. Ele diz: “Infelizmente, digamos 

que quanto mais se aumenta a repressão nas margens do Rio Paraná, mais a 

polícia é recebida com violência e muitas vezes com tiros provenientes da 

margem paraguaia”.  

O repórter informa que por meio do monitoramento do transporte do 

contrabando até os depósitos, a polícia tem conseguido prejudicar as 

quadrilhas. Então, ele mostra outra ação da polícia entrando em depósitos e 

afirma que “esse ano o valor das apreensões aumentou em quase 50% e o 

número de casos dobrou. Neste barracão, dezenas de caixas, sete pessoas 

detidas, no hotel do lado mais mercadorias detidas e 21 paraguaios sem 

documentos. Os eletrônicos enchem o caminhão da receita, os paraguaios são 

fichados e levados a pé para a ponte, de madrugada são deportados para o 

Paraguai”. A reportagem é finalizada com a fala do delegado da polícia federal: 

“É preciso que o estado ocupe a barranca do rio Paraná e outros lugares com 

medidas legais, com medidas que tragam a população, e que ofereçam à 

população uma outra fonte de sobrevivência que não só o contrabando”. 

Dois dias depois, no Jornal da Globo, a pauta é abordada novamente, 

sob outro ângulo. O apresentador introduz a matéria demonstrando de modo 
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verbal e não verbal sua consternação diante da pauta. Basta observar sua 

expressão aos 3” da narrativa, que se desenvolve da seguinte forma: 

“Contrabando na fronteira do Brasil com o Paraguai é notícia mais velha a pelo 

menos que a proclamação da República. A novidade é quando as nossas 

câmeras flagram o jeito como integrantes da marinha paraguaia lidam com o 

crime”. Em seguida, o mesmo repórter que realizou a matéria do Fantástico, 

fazendo referência à reportagem anterior, anuncia que “quase nada mudou na 

barranca do rio Paraná. Ontem, os homens da marinha paraguaia estavam na 

margem do rio. Eles acompanharam de perto os barcos, subiram a encosta, 

tiraram um cochilo na lancha, mas em nenhum momento os contrabandistas 

pareciam se incomodar, as cargas passavam bem na frente dos militares do 

Paraguai. A explicação pode estar no depoimento de um dos carregadores 

detidos na semana passada pela Polícia Federal”. Então, ocorre a inserção da 

entrevista do repórter com uma das fontes que participou da matéria do 

Fantástico. O homem detido diz: “Ele fica sempre andando na água aí e depois 

faz um sinal para liberar”, o repórter pergunta “quem?”, o homem explica “a 

Marinha”. O repórter explora mais a questão: “E se passarem sem eles darem 

autorização, o que acontece?”, o homem responde: “Ele pega tudo: 

embarcação, mercadoria”. O repórter insiste “só passa com a liberação deles?”, 

o homem diz “sim”, o repórter confirma “da Marinha Paraguai?” e o homem 

responde “é”. 

O repórter continua a narrativa: “Durante a tarde um dos marinheiros 

paraguaios recebeu de um barqueiro o que parecia ser dinheiro e devolveu o 

troco. Antes de ir embora, esse militar contou várias notas, entregou uma parte 

para um homem na barranca e guardou o resto”. Agora em stand-up, ele 

ressalta: “Essas mercadorias não viram contrabando apenas quando chegam 

aqui no Brasil, elas já saem ilegalmente do Paraguai. O comércio entre dois 

países tem regras claras e o transporte nunca poderia ser feito assim de barco 

pelo rio”. O delegado da Receita Federal, Gilberto Tragancin, explica que 

“qualquer mercadoria que esteja entrando ou saindo do Brasil ou do Paraguai 

por um local que não seja a ponte da amizade fica configurado o crime de 

contrabando ou descaminho”. O apresentador do telejornal finaliza: “O 
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comando da marinha paraguaia não quis gravar entrevista, mas um oficial do 

Paraguai disse que não é função de sua marinha impedir o contrabando”. 

Compreendemos que na reportagem do Fantástico o valor-notícia está 

associado à exposição de uma operação criminosa, que é caracterizada pelo 

uso das expressões “caixas de contrabando” ou “transporte do contrabando”, 

ou contextualizada por informações como é à noite que “começa o grosso do 

contrabando” ou referindo-se ainda à “gigantesca estrutura do contrabando” na 

fronteira. As pessoas envolvidas nessa operação são apresentadas como 

criminosos, como nas sequências “a escuridão da noite esconde os criminosos”, 

“alerta dos bandidos” ou “os bandidos comentam”, e a mercadoria envolvida no 

contrabando é caracterizada como “muamba”. Porém, apesar de ser esse o 

valor-notícia da narrativa, a reportagem incorre numa generalização apressada 

ao caracterizar a região como a “fronteira da muamba”. De acordo com Copi 

(1981), a generalização apressada ou falsa indução é uma falácia, ou seja, um 

argumento logicamente inconsistente – ocorre quando a partir de casos 

particulares construo uma proposição universal, a generalização é feita 

apressadamente e é insuficiente para justificar a conclusão.  

Na reportagem do Fantástico, embora seja apontado o envolvimento de 

brasileiros na concretização do contrabando, eles estão representados 

sobretudo pelas figuras dos policiais que estão combatendo o crime, enquanto 

os paraguaios são mostrados apenas como criminosos. Na narrativa reitera-se 

que “os portos clandestinos” estão no Paraguai, enquanto do lado brasileiro 

encontram-se “carregadores” ou “homens à espera”. A primeira expressão está 

claramente associada à ilegalidade, enquanto os outros dois termos não 

produzem o mesmo sentido ou um sentido semelhante. Observamos ainda que 

a reportagem acompanha a apreensão do contrabando e a deportação de 

paraguaios desprovidos de documentos, suspeitos de estarem envolvidos com o 

contrabando. O repórter contabiliza o número de paraguaios que foram detidos 

pela polícia, mas, apesar de entrevistar um dos brasileiros presos e nos 

apresentar as vozes de “bandidos” falando em português no rádio, o repórter 

não informa o número de brasileiros envolvidos. Depreendemos assim que era 

objetivo da narrativa enfatizar o envolvimento dos paraguaios no crime, 
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porque, ainda no que diz respeito à “troca de tiros” na fronteira ou na margem 

do rio Paraná, o repórter também procura destacar, ao conduzir suas 

entrevistas, que os tiros vem “do lado paraguaio para o lado brasileiro”, ou “da 

margem paraguaia”, ou seja, a narrativa retrata que a “violência” “muitas 

vezes” parte dos paraguaios em relação aos brasileiros. 

A finalização da reportagem do Fantástico, por meio do discurso de uma 

das fontes, aponta que é preciso ampliar a fiscalização realizada pelos 

aparelhos estatais, bem como aumentar as ações estatais que visem o bem-

estar social, a fim de oferecer “à população uma outra fonte de sobrevivência”. 

O assunto continua na reportagem do Jornal da Globo. Essa narrativa 

começa pontuando que o “contrabando na fronteira do Brasil com o Paraguai é 

notícia mais velha que a proclamação da República”. Ao afirmar isso, o 

apresentador demonstra que mesmo ele está saturado de explorar esse tema – 

para corroborar isso, basta observar sua linguagem corporal. Com essa 

afirmação, o apresentador esvazia um pouco o valor-notícia do contrabando na 

fronteira, mas em seguida a formação discursiva da narrativa converge com a 

apresentada na reportagem do Fantástico. Tal como compreendemos, em 

ambas, há o interesse de ressaltar, para o público brasileiro, que a origem do 

problema do contrabando está no Paraguai. Nesse sentido, a narrativa do 

Jornal da Globo explora outro aspecto da responsabilidade paraguaia nas 

operações de contrabando, a participação corrupta das autoridades paraguaias: 

“O modo como integrantes da marinha paraguaia lidam com o crime” ou ainda, 

conforme a narrativa ressalta “essas mercadorias não viram contrabando 

apenas quando chegam aqui no Brasil, elas já saem ilegalmente do Paraguai”. 

A corrupção das autoridades paraguaias é caracterizada quando a 

reportagem mostra imagens que, de fato, comprometem a retidão da Marinha 

Paraguaia, conforme as sequências “um dos marinheiros paraguaios recebeu de 

um barqueiro o que parecia ser dinheiro” e “em nenhum momento os 

contrabandistas pareciam se incomodar, as cargas passavam bem na frente dos 

militares do Paraguai”. Ainda há a fala de uma das fontes delatando a 

participação das autoridades paraguaias na operação de contrabando. O 

homem detido diz que quem libera a passagem dos barcos, por meio de um 
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“sinal”, é um membro da “Marinha” do Paraguai e que se alguém passar sem 

liberação, ele “pega tudo: embarcação, mercadoria”. 

Ainda sobre a caracterização do Paraguai ou da fronteira entre o Brasil e 

o Paraguai associada ao contrabando, encontramos mais cinco notícias curtas 

envolvendo eletrônicos, remédios, agrotóxicos e cigarros, nas quais o valor-

notícia está relacionado a flagrantes e apreensão de mercadorias e detenção de 

suspeitos brasileiros em solo brasileiro. Nesses casos, o Paraguai é apontado 

como o ponto de origem do contrabando. Em duas delas, as apreensões 

ocorrem no estado do “Paraná” – destas, uma realiza-se ainda dentro da 

“região de fronteira” –, e nas outras três narrativas, elas acontecem nos 

estados de São Paulo, Amapá e Santa Catarina, tal com vamos expor a seguir. 

O contrabando de eletrônicos provenientes do Paraguai aparece em 

diversas reportagens, geralmente associado a outros itens. Uma matéria 

específica sobre o contrabando de eletrônicos foi exibida no Globo Notícia 

(14/12/2009, 32”), sob o título “Dois PMs presos em Birigüi, interior de São 

Paulo”. A apresentadora introduz a notícia dizendo que “dois policiais militares 

foram presos em Birigüi, no interior de São Paulo, acusados de transportar para 

Brasília contrabando vindo do Paraguai”. Ocorre a passagem para a repórter 

que informa: “Os dois policiais militares do Distrito Federal, um deles 

aposentado, foram detidos na rodovia Gabriel Melhado, em Birigüi. A polícia 

rodoviária encontrou aparelhos eletrônicos contrabandeados nos carros em que 

eles estavam. Os dois policiais e um outro homem foram trazidos aqui para a 

sede da Polícia Federal em Araçatuba. As imagens deles não foram permitidas”. 

Entendemos que o valor-notícia dessa matéria reside mais no envolvimento de 

policiais brasileiros do que no contrabando de eletrônicos vindos do Paraguai. 

Mesmo assim, o país é apontado como a fonte ou o lugar aonde começa o 

descumprimento da lei. Nesse tipo de notícia curta, a associação do Paraguai à 

atividade ilegal é utilizada com o objetivo de contextualizar a narrativa. 

A ocorrência do contrabando de remédios provenientes do Paraguai, 

mencionado pelos entrevistados, foi encontrada em duas matérias exibidas pelo 

Jornal Nacional. Na notícia intitulada “Receita Federal apreende mais de 180 mil 

remédios contrabandeados do Paraguai” (14/10/2009, 24”), o apresentador 
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narra que “No Paraná, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 180 mil 

remédios contrabandeados do Paraguai (...) os policiais encontraram 

medicamento para emagrecer, estimulantes sexuais e injetáveis de uso proibido 

no Brasil (...)”. Na outra, intitulada “Toneladas de remédios falsificados são 

apreendidos em operação Macapá” (18/9/2009, 15”), a apresentadora finaliza a 

narrativa dizendo que “os produtos vinham principalmente do Paraguai”. Esses 

casos também constituem notícias curtas, flagrantes na cidade de Céu Azul, no 

Paraná e na cidade de Macapá, no Amapá. Compreendemos que nessas 

narrativas o Paraguai aparece também como uma referência contextual, sendo 

apontado como a origem do problema. 

A associação do Paraguai ou dessa fronteira ao contrabando de 

agrotóxicos aparece na matéria do Globo Notícia (22/1/2010, 15”), intitulada 

“Policiais civis do Paraná fazem apreensão de agrotóxicos”. A apresentadora 

narra: “Policiais civis do Paraná fizeram uma apreensão de agrotóxicos na 

região da fronteira. O veneno usado em plantações estava num carro que veio 

do Paraguai e tentou fugir da polícia. Um dos contrabandistas acabou preso, 

400kg de agrotóxicos foram apreendidos”. Essa é mais uma notícia curta em 

que o flagrante se dá em solo brasileiro, no Paraná, próximo à fronteira e o 

Paraguai aparece como o local de onde veio o contrabando. 

O contrabando de cigarros provenientes do Paraguai é citado na matéria 

sobre um “ônibus com contrabando que quebra em estrada de Florianópolis”, 

notícia exibida no Globo Notícia (25/1/2010, 24”). A apresentadora informa que 

“a Polícia Federal teve uma surpresa hoje com um ônibus quebrado na BR 282, 

em Rancho Queimado, na grande Florianópolis, quando os policiais se 

aproximaram o motorista e os passageiros fugiram. A explicação estava na 

carga, o ônibus trazia produtos como cigarros e aparelhos eletrônicos 

contrabandeados do Paraguai. Dezesseis pessoas prestaram depoimentos, a 

mercadoria foi apreendida”. O valor-notícia está no flagrante acidental: o 

ônibus quebrou e para a “surpresa” da polícia, ao invés de aceitarem ajuda, 

todos tentaram fugir porque estavam envolvidos com contrabando. Nesse caso, 

antes de finalizar a narrativa, o Paraguai também é apontado como o país de 

origem das mercadorias contrabandeadas.  
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Nesse material jornalístico, as duas reportagens e cinco notas que 

apresentamos até aqui, o Paraguai é caracterizado como o ponto de origem do 

problema do contrabando e, no caso da matéria do Jornal da Globo, as 

autoridades paraguaias ainda são caracterizadas como corruptas. A 

representação televisiva do Paraguai como um país em que viceja a corrupção 

ou em que suas autoridades primam pela ineficácia, também aparece quando 

ele é caracterizado como receptador de veículos roubados, tal qual vamos 

expor nas duas reportagens a seguir – narrativas que procuramos porque nove 

dos dezoito entrevistados de nossa amostra mencionaram que o Paraguai ou a 

fronteira aparecem, na televisão brasileira, associados ao “roubo” desses bens. 

Em algumas reportagens, encontramos a representação de atividades 

ilegais associadas ao Paraguai ou à fronteira envolvendo o roubo de veículos, 

tais como carros ou ônibus. Sobre o uso de correntes contra o roubo de carros, 

encontramos a reportagem exibida no Bom Dia Brasil (13/10/2009, 1‟45”), sob 

o título “Barreira de corrente no asfalto tenta impedir o roubo de carros”. Os 

apresentadores fazem a introdução: “O que você vai ver agora são flagrantes 

de roubo de carros e em todos os casos os bandidos foram presos e isto 

aconteceu graças a uma solução inédita”. O repórter informa que “a corrente é 

a última barreira, recurso extremo, usado pela polícia para parar os veículos. 

Como vemos nessas imagens da câmera de segurança da aduana, o carro 

branco não obedece a ordem dos policiais, o sistema é acionado e segura o 

carro. Repare que a violência do impacto faz a traseira do veículo levantar, o 

automóvel que vinha logo atrás também para. Os dois [carros] haviam sido 

roubados. Se tivessem passado daqui estariam no Paraguai e dificilmente 

seriam recuperados. Nesse caso, a Polícia Rodoviária Federal identificou os 

veículos usando as câmeras instaladas na BR 277. As câmeras ajudam sempre 

que a polícia já foi avisada que um veículo foi roubado”. Então, em stand-up, o 

repórter ressalta: “Mas aqui em Foz, nem sempre há tempo para isso, em 

muitos casos, antes mesmo do dono perceber que o carro dele foi levado, os 

ladrões já estão tentando atravessar para o Paraguai. Guimarães estava em um 

culto da Igreja que ele frequenta quando recebeu um telefonema avisando que 

o carro dele havia sido roubado. Ele duvidou”. Apresenta-se aqui a fala de 
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Guimarães e o repórter segue: “Mas era verdade, enquanto ele rezava, o carro 

já havia sido roubado e recuperado e o Guimarães faz parte de uma estatística 

animadora. Este ano, na Ponte da amizade, aumentou em quase 50% o 

número de carros recuperados”. A matéria é finalizada com a fala de um policial 

rodoviário, Ricardo Schneider, ele diz: “É um dos trabalhos mais gratificantes 

que um policial rodoviário pode ter, devolver um bem que muitas vezes não 

tem seguro e a pessoa nem terminou de pagar e já é devolvido com 

segurança”. Entendemos que nessa matéria o valor-notícia está no combate ao 

crime – no caso, ocorrido do lado brasileiro da fronteira, impedindo o 

contrabando de um veículo e resolvendo o crime de roubo, realizado em solo 

brasileiro.  

Na reportagem do Jornal da Globo (5/1/2010, 1‟53”), intitulada 

“Membros de quadrilha que roubava ônibus são presos em São Paulo”, o 

apresentador informa inicialmente que “a Polícia Rodoviária de São Paulo 

prendeu hoje dois integrantes de uma quadrilha especializada em roubar ônibus 

para revender no Paraguai”. O repórter segue a narrativa dizendo que “a 

rodovia Castelo Branco é a primeira parte do trajeto dos ônibus que levam 

brasileiros ao Paraguai para fazer compras, mas nesta terça-feira, um deles 

cruzaria a Ponte da Amizade, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, sem 

passageiros, era um ônibus roubado. Os ladrões agiram de madrugada para 

assumir a direção do ônibus que levaria (...)” passageiros de Osasco e Mogi das 

Cruzes, conforme mostram as imagens de localização no mapa digital. O 

repórter continua: “(...) O motorista foi levado para um cativeiro (...) os 

passageiros estranharam o atraso e ligaram para empresa. O veículo tinha 

rastreador, o motor foi desligado à distância e os dois homens presos, o 

motorista foi libertado”. O cabo Washington, da polícia rodoviária de SP, 

também é ouvido na reportagem, para confirmar como foi solucionado o crime. 

O repórter ressalta ainda que “a polícia disse que pela primeira vez conseguiu 

confirmar que um ônibus roubado no Brasil seria entregue a um receptador no 

Paraguai para ser usado no transporte clandestino. Nos últimos dois anos, pelos 

menos 15 ônibus usados em fretamentos desapareceram em ações 

semelhantes”. E a narrativa é finalizada apontando que “a federação de 
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empresas de transporte de passageiros por fretamento divulga cada caso de 

roubo na sua página na internet (...). O ônibus seria vendido por 20 mil reais, 

menos de 10% do que custou à companhia de transporte”. 

Nas reportagens do Bom Dia Brasil e do Jornal da Globo, o valor-notícia 

está na eficácia das autoridades brasileiras no combate ao roubo de veículos. A 

apreensão dos veículos ocorre em Foz do Iguaçu, na fronteira entre o Paraguai 

e o Brasil, e no estado de São Paulo, mas em ambos os casos as narrativas 

jornalísticas ressaltam que eles seriam levados para o Paraguai.  

No primeiro caso, o valor-notícia também está na “solução inédita”, o 

uso de uma “barreira de corrente” para deter veículos suspeitos na aduana, 

entre Foz do Iguaçu e Ciudad del Este. O problema do roubo de carros em Foz 

do Iguaçu é caracterizado por meio do que ocorreu com uma das fontes 

“enquanto ele rezava, o carro já havia sido roubado”. A eficácia das autoridades 

brasileiras é enaltecida diretamente: “Este ano, na Ponte da Amizade, 

aumentou em quase 50% os carros recuperados”. Essa eficácia parece ser 

sublinhada quando o repórter pondera sobre o que teria acontecido se os 

automóveis tivessem atravessado a fronteira: “Se tivessem passado daqui, 

estariam no Paraguai e dificilmente seriam recuperados”, implicando assim que 

seria difícil contar com as autoridades do Paraguai para resolver o problema.  

No caso do ônibus, o valor-notícia também está na comprovação de que, 

no Paraguai, há receptores de veículos roubados no Brasil. A narrativa conta 

que um ônibus que “leva brasileiros para o Paraguai” foi roubado por uma 

quadrilha especializada em “roubar ônibus para revender no Paraguai”. O 

repórter contextualiza o crime (“um deles cruzaria a Ponte da Amizade, na 

fronteira entre o Brasil e o Paraguai, sem passageiros, era um ônibus roubado”) 

e a narrativa traz à tona o envolvimento do Paraguai no roubo de veículos no 

Brasil ao dizer que “a polícia (...) conseguiu confirmar que um ônibus roubado 

no Brasil seria entregue a um receptador no Paraguai”, com o objetivo de “ser 

usado no transporte clandestino”. Compreendemos que nessas narrativas 

ocorre a associação da fronteira Ciudad del Este-Foz do Iguaçu ao roubo de 

veículos e, em ambas, o Paraguai é apontado como receptor de veículos 

roubados (o lugar para onde estes são levados) ou, pelo menos, como o 
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destino dos criminosos (é para lá que os “ladrões” estavam indo). O Paraguai 

também é representado como o lugar onde o crime não poderá ser solucionado 

(o local onde dificilmente é possível recuperar os veículos).   

Nas representações televisivas brasileiras, portanto, o Paraguai ou essa 

fronteira estão associados ao contrabando de todos os tipos de produtos. As 

autoridades paraguaias são tidas como corruptas e incompetentes (ao contrário 

da representação das autoridades brasileiras) e, ainda, o Paraguai é 

caracterizado como um país receptador de mercadoria roubada. E, conforme 

mencionado por quinze entrevistados de nossa amostra, além dessas atividades 

ilegais e a prevalência da impunidade, há a caracterização do Paraguai ou da 

fronteira associados a diversas outras fraudes – para, por exemplo, facilitar o 

contrabando ou sonegar impostos –, tal qual vamos expor a seguir.   

Na reportagem do Jornal Nacional (5/8/2009, 2‟57”), intitulada 

“Brasileiros compram carros ilegalmente no Paraguai”, o apresentador introduz 

a matéria informando que “muitos brasileiros à procura de carro mais barato 

estão se interessando por ofertas anunciadas na fronteira do Brasil com o 

Paraguai. Mas a reportagem mostra que a vantagem é criminosa”. O repórter 

explica: “Os anúncios no jornal chamam a atenção. Carros a 30, 40% mais 

baratos que o preço de mercado e... livre de impostos? Ligamos para o 

anunciante e a explicação foi rápida: vai com a placa paraguaia”. O repórter 

apresenta um caso: “Este homem está vendendo um carro paraguaio em Foz 

do Iguaçu por 30 mil reais, o preço de mercado dele aqui é 50 mil reais e as 

vantagens não param por aí, o vendedor ressalta a economia de impostos”. Em 

seguida, a narrativa nos mostra o homem que está tentando realizar a venda 

argumentar “150 mil guaranis, sabe quanto dá 150 mil guaranis? Vai dar 60 

reais”, então, o repórter pergunta “E , se é no Brasil, é quanto?” e o homem 

responde “2 mil reais”.  

Em stand-up, o repórter destaca que “esses carros paraguaios não 

pagam IPVA, licenciamento ou seguro obrigatório do Brasil, as multas que 

levam dificilmente são cobradas, já que os carros estão registrados em outro 

país. Mas todas essas vantagens são na verdade crimes, um brasileiro não pode 

simplesmente comprar um carro estrangeiro para rodar aqui”. Gilberto 
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Tragancin, delegado da Receita Federal, diz que essa prática só é cabível se o 

proprietário residir no Paraguai. O repórter explica que “ter um carro desses, 

morando em Foz, pode dar até quatro anos de prisão, além da perda do 

veículo. Mas quem vende esses automóveis ilegalmente no Brasil, geralmente 

oferece a solução”. A narrativa aponta que “documento é coisa mais fácil para 

você fazer” e mostra como carteiras de habilitação paraguaia e de migrante 

(uma espécie de identidade para estrangeiros que vivem no Paraguai) podem 

ser obtidas. É exibida a imagem de um homem e a operação é explicada: “Ele 

que cobra 250 reais, entrega no dia seguinte, sem ter que atravessar a Ponte 

da Amizade”. O repórter destaca que as ruas de Foz estão tomadas por veículos 

paraguaios, muitos deles automóveis de luxo, e complementa com a fala de um 

entrevistado: o “Brasil aceita tudo!”. O apresentador finaliza explicando que “os 

documentos comprados pela nossa equipe foram entregues à Polícia Federal”. 

A reportagem “Notas fiscais falsas são usadas para contrabandear 

produtos do Paraguai”, veiculada no Jornal Nacional (5/2/2010, 2‟26”), associa 

as atividades ilegais de falsificação e contrabando. A apresentadora introduz a 

notícia informando que “o Jornal Nacional vai começar esta edição com uma 

reportagem exclusiva que serve de alerta para as autoridades brasileiras. É a 

denuncia de um jeito novo de escapar da fiscalização de produtos 

contrabandeados do Paraguai”. Uma repórter explica que “dentro dessa galeria, 

em Cidade do Leste, são oferecidos bem mais do que produtos eletrônicos”. 

Então são inseridas imagens e áudio de uma gravação realizada com câmera 

escondida. As pessoas que estão sendo gravadas informam que têm notas 

fiscais de empresas de São Paulo, do Paraná e do Rio Grande do Sul. Dizem 

também que cada nota fiscal falsa custa 10 reais. A repórter informa “estão à 

venda notas fiscais em branco de empresas de vários estados do Brasil. A 

fraude (...) é feita para tentar enganar a fiscalização na hora de trazer para o 

país produtos contrabandeados”. Podemos observar, então, um homem 

mostrando uma das notas e dizendo “Produtos hospitalares” e ouvimos outro 

repórter (disfarçado de comprador) perguntar “Vale qualquer coisa?” e o 

mesmo homem responder “Filé!”, produzindo o sentido de que sim, vale 

qualquer coisa. Em seguida, a repórter foi conferir os dados de algumas notas 
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fiscais falsas. No caso, por exemplo, da nota da Goiás Médica, ela conversa com 

o gerente da empresa, Elvis Cintra e ele afirma que as notas frias trouxeram 

problemas para a empresa, o CNPJ e a inscrição estadual são iguais, mas a 

numeração e a validade da nota não conferem. A repórter também foi conferir 

as notas em Porto Alegre, onde nem sequer achou a referida empresa no 

endereço fornecido. Gilberto Tragancin, delegado da Receita Federal, diz que 

“as pessoas que adquirem produtos pela via ilegal, junto ao mercado 

paraguaio, acabam tentando de alguma forma passar um ar de que aquela 

mercadoria foi adquirida internamente. A pessoa ainda corre o risco de ser 

presa por falsidade ideológica, por apresentar um documento falso”. A 

reportagem é finalizada com os vendedores de nota fria explicando como 

driblam a fiscalização. O repórter pergunta: “E se eles ligarem lá para a 

farmácia?”, um deles responde: “Este telefone dá ocupado, nunca vai dar, 

ninguém vai atender”, o repórter continua: “E o CNPJ?” e um deles responde: 

“Esse pode consultar, tudo que tá ativa a firma”. 

Nessas duas reportagens do Jornal Nacional sobre fraude, também 

ocorre a associação do Paraguai e dessa fronteira a atividades ilegais ou a 

caracterização dos paraguaios como agentes de atividades ilegais. No caso da 

compra dos carros efetuada ilegalmente (“os carros não pagam IPVA, 

licenciamento ou seguro obrigatório do Brasil, as multas que levam dificilmente 

são cobradas”), a reportagem esclarece que “essas vantagens são na verdade 

crimes” e informa que “as ruas de Foz estão tomadas por veículos paraguaios”. 

Nessa reportagem, também é mostrada a falsificação, uma vez que “é coisa 

mais fácil encontrar” documentação falsa (“carteira de habilitação paraguaia e 

carteira de migrante, uma espécie de identidade para estrangeiros que vivem 

no Paraguai”). Embora o Paraguai esteja associado a essas práticas ilegais, os 

flagrantes concretizados pelo trabalho dos repórteres nessa narrativa envolvem 

principalmente brasileiros. Ainda nela, também há a caracterização de que os 

brasileiros aceitam a desonestidade com tranquilidade, porque a narrativa 

também aponta, para fins de questionamento, a fala de uma das fontes: o 

“Brasil aceita tudo”.  
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Nessa reportagem, a predominante caracterização de que o brasileiro 

convive tranquilamente com a desonestidade ocorre sem que esse tenha sido o 

único sentido associado aos brasileiros. Entendemos que o uso de uma 

autoridade brasileira na narrativa – alertando que essa transação comercial 

específica só é aceitável se o brasileiro “residir no Paraguai”, sendo, caso 

contrário, punível com até “quatro anos de prisão” – produz o sentido de que 

os brasileiros também procuram vigiar a observação das leis. Já a associação do 

Paraguai ao sentido de ilegalidade não é relativizada por nenhum outro ponto 

de vista porque nenhuma autoridade paraguaia foi ouvida pela reportagem. 

No caso das “notas fiscais falsas” utilizadas para “contrabandear 

produtos do Paraguai”, a reportagem se autocaracteriza como uma “denúncia” 

ou um “alerta para as autoridades brasileiras” e atribui ao Paraguai ou a essa 

fronteira a criação de “um jeito novo de escapar da fiscalização”. Em “uma 

galeria em Ciudad del Este”, a narrativa identifica “notas fiscais de empresas de 

São Paulo, do Paraná e do Rio Grande do Sul”, “notas frias” que estão à venda 

por “dez reais”. Nessa reportagem, portanto, a caracterização do Paraguai ou 

dessa fronteira está associada a duas atividades ilegais, a fraude que implica 

crime de “falsidade ideológica”, pela apresentação de “documento falso”, e a 

compra de “produtos pela via ilegal junto ao mercado paraguaio” para fins de 

contrabando ou descaminho. 

Conforme mencionado por dez entrevistados de nossa amostra, além das 

atividades relacionadas à ilegalidade e impunidade, há a associação do Paraguai 

ou da fronteira ao tráfico de drogas e de armas, como vamos expor a seguir.   

Na reportagem intitulada “Plantação de maconha descoberta na fronteira 

do Paraguai com o Brasil”, exibida pelo Jornal Hoje22 (5/12/2009, 2‟02”), o 

repórter narra que “uma plantação de maconha foi descoberta numa área de 

fazendas perto da fronteira do Paraguai com o Brasil, a droga seria vendida 

para traficantes de São Paulo e do Rio de Janeiro (...) as lavouras ficam na 

zona rural de Ype Hu, no Paraguai, a 150 km da fronteira com o Brasil (...) por 

terra, agentes da secretaria antidrogas e policiais civis e federais brasileiros 

                                                           
22 Jornal Hoje – Telejornal. Período de exibição: NO AR desde 26/4/1971. Horário: 13h, 
13h20. Periodicidade: de segunda a sábado. (Fonte: Projeto Memória Globo, site oficial 

Globo.com) 
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tentam chegar aos locais de cultivo”. Sobre a entrada de drogas no Brasil pela 

fronteira com o Paraguai, na notícia intitulada “Polícia Federal faz operação 

contra o tráfico de drogas no Rio Grande do Sul”, exibida pelo Globo Notícia 

(17/11/2009, 32”), a apresentadora explica que “a droga vinha da Bolívia, 

entrava no Brasil pelo Paraguai e era distribuída no Rio Grande do Sul”. 

A pauta é explorada também em uma reportagem sobre uma quadrilha 

que atua na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, comandada por um homem 

chamado Barão Escurra, dessa vez envolvendo as cidades brasileiras de Ponta-

Porã e Coronel Sapucaia e a cidade paraguaia de Capitán Bado. A reportagem 

foi exibida pelo Fantástico (16/8/2009, 6‟26”), sob o título “Quadrilha causa 

pânico na fronteira do Brasil com o Paraguai”. Nessa narrativa, foram utilizados 

diversos recursos. Houve a reconstrução parcial de um sequestro; o 

acompanhamento de uma operação policial; a exibição de conversas gravadas, 

nas quais o Barão dá ordem de matar; a reconstrução de um esquema de 

assalto a caminhões, e mais conversas gravadas do Barão, com instruções para 

que os comparsas usassem disfarces de fazendeiro; a reconstrução de um 

assalto a ônibus, com capangas disfarçados de enfermeiros, tendo recebido 

instruções também do Barão, conforme outras conversas gravadas; a exibição 

de imagens da residência do próprio Barão; e finalmente, com a reprodução de 

um telefonema do repórter para o Barão, que se fez passar por outra pessoa. 

Além das fontes que citamos diretamente na descrição dessa narrativa, ainda 

participaram da reportagem outras que citamos indiretamente: o Juíz César de 

Souza Lima, o Coronel Joel Martins dos Santos, comandante do Departamento 

Operações de Fronteira e o representante do Departamento de Repressão a 

Crimes de fronteira, Antônio Carlos Videira. 

Os apresentadores abrem a matéria, um informando que “o Fantástico 

mostra agora a ação de uma quadrilha de traficantes que atua na fronteira 

entre o Brasil e o Paraguai. O chefe do bando é conhecido como o barão da 

maconha”, e o outro dizendo que “a violência do crime organizado na fronteira 

cria situações absurdas. Lá tem jornalista que para se proteger trabalha com 

metralhadora em cima da mesa”. A narrativa relata que, segundo o ministério 

público, cerca de 300 caminhões foram roubados este ano e, então, apresenta 



243 
 

o caso de um motorista que transportava toneladas de adubo, quando foi 

forçado a entrar em território paraguaio. 

O repórter explica que o chefe da quadrilha é o paraguaio Felipe Baron 

Escurra, o Barão da Maconha, que é procurado por roubo, tráfico de drogas e 

homicídio. Ele mora em Capitán Bado, uma cidade paraguaia separada da 

cidade brasileira de Coronel Sapucaia apenas por uma rua. Conforme a 

narrativa, ele é apontado como um dos maiores fornecedores de maconha para 

as quadrilhas de traficantes brasileiros e é alvo de uma investigação dos 

promotores que combatem o crime organizado no Mato Grosso do Sul. De 

acordo com a reportagem, este ano choveu muito na fronteira e isto atrapalhou 

o cultivo das plantações da maconha. Por isso, ele teria dado a ordem de 

roubar caminhões do Brasil – como um negócio alternativo – e quem 

atrapalhasse os planos poderia ser morto. A narrativa ainda explica que, além 

de Mato Grosso do Sul, há vítimas no Paraná, São Paulo e Minas Gerais e que 

essa região de fronteira, por ser grande produtora de grãos, permite ao Barão 

encaixar os produtos agrícolas roubados, tais como fertilizantes, calcário e 

adubo, entre produtores brasileiros ou paraguaios, sem maiores dificuldades.  

A narrativa também apresenta Cándido Figueredo, um homem que 

trabalha há 14 anos como jornalista na fronteira, denunciando as quadrilhas da 

região. Ele porta sempre uma metralhadora para se defender e diz “jornalismo 

se tem no sangue”, na tentativa de produzir o sentido de que o propósito de 

sua vida é exercer o papel de jornalista investigativo e ele não se intimidará 

com ameaças. O próprio Barão Escurra, passando-se por outra pessoa, diz por 

telefone ao repórter que “qualquer galinha que rouba todo mundo chama o 

Barão aqui”. Enquanto são exibidas imagens de algumas pessoas algemadas e 

do interior de uma prisão, o repórter explica que cinco brasileiros que 

participavam da quadrilha estão na cadeia, e que há seis mandatos de prisão 

contra o Barão. Miguel Vieira, Procurador Geral da Justiça no Mato Grosso do 

Sul, argumenta que “é uma estrutura que está querendo se implantar pelo 

terror, pela violência, mas nós vamos combater com as armas que temos”. E o 

jornalista Cándido Figueredo tem uma segunda participação na finalização da 

narrativa: “Vocês brasileiros podem se preparar, porque mais carretas vão 
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sumir, porque hoje em dia, Barão Escurra está organizado novamente e, agora, 

neste instante, eles estão liberados para trabalhar”. 

Na reportagem “Violência no Rio gera questionamento sobre tráfico de 

armas”, matéria de abertura do Bom Dia Brasil (20/10/2009, 4‟55”), o 

apresentador diz inicialmente: “Uma pergunta inevitável, óbvia até, como é que 

um fuzil vai parar no alto do morro do Rio De Janeiro, como pode traficantes 

usarem uma arma de guerra como a que derrubou um helicóptero neste fim de 

semana? A gente vai cair numa questão central neste debate sobre o crime nas 

grandes cidades: o tráfico de armas. É a reportagem que abre a edição de hoje 

do Bom Dia Brasil”. Outra apresentadora, em São Paulo, continua: “Essas 

armas são contrabandeadas e percorrem um longo caminho dentro do Brasil 

até chegarem aos morros do Rio de Janeiro. Já se sabe que a maior parte 

dessas armas chega pela fronteira com o Uruguai, mas há diferenças entre o 

armamento que vai para o Rio de Janeiro e o que fica em São Paulo. Essas 

armas entram pelo Paraguai e entram por São Paulo e há uma diferença entre 

o que vai para o Rio e o que fica aqui”. O repórter explica com mais clareza, 

fala sobre os tipos de armamentos, sobre a CPI das armas e apresenta dados 

de estudiosos do crime organizado. Ele diz que em São Paulo não é tão comum 

o uso de fuzis como o russo AK 47, o americano M-16 e o belga FAL, que 

também é produzido no Brasil.  

O consultor de segurança José Vicente explica que a pesquisa da 

subcomissão de armas e munições da Câmara dos Deputados, da ONG Viva Rio 

e da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça 

classificou as 238 mil armas apreendidas em todo o país (140 mil só no Rio de 

Janeiro), entre 1998 e 2008 – eram revólveres, pistolas, espingardas, 

garruchas, metralhadoras, carabinas, fuzis, etc. Em São Paulo, entre 2003 e 

2006, foram confiscadas 43.232 delas (basicamente os mesmos tipos de 

armamento, exceto pelos fuzis). Em stand-up, o repórter destaca a facilidade 

que os criminosos encontram para comprar o armamento e aponta que o que 

“mais intriga quem estuda a violência nos estados brasileiros” é o fato de que 

“fuzis, metralhadoras e carabinas são armas relativamente grandes, que não 

passariam despercebidas se houvesse uma vigilância rigorosa nos portos e nas 
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fronteiras do País”. De acordo com o repórter, os pesquisadores dizem que “a 

principal rota utilizada no tráfico de armas é a do Paraguai”. O representante da 

Divisão de Combate ao Tráfico de Armas, Marcos Vinícius da Silva Santas, diz 

que “as armas passam porque não é possível você fechar todo o ponto de 

fronteira, a não ser que coloque um homem a cada 100 m em toda a fronteira 

brasileira, 8.500 Km, é praticamente impossível”. 

O repórter ainda explica que, na maioria das vezes, as armas são 

transportadas em caminhões e vendidas nas principais cidades brasileiras. O 

especialista em segurança Wálter Fanganiello Maierovitch informa que esse é 

um mercado que “tá na ilegalidade em grande parte e que movimenta 290 

bilhões de dólares por ano, 35% desse movimento para nas mãos da 

criminalidade organizada”. Sérgio Adorno, coordenador do Grupo de Estudos da 

Violência, da USP, diz que “é preciso de alguma maneira (...) desarmar e 

eliminar as fontes de suprimentos. E eu não posso entender que – as polícias, 

as forças armadas – não tenham o controle de por onde essas armas chegam. 

Numa guerra isso é fundamental (...) enfraquecer o inimigo. E como é que você 

enfraquece o inimigo? Desarmando”. A apresentadora que participa do 

telejornal em São Paulo complementa: “Segundo quem estuda o assunto, uma 

forma de combater o crime organizado é traçar estratégias para cortar o fluxo 

financeiro das facções (...)”. E o apresentador do Bom Dia Brasil finaliza a 

matéria citando o caso do criminoso Juán Carlos Zabadia e relatando que “o 

volume financeiro que os cartéis de droga movimentam, isso envolve 

instituições financeiras internacionais, envolve bancos, vigilância, cooperação de 

polícias. É um processo longo porque as armas são compradas com esses 

recursos”. 

Sobre as representações televisivas que associam o Paraguai ou a região 

fronteiriça ao tráfico de drogas e de armas, compreendemos que nos três casos 

relacionados às drogas, bem como no das armas, o Paraguai é caracterizado 

como o ponto de origem do problema, porque as drogas e as armas entram no 

Brasil pela sua fronteira com esse país. Na reportagem sobre a plantação de 

maconha descoberta, essa caracterização se dá nas sequências “perto da 

fronteira do Paraguai com o Brasil” e “a droga [plantada em território 
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paraguaio] seria vendida para traficantes de São Paulo e do Rio de Janeiro”. Na 

operação contra o tráfico de drogas no Rio Grande do Sul, isso se dá na 

sequência “a droga vinha da Bolívia, entrava no Brasil pelo Paraguai”. 

Na reportagem sobre a quadrilha comandada pelo “Barão da Maconha”, 

o Paraguai e a região fronteiriça são imediatamente associados ao problema do 

tráfico de drogas porque ele vive na cidade paraguaia de Capitán Bado, 

separada apenas por uma rua da cidade brasileira de Coronel Sapucaia, isto é, 

ele comanda suas operações de “roubo, tráfico de drogas e homicídio” na 

“fronteira entre o Brasil e o Paraguai”. Nessa narrativa, pelo menos três tipos 

de crime estão relacionados com a fronteira, mas ela também é caracterizada 

como uma “grande produtora de grãos”. A informação, no entanto, longe de 

ser positiva – e contrapor-se à caracterização vinculada a atividades ilegais –, 

serve apenas para apresentar outros crimes associados à região, como nas 

sequências em que é anunciado o aumento do roubo de caminhões no Brasil 

(“este ano choveu muito na fronteira e isto atrapalhou as plantações da droga e 

por isso ele teria dado a ordem de roubar caminhões do Brasil”) ou quando é 

explicado o modo como a quadrilha mantém o seu rendimento nesse cenário, 

encontrando compradores para cargas roubadas de produtos para a agricultura 

(“ele não tem dificuldade de encaixar estes produtos para produtores brasileiros 

ou paraguaios”). Nessa reportagem também acontece o enaltecimento do 

trabalho das autoridades brasileiras no combate ao crime, por meio da exibição 

de prisões realizadas e do esforço em capturar o Barão. Além disso, diversas 

delas foram utilizadas como fontes, colaborando para construir a formação 

discursiva da narrativa que caracteriza a situação fronteiriça como de “pânico” – 

devido a “uma estrutura que quer se implantar pelo terror, pela violência” –, na 

qual “os brasileiros podem se preparar” porque sob as ordens do Barão, seus 

homens “estão liberados para trabalhar”. 

Na reportagem sobre o tráfico de armas, o valor-notícia está em mostrar 

de onde elas vêm e o modo como elas chegam às metrópoles brasileiras, uma 

vez que o uso delas colabora para o aumento da violência no país. A 

problemática é caracterizada na sequência “uma pergunta inevitável, óbvia até, 

como é que um fuzil vai parar no alto do morro do Rio de Janeiro, como pode 
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traficantes usarem uma arma de guerra como a que derrubou um helicóptero 

neste fim de semana?”. Além do fato de que o porte em si dessas armas já 

configura um crime, elas são utilizadas para concretizar outros, tal como a 

derrubada do helicóptero. 

A própria entrada dessas armas no país também é caracterizada como 

crime, estando ela associada à fronteira e ao Paraguai (as “armas são 

contrabandeadas”). Segundo a reportagem, é principalmente na fronteira do 

Brasil com o Uruguai e com o Paraguai que o problema tem sua origem (nas 

sequências “chega pela fronteira com o Uruguai” e “essas armas entram pelo 

Paraguai”). Numa introdução um tanto quanto confusa, a apresentadora chega 

a dizer que a maior parte das armas chega pelo Uruguai e outras pelo Paraguai, 

porém ao longo da narrativa o repórter esclarece que “os pesquisadores dizem 

que a principal rota utilizada pelo tráfico de armas é a do Paraguai”. As 

fronteiras entre o Brasil e outros países sul-americanos não são descartadas 

como possíveis pontos de entrada de armas contrabandeadas (“as armas 

passam porque não é possível você fechar todo o ponto de fronteira, a não ser 

que coloque um homem a cada 100 m em toda a fronteira brasileira, 8.500 Km, 

é praticamente impossível”). 

A partir dessas quinze narrativas telejornalísticas – sete envolvendo 

exclusivamente o contrabando de mercadorias; duas, a receptação de veículos 

roubados; outras duas, as fraudes; e quatro relacionadas ao tráfico de drogas e 

armas – compreendemos que de todas as representações televisivas acerca do 

Paraguai ou da região fronteiriça que estudamos até aqui, a caracterização 

associada às atividades ilegais constitui a formação discursiva predominante na 

televisão brasileira. Procuramos então compreender como essas representações 

televisivas participam do jogo identitário fronteiriço, estudando as apropriações 

e usos que a família paraguaia e brasileira fazem delas. 

Apresentamos essas reportagens para as famílias paraguaia e brasileira 

que continuaram a pesquisa conosco e perguntamos se esse era um modo de 

representação recente no meio televisivo. Ambas afirmaram que essas 

caracterizações vêm sendo construídas há pelo menos duas décadas. No caso 

específico dos entrevistados paraguaios, há a preocupação com as implicações 
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disso para o povo paraguaio, decorrentes da excessiva reiteração das mesmas 

representações acerca do país. Eles entendem que apesar de “verdadeiras” 

(Lurdes, 52), e feita a ressalva de nem sempre os “criminosos serem 

paraguaios” (José, 56), a associação constante do Paraguai a atividades ilegais 

acaba colaborando para sustentar uma representação negativa do seu povo – 

“é a realidade, mas não é a única realidade daqui, é mal para nós, muito mal” 

(José, 56). Entendemos que os paraguaios não sentem que sua identidade 

cultural é reconhecida, porque quando mencionam as notícias, eles as avaliam 

dizendo que “é uma falta de respeito porque sempre houve contrabando por 

aqui, mas as pessoas daqui não são apenas criminosos” (Juán Carlos, 79). 

Compreendemos ainda, a partir das colaborações dos entrevistados e da 

observação das notícias em questão, que a imagem do Paraguai, exposta na 

mídia brasileira, é percebida como unívoca e colabora para a estigmatização do 

paraguaio no cotidiano, como por exemplo quando os entrevistados reiteram 

“somos muito mais do que isso, não se preocupam com nada, Paraguai é crime, 

acabou” (Mário, 22), “mesmo a gente de Foz, que nos conhece um pouquinho 

mais, se lhe roubam, o paraguaio é o primeiro que olham” (José, 56). Ao se 

referirem à televisão brasileira, muitas vezes os paraguaios entendem que sua 

representação televisiva traduz a imagem que os brasileiros como um todo 

fazem acerca dos paraguaios.  

O paraguaio Juán Carlos (79) nos explicou ainda que “brinquedos, 

enlatados, muito molho de tomate o Paraguai já importou, é claro que não é 

para o consumo nosso, isso tudo retorna ao Brasil sem impostos, a preços mais 

baixos. São as próprias empresas que incentivam isso. A Nestlé entra no Brasil 

por aqui, muito, muito... (risos)”. Perguntamos por que o tema é motivo de 

graça e ele nos explicou “porque há muito o que se discutir sobre o que é certo 

e o que é errado e quem está certo ou errado nesse lugar. Por isso rimos, é 

uma anedota, às vezes os produtos brasileiros importados pelo Paraguai nem 

atravessam a fronteira (risos)”. 

Para os brasileiros, a preocupação reside na representação da fronteira 

como um “lugar sem lei, para onde vêm todos os tipos de gente que não 

presta” (João Paulo, 51). Apesar disso, os brasileiros fronteiriços não se sentem 
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estigmatizados por viverem na fronteira. Eles, na verdade, atribuem o ônus aos 

vizinhos. A reação imediata é culpar o Paraguai pela representação negativa da 

região, isso fica claro quando afirmam que “você não vê tanto no noticiário as 

outras cidades de fronteira, nós estamos sempre por causa do Paraguai” 

(Carmem, 47) e que “o pessoal por aqui, às vezes, fica muito indignado com a 

vizinhança” (Diego, 23). Quando mencionamos os criminosos brasileiros 

mostrados nessas mesmas reportagens, alguns entrevistados defenderam sua 

posição dizendo que “realmente tem gente ruim em todo o lugar, mas você não 

vê essa gente fugindo para a Argentina ou traficando pela fronteira com a 

Argentina. Eles vêm para cá, algum motivo deve ter, não é?” (Carmem, 47), 

reforçando, assim, nossa compreensão de que há preconceito mesmo dos 

brasileiros fronteiriços em relação aos paraguaios. Já outros, recuaram dizendo 

que “isso tudo não é culpa de todos os paraguaios, tem muita gente que só 

está trabalhando e o trabalho deles também é importante para muita gente 

daqui de Foz” (João Paulo, 51), atestando nosso entendimento de que, embora 

esse tipo de representação enfraqueça a identidade fronteiriça, ela não 

desaparece porque também há solidariedade.  

O brasileiro João Paulo (51) comentou ainda que é um ex-fumante e que 

“se fala muito na TV sobre os cigarros que vem do Paraguai, do contrabando, 

do problema da falsificação e das patentes, mas não falam da exportação de 

cigarros brasileiros para lá, já pensando em trazer de volta, de forma irregular” 

e ainda que “antes dos turistas e dos sacoleiros já havia contrabando, mesmo 

antes da construção da ponte, whisky, rádio, o que imaginar”.  

Sobre a ocorrência de operações de exportação e retorno ilegal de 

mercadorias que configuram a trajetória Brasil-Paraguai-Brasil – mencionadas 

por Juán Carlos e João Paulo – encontramos informações convergentes no 

trabalho de Rabossi, por meio de uma matéria jornalística de 1998, citada por 

ele. Nela, Flavio de Andrade, na época presidente da Souza Cruz, principal 

exportadora de cigarros para o Paraguai, confirmava que “a operação de 

exportação e retorno ilegal acaba se constituindo, infelizmente, no único 

mecanismo de defesa das indústrias de fumo contra a invasão de produtos de 

outros países” (ISTOÉ, 1998, apud Rabossi).  
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Compreendemos que no contexto fronteiriço os entrevistados não 

aprovam as atividades ilegais, repudiando o tráfico de drogas e de armas, os 

roubos e as fraudes. Mas ao mesmo tempo, no caso específico do contrabando, 

reconhecem que é uma prática que faz parte da história regional. Como já 

estudamos aqui, as relações comerciais integram as práticas que reforçam a 

identidade fronteiriça. Os entrevistados nos levam a entender que com o 

aumento da regulamentação e da fiscalização dos Estados Nacionais, muito do 

que era considerado apenas comércio – o “nosso comércio” (Lurdes, 52) ou 

“próprio da fronteira” (João Paulo, 51) – passou a ser visto como atividade de 

contrabando. Para isso contribuiu também o aumento da escala das relações 

comerciais e a crescente participação e o benefício proporcionado a pessoas 

que não são da região, os “outros” – “muita gente veio para cá para tirar 

vantagem” (Estela, 72) –, ou ainda, tal como citamos nos exemplos de Juán 

Carlos e João Paulo, de empresas que tiram vantagens da região.  

No jogo identitário fronteiriço, portanto, o contrabando por si só não 

enfraquece a identidade fronteiriça, fazendo na verdade parte dela, até porque 

parece gerar mais desaprovação quando concretizado pelos que são “de fora” – 

como estudamos aqui, percebemos que “os de fora” podem ser os chineses e 

árabes que atualmente vivem na fronteira, empresas ou até mesmo brasileiros 

“de longe” (João Paulo, 51) e paraguaios “até da capital” (Juán Carlos, 79) que 

vêm para a região apenas para se beneficiar da dinâmica fronteiriça. Por outro 

lado, os próprios entrevistados acreditam que a região se desenvolveu muito 

com o fluxo mais intenso de pessoas. 

Observamos ainda que brasileiros e paraguaios gostariam que a televisão 

retratasse outros aspectos da vida fronteiriça, como o convívio entre culturas 

tão diferentes, tal qual expressou a paraguaia Lurdes. Perguntamos, então, o 

que eles gostariam que estivesse representado na televisão. O brasileiro João 

Paulo e o paraguaio José acabaram enunciando o mesmo exemplo, 

especificaram que gostariam que a televisão brasileira mostrasse a música do 

país vizinho, o primeiro porque aprecia a música sertaneja e entende que esse 

gênero “deve muito aos paraguaios” e ao encontro cultural que ocorre na 
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fronteira, e o segundo porque gostaria de ver o povo guarani representado pela 

sua “rica” produção cultural com raízes indígenas.  

De fato, conforme Higa (2005), a polca paraguaia e suas principais 

derivações, a guarânia e o chamamé, são gêneros musicais que representam 

importantes aspectos da identidade cultural não apenas do Paraguai, mas 

também das regiões do norte da Argentina e centro-sul do Brasil – em especial, 

o estado do Mato Grosso do Sul, onde a música paraguaia participou do 

surgimento de um outro gênero que o músico brasileiro, por vezes, chama de 

rasqueado. E, conforme Santos Júnior (2002), especificamente a guarânia foi 

introduzida no Brasil pelos paraguaios, especialmente na divisa com o Mato 

Grosso do Sul, quando vieram para o Brasil a trabalho, durante o Ciclo da Erva 

Mate. De acordo com o autor, a partir da década de 40 a guarânia tornou-se 

um dos gêneros mais utilizados pelos compositores de música sertaneja no 

Brasil. Santos Júnior ainda aponta que entre as guarânias de maior sucesso no 

Brasil estão as canções Colcha de retalhos e Índia, gravadas pela dupla 

Cascatinha e Inhana. 

A paraguaia Lurdes sublinha que existem outros aspectos da cultura 

paraguaia que também deveriam ser mostrados na televisão brasileira, uma vez 

que há muitas famílias vivendo no Brasil que tem ascendência paraguaia. Ela 

aponta a “devoção à Virgem de Caacupé” como uma tradição cultivada por 

paraguaios e também por uma parcela de brasileiros descendentes dos 

casamentos mistos próprios de uma região de fronteira. A brasileira Carmem 

apontou que Foz do Iguaçu “é mais do que uma fronteira” e disse que gostaria 

que a beleza turística de sua cidade aparecesse mais do que as atividades 

ilegais realizadas na fronteira.  

Sobre o que disseram os jovens, o paraguaio Mário gostaria que a 

juventude paraguaia fosse retratada e ela “não aparece”. O brasileiro Diego 

aprecia muito a “comida paraguaia” – em Foz do Iguaçu se vende chipas 

(espécie de pão de queijo que parece um biscoito leve) em algumas padarias –, 

mas ele nunca viu essa culinária ser apresentada nem na televisão local.  

Quantos aos mais velhos, o paraguaio Juán Carlos chamou a atenção 

para o fato de não se contar a história dessa fronteira que existe antes mesmo 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso_do_Sul
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http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_40
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_sertaneja
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cascatinha_e_Inhana
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da construção da Ponte da Amizade – segundo ele, trata-se da “história das 

pessoas que vieram a formar a região”. A brasileira Estela disse que a religião 

católica é muito importante para quem mora em Foz do Iguaçu e em Ciudad 

del Este e que existe a cooperação entre “as paróquias daqui e de lá” para 

combater a pobreza e o alcoolismo, por exemplo, e que esse tipo de iniciativa 

também não é apresentado na televisão. 

Há esse contexto em que nossos entrevistados estão imersos, onde, 

conforme suas representações, estão cotidianamente presentes elementos 

próprios de uma identidade fronteiriça – especificidades nas relações de 

comércio e consumo realizadas na região, atividades de turismo em torno de 

belezas naturais e do acesso ao mercado paraguaio, entre outros aspectos. 

Esse contexto também é constituído com diversas práticas socioculturais que 

pudemos apreender, ouve-se música paraguaia com raízes indígenas, bem 

como música sertaneja brasileira que surgiu com a colaboração da paraguaia; 

cultua-se a Virgem de Caacupé no Paraguai e também no Brasil, em função da 

miscigenação entre os povos; combate-se a pobreza e o alcoolismo, pelo 

esforço comum realizado por instituições religiosas situadas dos dois lados da 

fronteira. Ainda, só é possível compreender a tessitura do contexto fronteiriço 

considerando que o cotidiano é vivido principalmente no meio urbano. 

Entretanto, a região foi formada por pessoas que migraram campo para a 

cidade e ainda mantém laços com o meio rural; e, especialmente, na 

atualidade, diversos grupos étnicos que migraram para a região participam da 

interação social e das trocas simbólicas cotidianas. Além disso, nele, há uma 

geração de jovens dispondo dos recursos culturais regionais e, ao mesmo 

tempo, ansiosos por se sentirem integrados socialmente. E, é claro, no contexto 

fronteiriço, também ocorrem diversos tipos de atividades ilegais, das quais o 

contrabando é a mais antiga das práticas. Isso tudo medeia o modo como 

brasileiros e paraguaios se apropriam do discurso televisivo. É por isso que para 

nossa amostra, as representações televisivas que associam o Paraguai ou a 

região de fronteira entre os países recorrentemente às atividades ilegais são 

“verdadeiras”, mas unívocas (é “só crime”), quando poderiam ser mais 

complexas e ricas, tal como é a realidade de seu cotidiano. 
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Compreendemos que essas narrativas televisivas participam do jogo 

identitário fronteiriço da seguinte forma. Há mais de duas décadas, as 

representações televisivas vêm reiterando um estereótipo que, na verdade, foi 

construído anteriormente, uma vez que, como vimos, fazem parte da identidade 

fronteiriça as relações comerciais que podem ser caracterizadas como de 

contrabando, embora os próprios fronteiriços repudiem essa atividade quando 

realizada em larga escala e para benefício de estranhos ou não fronteiriços. O 

que acontece é que, apesar de ocorrerem outras referências a respeito do 

Paraguai ou da região fronteiriça nas narrativas televisivas, as relacionadas à 

ilegalidade são mais frequentes e os crimes retratados têm se tornado cada vez 

mais graves. E ainda assim, quando surgem outras representações, poucas 

delas contam algo de positivo sobre o povo ou a região – são ressaltados os 

aspectos negativos – e elas dificilmente saem do plano do estereótipo. 

Além dos estereótipos, também acabam envolvidos nessas apropriações 

e usos do material televisivo os preconceitos e estigmas. Porque um dos 

sentidos associados às notícias sobre atividades ilegais é o da desonestidade. 

Com a veiculação repetitiva das narrativas sobre essas atividades, também 

circula, subjacente a elas, o sentido de desonestidade atribuído ao paraguaio. 

Sendo assim, no jogo identitário o povo paraguaio é, não raro, considerado 

pelos brasileiros como inferior do ponto de vista moral – pela sua 

desonestidade –, fazendo-o vítima portanto de preconceito, porque a repetição 

recorrente transforma-se numa generalização usada para caracterizar toda uma 

nação. E ainda mais, a desonestidade torna-se uma forma simbólica de estigma 

porque a integração social plena de seus cidadãos é cerceada, uma vez que por 

ser paraguaio ele pode ser considerado desonesto, e logo torna-se o primeiro 

suspeito quando ocorre uma atividade ilegal no cotidiano.  

Por fim, compreendemos ainda que as representações televisivas que 

envolvem atividades ilegais não colaboram para o reforço da identidade 

fronteiriça porque é comum serem utilizadas para alimentar relações 

preconceituosas e estigmatizantes, dos brasileiros em relação aos paraguaios. 

Ainda assim, observamos que mesmo nessas situações, a solidariedade 

fronteiriça não chega a desaparecer, permanece o interesse comum de cultivar 
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a identidade regional associada a sentidos positivos. Até porque, os mesmos 

brasileiros fronteiriços que, por vezes, atribuem aos paraguaios o sentido de 

desonestidade, temem que eles mesmos sejam caracterizados dessa forma pelo 

restante do povo brasileiro, simplesmente, pelo fato de viverem na fronteira 

Ciudad del Este-Foz do Iguaçu.  
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3.5.3.2.  Falsificação ou pirataria 

 

 

A associação do Paraguai ou da fronteira à pirataria foi mencionada por 

todos os entrevistados como uma representação televisiva recorrente. 

Consideramos emblemática a reportagem que encontramos “Paraguaios 

adoram piratear”, exibida pelo Jornal da Globo (3/12/2009, 1‟42”), razão pela 

qual a assistimos com as famílias paraguaia e brasileira. Destacamos que a 

caracterização dos paraguaios como falsificadores ou pirateadores ocorre 

também em outros tipos de narrativas televisivas (programas de variedades, de 

humor e reality shows), assim como participa do cotidiano dos paraguaios e dos 

brasileiros que vivem na fronteira, tal como estudamos a seguir. 

A pauta da matéria do Jornal do Globo gira em torno de uma pesquisa 

realizada no Paraguai pela Cámara de Comércio Paraguayo-Americana, na qual 

constata-se que metade da população paraguaia considera a pirataria uma 

forma aceitável de ganhar a vida. Na chamada da matéria, a apresentadora do 

telejornal diz que “uma pesquisa feita no Paraguai mostrou que metade da 

população do país considera a pirataria uma forma aceitável de ganhar a vida”. 

Ela enfatiza o termo “aceitável” usando a entonação de voz e os gestos das 

mãos, aos 6” da narrativa, nos permitindo inferir que a visão dos paraguaios 

constatada na pesquisa é reprovável. Em seguida, o repórter aparece em 

Ciudad del Este – assim, o recorte da pauta vincula o tema à fronteira e é lá, 

portanto, que a reportagem se desenvolve. Enquanto mostra o cenário de 

comércio em Ciudad del Este, o repórter afirma: “Aqui o crime não se esconde. 

Em Ciudad del Este, no Paraguai, os produtos piratas estão por toda a parte. 

Que as autoridades e a população são coniventes com a pirataria é fácil de se 

perceber, mas não da forma como foi comprovada por uma pesquisa da 

Câmara de Comércio Paraguaio-Americana: 80% dos paraguaios não 

recriminaria um filho por comprar CDs, DVDs ou roupas falsificadas e metade 

da população acha que pirataria é uma forma de ganhar a vida”.  

O repórter entrevista o presidente da câmara de comércio que realizou a 

pesquisa – que, pelo sotaque, nos pareceu ser americano, porém não pudemos 
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confirmar isso porque seu nome não foi informado – e resume seu depoimento: 

“A ideia que a população faz da falsificação é uma tragédia para a economia do 

país. Ao invés de trazer renda, a ilegalidade impede que o Estado crie 

empregos e invista em saúde ou educação, por exemplo”. A voz da fonte 

aparece também de modo direto e com tradução: “Não ajuda o país, ao 

contrário, prejudica o país”. Notamos que os paraguaios não foram ouvidos na 

reportagem, de modo que ficamos sem saber sua opinião sobre os resultados 

da pesquisa. No entanto, destaque-se que, tendo sido realizada por uma 

entidade que reúne simultaneamente interesses comerciais paraguaios e 

americanos, a pesquisa acabou gerando alguma desconfiança por parte de 

nossos entrevistados paraguaios, isso ficou evidente quando um deles 

comentou: “É a visão dos estrangeiros, eles também tem seus interesses, e o 

que interessa a nós, como vamos viver?” (Augusto, 47).  

Em seguida, o repórter redireciona o rumo da matéria – sendo nisso 

aprovado pelos entrevistados –, quando afirma que “esse não é nem de longe 

um problema que diz respeito só ao Paraguai. Sem dúvida, se a indústria da 

pirataria vai de vento em popa do lado de lá da ponte, é porque boa parte 

destes produtos falsificados tem compradores garantidos aqui no Brasil”. Depois 

disso, o repórter informa: “hoje, em todo o país, a Receita Federal destruiu 

mais de três mil toneladas de mercadorias apreendidas. Em Foz do Iguaçu, 

CDs, DVDs, óculos e cigarros, tudo vindo do Paraguai”. Nesse momento, é 

exposto o que entendemos como o objetivo da reportagem, caracterizar que a 

pirataria é um problema para o Brasil.  

A reportagem termina apresentando uma solução para tal problema, na 

voz de Luciano Barros, um representante da Associação Brasileira de Combate à 

Falsificação: “Para a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, o 

problema precisa ser atacado em conjunto e não só pela polícia. O Brasil não 

vai conseguir resolver esse problema se não tiver o Paraguai como parceiro e 

esta parceria precisa ser não só a de repressão, mas a de educação também”.  

O enfoque da matéria é apresentado no início quando o repórter fala que 

“aqui o crime não se esconde”. É evidente que o olhar lançado em relação à 

pauta se dá a partir das leis, do que é ou não permitido por elas e o valor-
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notícia está na tal pesquisa que revela as vozes dissonantes: “metade da 

população paraguaia considera aceitável” o que as leis, as fontes utilizadas e a 

reportagem consideram inadmissível, a violação da lei ou “o crime”. No entanto, 

essas vozes dissonantes – encontradas pela pesquisa e constituídas pela 

própria população paraguaia – não foram ouvidas pela reportagem. De acordo 

com a formação discursiva da narrativa, seu valor já estava imputado como 

uma opinião equivocada do ponto de vista legal, e acabaram servindo apenas 

como veículo para mostrar o prejuízo que a atividade ilegal em si causa para 

outros segmentos ou esferas da sociedade. Percebemos que essa reportagem 

utiliza três fontes, a Cámara de Comercio Paraguayo-Americana, a Receita 

Federal brasileira e a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, 

instituições que representam interesses paraguaio-americanos, do governo 

brasileiro e de empresários brasileiros. 

O discurso da Cámara de Comercio Paraguayo-Americana explicita a 

preocupação em defender os interesses do Estado paraguaio (“prejudica o 

país”), o que fica implícito é o fato de que, por se tratar de uma câmara de 

comércio, evidentemente existem interesses comerciais envolvidos na iniciativa 

de realizar a pesquisa. Também não podemos deixar de lado o fato de ser uma 

instituição paraguaio-americana, o que implica preocupações não apenas 

paraguaias, mas também americanas. No caso da Receita Federal brasileira, há 

o interesse do governo brasileiro em fazer valer o respeito às leis para proteger 

o mercado interno. Essa fonte oficial foi citada pelo repórter sem que tenha 

sido personificada pela fala e imagem de alguma autoridade, pois na esfera do 

senso comum a entidade já representa o governo e as leis. No caso da 

Associação Brasileira de Combate à Falsificação, estão representados outros 

segmentos da sociedade brasileira que objetivam a mobilização social em busca 

do cumprimento das leis, mas de certo a maior preocupação em enfrentar essa 

ilegalidade provém daqueles que são diretamente prejudicados, como os 

empresários que saem perdendo quando no mercado circulam produtos que 

além de serem réplicas concorrentes aos produzidos ou comercializados por 

eles, acabam não agregando impostos e assim são comercializados com preços 

abaixo dos de mercado. Essa fonte é utilizada para apresentar uma solução 
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para “o problema” e propõe a educação como alternativa, ou seja, realizar a 

mudança de hábitos para integrar o Paraguai nos moldes de uma sociedade 

civil “aceitável”. O recado é claro: é preciso jogar de acordo com as regras. 

Em nenhum momento da narrativa jornalística há a afirmação de que os 

paraguaios “adoram piratear”, porém é com esse título que a reportagem está 

registrada no site da Globo.com – quando fazemos seu download, ou seja, 

quando a baixamos da internet para o computador, esse título já está atribuído. 

Não temos como determinar sua origem, se era o nome da pauta inicial ou se 

foi uma dedução opinativa de quem faz a manutenção do site. No entanto, 

consideramos essa atribuição como uma pista acerca da representação dos 

paraguaios no imaginário dos profissionais da mídia brasileira. Certamente, 

devemos perseguir esse viés em futuros trabalhos, para compreender as 

representações deles acerca de seus objetos de reportagem e seu processo de 

construção narrativa. 

No entanto, podemos inferir desde já que como esses profissionais 

fazem parte da sociedade brasileira, evidentemente os estereótipos que nela 

circulam acerca dos paraguaios também integram seu imaginário. Dizer que “os 

paraguaios adoram piratear” se configura como um estereótipo porque é uma 

generalização apressada e incompleta da realidade histórica, cultural e 

econômica da sociedade paraguaia. E, ao tentar caracterizar um povo, 

associando-o a uma atividade, entramos no terreno das identidades atribuídas. 

De acordo com nossos entrevistados, podemos compreender que associar o 

Paraguai ou a região fronteiriça a atividades ilegais como a pirataria constitui-

se, na televisão brasileira, em uma representação hegemônica acerca do 

universo simbólico paraguaio.  

A família brasileira comentou ainda que: “eles adoram piratear (risos). 

Você chega lá e eles não estão nenhum minuto preocupados com o tipo de 

trabalho que estão fazendo. Mas não são só eles, a gente vê que é um povo 

explorado, é o jeito que encontraram de viver” (Estela, 72); “tem gente que 

compra tudo lá, nós vamos quando tem alguma coisa que realmente é muito 

cara por aqui, mas tem que saber aonde ir, o que comprar para não acabar 

com coisa falsificada na mão” (Carmem, 72); “eu não entendo quem compra ou 
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vende CDs e DVDs falsificados, só no Paraguai mesmo, eu baixo o que preciso 

da internet e com certeza não foi a população paraguaia que colocou todos 

aqueles filmes lá” (Diego, 23); e “é não são só os paraguaios que falsificam, é 

fácil culpar os vizinhos, mas temos responsabilidade nisso também e mesmo 

aqui em Foz tem muito preconceito com os paraguaios” (João Paulo, 51). 

A partir das colaborações da família brasileira, percebemos que, no que 

diz respeito à pirataria, são estabelecidas diferenças entre brasileiros e 

paraguaios, como quando os entrevistados dizem “eles adoram piratear” ou 

“eles não estão nenhum minuto preocupados com o tipo de trabalho que estão 

fazendo”. Por outro lado, há manifestações de solidariedade – “é um povo 

explorado” ou “é o jeito que encontraram de viver” – e ainda há reciprocidade 

na perspectiva apresentada por João Paulo, quando aponta que brasileiros 

também falsificam ou participam da atividade consumindo produtos falsificados. 

Também são estabelecidas diferenças entre os brasileiros sacoleiros e os que 

realizam compras ocasionais quando dizem “tem gente que compra tudo lá” e 

“nós vamos quando tem alguma coisa que realmente é muito cara por aqui”. 

Ainda que Diego desaprove quem compra ou vende produtos piratas e associe 

a atividade aos paraguaios, percebemos que ele demonstra solidariedade em 

relação aos vizinhos quando faz a ressalva de que não são eles os únicos a 

disponibilizar filmes na internet – aliás, registre-se que, uma vez que ele 

mesmo se apropria desses filmes, não deixa de cometer uma ilegalidade. Sem 

dúvida, entre os brasileiros fronteiriços essa representação televisiva participa 

do jogo identitário de modo ambivalente. Encontramos elementos que apontam 

para a solidariedade que envolve a identidade fronteiriça e outros que denotam 

alteridade em relação às identidades nacionais, mas compreendemos que a 

necessidade de diferenciar-se em relação ao paraguaio ocorre porque há 

preconceito em relação a eles, constatação corroborada pela colaboração de 

João Paulo, ainda que ele procure não se incluir na reflexão que teceu sobre o 

preconceito. Outras colaborações da amostra também nos permitem perceber a 

manifestação desse preconceito dos brasileiros em relação aos paraguaios, 

quando dizem “não estão nenhum minuto preocupados com o tipo de trabalho 

que estão fazendo” ou que é preciso tomar cuidado com o que comprar para 
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“não acabar com coisa falsificada na mão”, ou ainda, na declaração “eu não 

entendo quem compra ou vende CDs e DVDs falsificados, só no Paraguai 

mesmo”.  

A família paraguaia comentou ainda que “este lugar está muito marcado 

pela pirataria, nem que um homem paraguaio seja inocente, o primeiro que os 

brasileiros culpam é o paraguaio” (Lurdes, 52), que “é claro que aqui se pensa 

que é aceitável piratear para viver, mas o porquê disso não se discute, não se 

fala, não está fácil ser paraguaio estes dias” (Mário, 22), que “a pirataria é uma 

indústria, não é certo, mas existe. Os paraguaios que fazem parte dela estão na 

ponta do iceberg, e não são todos nós paraguaios que vivemos disso e mesmo 

os que vivem também fazem outras coisas com a sua vida, não é verdade?” 

(Juán Carlos, 79), e ainda que “a pirataria é sim uma indústria, então trabalhar 

com isso é visto como um trabalho, nem poderia ser diferente, é errado, mas é 

o único trabalho para muitos. O caso é que há interesses na mão-de-obra 

paraguaia, o Paraguai virou a fachada de uma indústria internacional que 

envolve os chineses, os árabes, mesmo os americanos que fizeram essa 

pesquisa e as empresas de vocês, brasileiras. É claro que nossas autoridades 

facilitaram tudo isso desde Strossner até agora, nesse ponto não mudou muita 

coisa” (José, 56). 

Compreendemos que essa representação televisiva participa do jogo 

identitário da seguinte forma. A família paraguaia se mostra resistente em 

relação à contextualização parcial da reportagem e nos leva a compreender que 

a pirataria é uma indústria da qual também participam pessoas de outras etnias 

ou nacionalidades – como os brasileiros, os chineses ou os árabes, por exemplo 

– que para os entrevistados atuam não apenas como consumidores, mas como 

parte integrante das operações de falsificação. E com a fragilização de suas 

instituições após trinta e cinco anos de ditadura, a sociedade paraguaia saiu 

empobrecida e com poucas oportunidades de desenvolvimento. Assim, os 

paraguaios tornaram-se a mão-de-obra mais barata disponível no mercado. A 

família paraguaia não aprova a atividade de falsificação, mas demonstra 

solidariedade em relação aos paraguaios. A identidade nacional é acionada 

porque eles se sentem vítima de preconceito, em especial por parte dos 
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brasileiros, como quando dizem “este lugar está muito marcado pela pirataria” 

e “não está fácil ser paraguaio estes dias”. Embora tenhamos percebido o 

preconceito nos depoimentos da família brasileira, não achamos que nesse caso 

estivessem estigmatizando os paraguaios, até porque em alguns momentos 

demonstraram solidariedade. Porém, há indícios de que a associação dos 

paraguaios à atividade de falsificação tornou-se um estigma, porque quando a 

paraguaia Lurdes nos diz que o lugar está marcado e que os brasileiros os 

culpam mesmo sem saber se estão ou não relacionados a essa atividade, 

compreendemos que a integração social plena deles está comprometida por 

meio de uma marca simbólica. 

Com a colaboração do paraguaio Mário conseguimos acesso a outros 

materiais produzidos pela mídia brasileira que confirmam que no imaginário da 

sociedade brasileira, o termo paraguaio transformou-se em uma metáfora para 

a falsificação. Desde as primeiras entrevistas que realizamos, Mário ficou atento 

à programação televisiva brasileira, e numa oportunidade que nos 

encontramos, o jovem paraguaio comentou conosco uma matéria que ele 

assistiu no programa de variedades Vídeo Show23. Não conseguimos acesso ao 

arquivo audiovisual que corresponde à introdução da narrativa, exatamente o 

que chamou a atenção de Mário. Assim, reproduzimos no anexo I dessa tese o 

que consta sobre ela no site da Globo.com. – conforme o que Mário nos 

explicou, no programa, os apresentadores introduziram a matéria da mesma 

forma que o site e em seguida mostraram as cenas que estão disponíveis em 

nosso DVD. 

Sob o título “Revirando o Baú: Elizabeth Savalla já foi mulata 

paraguaia!”, e com o subtítulo “Reveja cena da atriz na novela Quatro por 

Quatro, em 1994”, o site explica que “Elizabeth Savalla, a Socorro de Caras e 

Bocas, interpretou uma mulatona paraguaia na novela Quatro por Quatro, 

em 1994. O Revirando o Baú de hoje resgatou essa imagem para você não 

                                                           
23

 Vídeo Show – Programa de Variedades. Período de exibição: NO AR desde 20/3/1983. 

Horário: às 13h30; 13h45. Periodicidade: de segunda a sexta. (Fonte: projeto Memória Globo, 

site oficial da Globo.com) 
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esquecer dessa pérola dos arquivos do VÍDEO SHOW!” (Vídeo Show, Portal de 

Notícias da Globo, 28/10/2009 - 16h24 - Atualizado em 25/1/2010 - 13h38).  

Essa construção narrativa gira em torno da atriz branca Elizabeth Savalla, 

que em um dado momento da novela Quatro por Quatro interpreta uma mulher 

negra. O tom de sua pele foi escurecido com o objetivo de gerar comicidade. A 

personagem revive o black face, que conforme Araújo (2000, p. 93) é um 

recurso cuja origem está no início do cinema norte-americano, em que um ator 

branco é pintado de preto para representar um personagem negro, que ocorria 

comumente por imposição de patrocinadores e/ou produtores. O autor explica 

ainda que o uso do black face representa um tipo de postura que passou a ser 

condenada nos Estados Unidos, mas mesmo assim foi uma prática repetida por 

produtores de televisão no Brasil e utilizada nas telenovelas brasileiras. O uso 

desse recurso já foi questionado em diversos trabalhos acadêmicos sobre a 

representação dos negros nas telenovelas brasileiras e essa mesma 

personagem foi analisada no trabalho de Couceiro (2000-2001). 

No que diz respeito a esta pesquisa, a ênfase é colocada no uso do 

termo paraguaia. De fato, a personagem é uma falsa mulher negra, ou uma 

falsa mulata, como nos leva a entender o texto do site. No entanto, a escolha 

do termo paraguaia como metáfora para expressar aquilo que é falso deixa 

claro que o sentido que os brasileiros atribuem ao termo, como metáfora ele “é 

produto literal de outros sentidos, tornados transparentes em uma determinada 

formação discursiva pela dependência dessa em relação ao interdiscurso 

(Pêcheux, 1997, p. 263). Ou seja, essa narrativa, tal qual formação discursiva, 

foi construída por brasileiros e para brasileiros que partilham o mesmo 

interdiscurso, uma vez que a codificação e decodificação do sentido depende de 

um repertório comum, no qual o termo paraguaia pode significar “falsa”. 

Ao conversarmos sobre essa formação discursiva, a memória de Mário 

mostrou-se novamente um recurso útil para esta pesquisa. Ele nos contou que 

houve ali no cotidiano fronteiriço uma repercussão negativa de um programa de 

reality show brasileiro. Ele nos disse que um participante brasileiro do programa 
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Big Brother Brasil24 utilizou o termo paraguaia para agredir verbalmente outra 

integrante. Procuramos o vídeo e o encontramos no site do youtube.com, 

datado de 4/2/2009 e intitulado “BBB9 CHAPA QUENTE!! Newton e Ana brigam 

no jardim”. Nesse vídeo, em que os participantes do programa se agridem 

verbalmente, um deles vocifera “(...) Loura aguada! Falseta! Paraguaia! É isso 

que tu é! (...)”. 

Não conseguimos saber o que determinou a agressão verbal, porém 

ficou evidente que se tratava de uma situação de conflito em que o termo 

paraguaia foi utilizado como forma de insulto, pelo elevado tom de voz e 

porque foi utilizado com a expressão “loura aguada”, empregada para referir-se 

igualmente à falta de autenticidade. 

Do mesmo modo que no Vídeo Show, no Big Brother Brasil o sentido da 

formação discursiva depende do interdiscurso. No primeiro caso ela foi 

construída por profissionais da mídia, no segundo, por participantes do 

programa de televisão. Ambas revelam as representações predominantes que 

os brasileiros constroem sobre os paraguaios. Essas representações ainda não 

são questionadas no contexto brasileiro. Já para os consumidores paraguaios 

de televisão brasileira, elas geram questionamentos e são utilizadas como 

forma de aprendizado informal sobre qual é a identidade que lhes é atribuída 

pelos vizinhos. 

Compreendemos que essas representações televisivas medeiam o 

discurso dos entrevistados e participam do jogo identitário que se desenvolve 

na fronteira da seguinte forma. A identidade atribuída aos paraguaios pelos 

brasileiros não reforça a identidade fronteiriça e ainda afeta a autoestima dos 

paraguaios. Os brasileiros fronteiriços posicionam-se numa relação ambivalente 

de solidariedade e alteridade com os paraguaios. Mas, mais do que isso, há 

pistas de que os brasileiros são preconceituosos em relação aos paraguaios e, 

muitas vezes, concretizam esse preconceito estigmatizando os paraguaios, por 

meio, por exemplo, do uso da linguagem, quando associam no cotidiano ou na 

televisão os termos derivados da palavra Paraguai aos sentidos produzidos 

                                                           
24

 Big Brother Brasil – Reality Show. Períodos de exibição: NO AR desde 29/1/2002. Horário: 

diversos. Periodicidade: anual (à exceção de 2002). Apresentação: Pedro Bial. Núcleo: J.B. de 

Oliveira (Boninho). (Fonte: projeto Memória Globo, site oficial da Globo.com) 
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pelas palavras “falso” ou “falsificado”, podendo significar “desonesto” ou ainda 

“criminoso”. No cotidiano, este tipo de caracterização alimenta relações nas 

quais os brasileiros inferiorizam moralmente os paraguaios, ao associarem a 

identidade paraguaia ao sentido de desonestidade. Isto faz os paraguaios 

acionarem sua identidade nacional, enaltecendo elementos positivos e 

resistindo a essa representação. Nesse tipo de situação, os limites simbólicos 

existentes entre as nações é sublinhado e a identificação fronteiriça não é 

fortalecida. 

Já não estávamos mais em campo quando observamos outras 

representações televisivas brasileiras que associavam o Paraguai à falsificação 

ou à desonestidade. Em especial, destacamos o caso do programa de humor 

“Casseta e Planeta” (15/6/2010, 1‟07”), uma vez que entendemos que nas 

narrativas humorísticas as estereotipias e os preconceitos aparecem de modo 

exacerbado. Durante a Copa do Mundo de 2010, esse programa satirizou 

alguns países e personalidades que participaram da competição. Conseguimos 

resgatar um vídeo chamado “Os melhores hinos das seleções da Copa”, em que 

os humoristas fazem sua própria versão dos hinos da Itália e do Paraguai. 

Como objetivo cômico, a formação discursiva construída pelos humoristas 

depende do interdiscurso, ou seja, pressupõe um repertório partilhado no 

imaginário social brasileiro acerca do Paraguai. Então, eis a sátira: “Nós somos 

do Paraguai/E pirateamos este hino/E até já estamos vendendo o DVD com o 

melhor da Copa/Nosso uísque parece escocês”. Compreendemos que essa 

representação televisiva anedótica também foi formada com o uso de um 

estereótipo que colabora para configurar a identidade que os brasileiros 

atribuem aos paraguaios. E como vimos, no cotidiano dos paraguaios e 

brasileiros que vivem na fronteira, essas características de desonestidade ou de 

falsidade atribuídas aos paraguaios fomentam relações preconceituosas e até 

estigmatizantes.  
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3.5.4. A caracterização do Paraguai ou da fronteira entre o Brasil e o Paraguai 

na ficção televisiva brasileira 

 

 

É relevante apontar ainda que embora sejam diversas as apropriações e 

usos da ficção televisiva seriada brasileira no contexto fronteiriço, o consumo 

comum da telenovela gera sociabilidade entre paraguaios e brasileiros, é pauta 

de diálogos no cotidiano e participa da memória coletiva dos fronteiriços. Nesse 

sentido, podemos dizer que a telenovela brasileira aproxima paraguaios e 

brasileiros, exceto quando ela constrói sua narrativa utilizando estereótipos 

negativos sobre os paraguaios. 

 

 

3.5.4.1. Destino de suspeitos ou criminosos foragidos e os casos das 

 telenovelas A Favorita e Passione 

 

 

Não são apenas os telejornais brasileiros que constroem uma 

representação do Paraguai e ou da região fronteiriça associada à ilegalidade ou 

à impunidade. Os entrevistados que costumam acompanhar nossas novelas 

afirmaram que já viram mais de uma vez os vilões dessas narrativas fugirem 

para o Paraguai. Fomos informados que o exemplo mais recente tinha ocorrido 

na telenovela Favorita25. Nessa narrativa, o vilão Dodi (Murilo Benício) e sua 

comparsa Manuela ou Manu (Emanuelle Araújo) planejam fugir do Brasil, via 

Paraguai, rumo à Bolívia. O Paraguai e a fronteira, caracterizados na televisão 

brasileira como o destino de suspeitos e criminosos em busca de refúgio, foi 

mencionado por 15 dos 18 entrevistados – foram citados exemplos dos 

noticiários, mas o destaque ficou por conta da narrativa ficcional, que para os 

entrevistados repete o discurso noticioso.  

                                                           
25 A Favorita – Telenovela. Autoria: João Emanuel Carneiro. Colaboração: Marcia Prates, 

Denise Bandeira, Fausto Galvão, Vincent Villari. Direção: Paulo Silvestrini, Roberto Naar, 

Roberto Vaz, Gustavo Fernandez, Pedro Vasconcelos, Marco Rodrigo, Isabella Secchin. Direção 
Geral: Ricardo Waddington. Período de exibição: 2/6/2008 – 16/1/2009. Horário: 21h. Número 

de capítulos: 197. (Fonte: projeto Memória Globo, site oficial da Globo.com) 
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Uma vez que a narrativa ficcional foi comparada às narrativas noticiosas, 

contextualizamos que as reportagens mencionadas diziam respeito ao caso de 

um brasileiro fugitivo suspeito de ter cometido um homicídio duplo, citado por 

12 entrevistados por constituir o episódio mais recente, e também uma matéria 

sobre policiais federais brasileiros fugitivos e outra sobre um pai brasileiro que 

sequestrou os próprios filhos e fugiu para essa fronteira a fim de entrar no 

Paraguai.   

Encontramos as reportagens sobre o caso mais mencionado pelos 

entrevistados, a fuga do suspeito de assassinato do cartunista brasileiro Glauco 

Villas Boas e de seu filho Raoni para a fronteira Foz do Iguaçu-Ciudad del Este. 

O suspeito de ser o autor das duas mortes, Carlos Eduardo Sundfeld Nunes foi 

preso quando tentava fugir para o Paraguai com um carro roubado e trocou 

tiros com os policiais na Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu, chegando a 

balear um policial. Uma vez preso, lá mesmo ele confessou os crimes e admitiu 

que a arma apreendida foi a mesma utilizada nos assassinatos de Glauco e 

Raoni. As três reportagens que encontramos sobre esse tema foram exibidas 

nos telejornais Bom Dia Brasil (15/3/2010, 2‟55”), sob o título “Suspeito de 

matar Glauco e o filho preso na fronteira”; Jornal Hoje (15/3/2010, 6‟27”), sob 

o título “Estudante confirma que matou o cartunista Glauco e o filho dele”; e no 

Fantástico (21/3/2010, 5‟10”), sob o título “Confira detalhes da fuga de Carlos 

Eduardo Sundfeld Nunes”.  

Um dos entrevistados brasileiros mencionou que “até policiais fogem 

para cá” (João Paulo, 51) e uma entrevistada paraguaia citou um caso mais 

antigo sobre um “um pai de família que tomou os filhos da mulher e fugiu para 

cá” (Lurdes, 52). Sobre esses dois episódios, encontramos uma matéria do 

Jornal Nacional (21/10/2009, 23”), sob o título “Agentes da PF do Brasil foram 

presos no Paraguai”, a respeito de policiais federais brasileiros presos no 

Paraguai, na cidade de Capitán Bado – o caso ainda estava sob investigação –, 

e outra sobre um pai que sequestrara os próprios filhos e os levara para o 

Paraguai – a matéria está catalogada com a data de 5/10/2004, mas seu 

acesso estava indisponível no site globo.com.  
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Os entrevistados citaram tais notícias para exemplificar o quanto é 

comum aparecer na televisão esse tipo de representação. O valor-notícia delas 

diz respeito à prisão dos suspeitos em fuga e aos crimes que cometeram, e o 

Paraguai ou a fronteira constituem o cenário onde o fato ocorreu. Apesar de 

nossos entrevistados compreenderem que essas notícias são verdadeiras, 

ressentem-se com a reiteração dessa “imagem” (conforme as brasileiras Paula, 

26; Flávia, 31; Estela, 72, e os paraguaios Gonzalo, 38; Daniela, 21; Lúcia, 45), 

“ideia” (segundo as brasileiras Amanda, 19, e a paraguaia Mayara, 37), 

“ângulo” (de acordo com os brasileiros Diego, 23, e Carmem, 47), ou ainda, 

desse “ponto de vista” (conforme os brasileiros Davi, 38; Adilson, 58, e os 

paraguaios Augusto, 47, Lurdes, 52; Juán Carlos, 79) sobre a região fronteiriça 

ou do Paraguai na ficção produzida e veiculada pela televisão brasileira. 

Embora não tenham citado outros exemplos além de A Favorita, os 

entrevistados afirmam que a representação do Paraguai e da fronteira como 

destino de criminosos é comum nas telenovelas brasileiras. Registramos que, 

quando já não estávamos mais em campo, e sim redigindo essa tese, 

encontramos outros exemplos de representações televisivas em que o Paraguai 

e a fronteira são assim caracterizados em outra narrativa ficcional, na 

telenovela brasileira Passione26. Observamos que no episódio que foi ao ar no 

dia 6/9/2010, a vilã Clara Mattolli (Mariana Ximenes) compra uma passagem de 

avião para fugir do Brasil, tendo como destino Ciudad del Este, mas ela acaba 

presa antes de concluir a fuga.  

Encontramos as respectivas cenas sob o título “Passione 6/9/2010 

Capítulo 097 Parte 6 FINAL” (capítulo 97, 9‟46”, 6/9/2010). Nessa sequência, o 

“Paraguai” é citado duas vezes, entre os 3‟41” e os 4‟55”, quando o atendente 

do aeroporto diz “Por esse valor eu só tenho vôo para Ciudad del Este, no 

Paraguai, e só de ida”, e a partir dos 7‟58”, quando a meia-irmã de Clara 

questiona sua decisão “Clara, o quê que você vai fazer no Paraguai? Você não 

conhece ninguém lá e esse dinheiro não vai dar”.  

                                                           
26

 Passione – Telenovela. Autoria: Silvio de Abreu. Colaboração: Sérgio Marques, Vinicius 

Vianna, Daniel Ortiz. Direção de núcleo: Denise Saraceni. Direção geral: Carlos Araújo e Luiz 

Henrique Rios. Direção: Natalia Grimberg, Allan Fiterman e André Câmara. Período de exibição: 
17/05/2010 – 14/01/2011. Horário: 21h. Número de capítulos: 209. (Fonte: projeto Memória 

Globo, site oficial da Globo.com) 
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Mais adiante na narrativa, ocorrem outras referências à Ciudad del Este e 

ao Paraguai. Depois de sair da cadeia, Clara parece ter se regenerado porque 

começa a trabalhar honestamente como garçonete em uma cantina e luta pela 

guarda de sua meia-irmã que é explorada pela avó. Com isso, ela reconquista a 

confiança dos que estão a sua volta e até de boa parte da audiência. 

Entretanto, é aí que seu principal objetivo se revela: ela quer finalizar um golpe 

que começou a perpetrar no início da trama, o de matar o marido italiano Totó 

(Tony Ramos) para herdar sua fortuna, recorrendo ao artifício de forjar um 

testamento falso. Alguns meses depois, ela concretiza o crime sem levantar 

suspeitas.  

Na última semana da narrativa, descobrimos que ela fracassou e Totó 

ainda está vivo. Entretanto, antes dessa revelação, no episódio do dia 

5/1/2011, enquanto Clara aguarda sua herança no conforto do apartamento de 

Totó, o vilão Fred Lobato (Reinaldo Gianecchini) a procura para pedir dinheiro. 

Ele, que havia sido seu cúmplice no início da novela, acabara de dar um grande 

golpe que deu errado – ele roubou, fez falsificações e até cometeu assassinato 

a fim de se apoderar da metalúrgica Gouveia e depois de um período de 

triunfo, seu golpe foi descoberto. Agora, sem dinheiro, ele precisa fugir para 

não ser preso. Fred briga com Clara e, depois de agredi-la e chantageá-la, 

recebe dela cinco mil euros que estavam no cofre de Totó. É quando 

debochadamente Fred diz para Clara “você vai ficar rica, hein, piranha... quem 

diria, né?”, ele ri e continua “da zona para onde? Mônaco? Acapulco? Né [Não 

é], você está mais para Ciudad del Este”. Sobre o futuro da vilã, Fred 

inicialmente insinua que ele vai ser esplendoroso (em oposição às condições 

que ele considera terem sido as do passado dela), citando a cidade de Acapulco 

como destino para uma mulher rica como ela – essa cidade turística é 

conhecida por ser um lugar paradisíaco frequentado por milionários. Mas, em 

seguida, ele afirma que seu destino está mais para Ciudad del Este. Seu tom, 

ao dizer isso, nos permite inferir que ele não considera esse um bom lugar, 

dando a entender que seu objetivo é menosprezar a vilã. Aqui, compreendemos 

que a formação discursiva da narrativa faz uso do estereótipo negativo sobre 

Ciudad del Este (e o Paraguai) que circula no imaginário do brasileiro para 
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produzir o sentido que ela pretende. Em seguida, por ironia, é Fred quem toma 

a direção do Paraguai. Ele negocia a compra de um passaporte falso e o 

intermediário lhe propõe que tome o avião no Uruguai ou no Paraguai. 

Essas cenas encontram-se em anexo sob o título “Passione 5/1/2010 

Capítulo 201 Parte 3” (capítulo 201, 14‟30”, 5/1/2011). Nessa sequência, a 

briga entre Fred e Clara pode ser vista entre os 6‟17” e os 6‟34”, e a compra 

do passaporte entre os 7‟10” e os 7‟57”. Ainda no mesmo episódio, vemos 

Fred chegando ao posto de fiscalização da fronteira de Foz do Iguaçu e, em 

seguida, sendo perseguido pela polícia, cenas mostradas a partir dos 9‟10” da 

sequência que encontramos sob o título “Passione 5/1/2010 quarta-feira Parte 

5 na íntegra novelaclube” (capítulo 201, 12‟9”, 5/1/2011). 

No capítulo do dia seguinte (6/1/2011), a personagem Beth Gouveia 

(Fernanda Montenegro) diz que “o Fred foi preso tentando atravessar a 

fronteira do Paraguai com um passaporte falso”, o que pode ser visto durante 

os primeiros 30” de uma sequência que encontramos sob o título “Passione 

6/1/2011 Fred é levado à delegacia” (capítulo 202, 1‟31”, 6/1/2011). Portanto, 

apenas na telenovela Passione, Ciudad del Este (o Paraguai) aparece duas 

vezes como o rumo de criminosos em fuga – primeiro Clara e depois Fred –, 

sendo além disso mal reputada quando é caracterizada como um destino 

apropriado para Clara, uma vilã que é considerada pelo enunciatário, por 

diversas vezes ao longo da telenovela, como uma “anta”. 

Em relação ao que nos descreveu a amostra sobre a novela A Favorita, 

encontramos algumas cenas dela no site Youtube.com, em trechos dos 

capítulos 172 (10‟ 45”, 18/12/2008), 173 (10‟40”, 19/12/2008) e 174 (2‟44”, 

20/12/2008). Ao assistimos esse material televisivo com as famílias paraguaia e 

brasileira – eram cenas que narravam o planejamento da fuga dos vilões para a 

Bolívia, através do Paraguai – percebemos que o Paraguai é mencionado uma 

única vez, pelo menos, nessas sequencias. Diante do número grande de 

referências que a amostra fez a isso nas entrevistas, pedimos então que nos 

explicassem como isso se tornou tão relevante. A paraguaia Lurdes (52) nos 

esclareceu que “toda vez que o Sabiá está falando do tal ônibus, é o ônibus que 

sai do Paraguai para a Bolívia, pelo menos é isso que o pessoal comentava”. 
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Então, perguntamos onde se comentava isso e seu marido, o paraguaio José 

(56), nos explicou “ahh, na rua, na loja”. Lurdes ainda complementou “em casa 

também, aqui e em outros lugares, na tia Dulce também, e quando vinha o 

assunto na confeitaria”. Perguntamos a mesma coisa para a família brasileira e 

eles explicaram que “quando vão atravessar a fronteira para fugir e falam em 

Paraguai, é dessa que estão falando, pode ser que o destino depois seja mais 

chique, mas começa por aqui” (Carmem, 47) e que “o que se comentava era 

que não precisavam ter falado em Paraguai, não muda” (João Paulo, 51). 

Entendemos assim que mesmo quando as referências no discurso 

televisivo à região de fronteira ou ao Paraguai são mínimas, ou aparentemente 

não tão impactantes para o desenvolvimento da narrativa, essas 

representações mostram-se relevantes no cotidiano dos fronteiriços. E, as 

apropriações realizadas por brasileiros e paraguaios ocorrem no sentido de usar 

a representação da televisão para mensurar como “os de fora” atribuem sentido 

“aos de dentro”. Ou seja, paraguaios e brasileiros fronteiriços comparam o que 

conhecem sobre seu contexto local com o modo como essa mesma realidade é 

identificada e retratada nas narrativas televisivas – narrativas essas que são 

construídas por agentes que não participam desse contexto. 

Retomamos que A Favorita é uma telenovela que foi assistida por 

brasileiros e paraguaios que vivem na fronteira, tendo sido transmitida pelo 

canal Globo de televisão brasileira. Quando estivemos em campo essa novela 

estava sendo reprisada, com dublagem em espanhol, pelo canal SNT de 

televisão paraguaia. As cenas com as quais trabalhamos aqui foram 

selecionadas a partir da memória dos entrevistados, de quando assistiram a 

versão original, uma vez que, quando estivemos em campo, elas ainda não 

tinham ido ao ar na versão dublada.  

Contextualizamos que os personagens envolvidos nessas cenas fazem 

parte de um núcleo que gira em torno de Dodi, um dos principais vilões da 

trama. Nelas aparece a interação de Dodi com seu pai, Sabiá (Lucio Mauro), 

sua irmã, Fafá (Cláudia Missura), e uma das mulheres com quem se relacionou 

durante a novela, Manu. Ao longo da narrativa, Dodi envolveu-se em dois 

homicídios, dois sequestros, chantagem, casamento por dinheiro e outros 
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pequenos golpes. Ele ligou-se à protagonista e à antagonista da novela e 

tentou tirar vantagem das duas, embora fosse apaixonado pela vilã. Entre 

outras características, Dodi é desleal e infiel, e assim acaba se envolvendo com 

a prostituta Manu, que vira sua comparsa em vários golpes. Embora Manu 

queira melhorar de vida, mesmo que desonestamente, ela ainda preserva 

alguns escrúpulos e a relação entre eles é conturbada e permeada pela 

desconfiança. Nas cenas que vamos expor, os dois estão tentando fugir do país 

com dinheiro que conseguiram obter por meios ilegais. 

Na narrativa, Dodi ainda é responsável por alienar afetivamente a própria 

filha e, de modo geral, seu personagem foi caracterizado como um tipo rude, 

desonesto e de mau gosto. O pai e a irmã de Dodi não participam da narrativa 

desde o começo, mas quando aparecem, fica evidente que ele foi criado num 

ambiente familiar em que a desonestidade é lugar comum. Seu pai e sua irmã, 

porém, podem ser caracterizados como golpistas menos arrojados, mais 

cômicos do que perigosos. Segundo os entrevistados, em algum momento da 

trama foi citado o fato de que seu pai, Sabiá, e sua irmã, Fafá, “moravam no 

Paraguai” (Amanda, 19) e chegaram em São Paulo, onde se desenvolve a 

novela, “vindos do Paraguai” (Lurdes, 52) – todavia, não conseguimos achar 

essas cenas.  

Nas cenas do capítulo 172, os personagens Dodi e Manu estão 

escondidos na casa de Sabiá. A cena começa com Sabiá ao telefone negociando 

com “aquela turma” a fuga de Dodi e Manu para fora do Brasil. Ao final do 

telefonema, ele diz que os dois podem escolher o caminho para Santa Cruz de 

La Sierra “ou podem ir direto para o Paraguai”, sendo o objetivo final dos dois, 

como fica claro em cenas de outros capítulos, o de chegar à Miami. Em 

seguida, trava-se um diálogo sobre “molhar a mão de um, molhar a mão de 

outro”, em que Sabiá ressalta que “a operação maior nessa transação são as 

propinas”. 

Ficou claro, a partir da leitura efetuada pelas famílias, que o incômodo 

suscitado por essa cena foi gerado pelo fato de o Paraguai ter sido relacionado 

a um “esquema” (conforme o brasileiro João Paulo, 51, e o paraguaio José, 56) 

que envolve um tipo específico de personagem, os “maus elementos” (Juán 
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Carlos, 79) ou “gente que não vale nada” (Estela, 72). O contexto em que se 

fala do Paraguai é o mesmo que trata de “propina” ou de “molhar a mão de 

um, molhar a mão de outro”. Mesmo que a narrativa não especifique se essa 

propina é destinada a paraguaios, brasileiros ou a ambos, as famílias utilizam 

isso para questionar uma representação televisiva que, de acordo com a 

apropriação da amostra, os considera “desonestos” (conforme os brasileiros 

João Paulo, 51; Carmem, 47, e os paraguaios Juán Carlos, 79; Mário, 22).  

Ainda no capítulo 172, chama a atenção da amostra a caracterização dos 

personagens como “gente que quer vida boa” (Juán Carlos, 79), como 

“deslumbrados” (Carmem, 47), em função da cena que Manu diz “não dá cara, 

não dá para comer essa porcaria, Dodi. É o fim, a gente com essa mochila 

estufada de dinheiro, cara, tendo que comer essa comida de mendigo (...) toma 

aqui, Fafá (...) 300 dólares da minha parte (...) você vai lá e compra a comida 

que eu mereço, com o meu dinheiro (...) pode comprar ostras, faisão, queijo 

camembert, torradas inglesas, cerveja alemã, chocolate com marzipã”. 

Nas cenas do capítulo 173, Dodi e Manu ainda estão escondidos na casa 

de Sabiá e Fafá. Dodi conversa com seu pai sobre como farão para que Manu 

seja colocada fora da “jogada” e, depois, quando Dodi sai, Manu fala com Sabiá 

sobre o mesmo assunto, como farão para deixar Dodi de fora da “jogada”. 

Sabiá está fazendo “jogo duplo” com os dois e Fafá, a única que sabe disso, 

tenta alertá-lo sobre as consequências disso e acaba ouvindo do pai que ela 

tem que aprender três coisas na vida: “quem não chora não mama”, “quem não 

arrisca não petisca” e “quem não morre não vai para o céu”. Todas as cenas 

que envolvem Sabiá têm um caráter cômico, os diálogos que ele conduz 

evocam em nossa amostra a imagem do trapaceiro experiente, como quando 

os entrevistados se referem a ele como “malandro” (João Paulo, 51), “golpista” 

(Lurdes, 52) ou “171 profissional” (Diego, 23). O seu personagem é o do vilão 

cômico, suas estratégias levam ao riso e a amostra nutre simpatia por ele, uma 

vez que sua ação pode acabar provocando algum tipo de justiça em relação ao 

outro vilão, o Dodi.  

Nas cenas do capítulo 174, há imagens externas que sugerem que os 

protagonistas estão na periferia de São Paulo. Em seguida, Manu, Fafá, Dodi e 
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Sabiá negociam a fuga com a colaboração de uma mulher chamada Emilinha, 

no que parece ser o local de onde ela comanda uma “milícia”. Manu diz: “Para 

que esse homem armado aí na porta, hein, Fafá?” e Fafá responde: “É que a 

Emilinha é a chefe da milícia aqui, então precisa se garantir, né?”. Logo, 

Emilinha entra e saúda com entusiasmo: “Fala, Sabiá, meu querido!”, Sábia 

responde: “Ô meu amor, grande Emilinha, grande Emilinha, essa é a rainha da 

milícia (...)”. As negociações começam e quando Emilinha pergunta: “O que é 

que você manda? (...)”, Sabiá explica: “O meu Dodi está sendo mal tratado por 

uma turma aí, sabe, eu quero que ele vá embora para fora do País”. Emilinha 

conduz a negociação: “Você veio no lugar certo, Sabiá! ...Passaporte, imagina, 

isso é mole para nós, mas tem que ter uma mixaria logo na mão, né mano, tem 

que pagar uns e outros adiantado, esse tipo de operação é assim... agora 

fechou maninho... o destino então é Santa Cruz de La Sierra e depois Miami?”. 

Dodi chama seu pai Sabiá de lado e pergunta: “Me diga uma coisa, ela está 

sabendo que o passaporte é só para mim, que a gente vai tirar a Manu da 

jogada?, ao que Sabiá responde: “Claro, ô Dodi, é claro que sim, agora ela não 

podia abrir a bandeira na frente da Manu...”.  

A “jogada”, o “jogo duplo”, a presença de um “homem armado”, a 

referência à “milícia”, o preparo da fuga que envolve a “compra” de um 

“passaporte”, a necessidade de se ter dinheiro ou “uma mixaria na mão” a fim 

de “pagar uns e outros”, são elementos que participam de uma formação 

discursiva que caracteriza os personagens e as atividades que eles estão 

praticando fora do registro da legalidade. Essas cenas também contextualizam 

o âmbito em que o Paraguai aparece na narrativa, embora o nome do país não 

seja mencionado novamente. Os entrevistados comentam ainda que “já se vê 

que boa coisa não é” (conforme o paraguaio José, 56) e constatam que “é um 

passando a perna no outro, é engraçado, mas se pensar bem é bem pesado, 

eles estão lidando com o crime organizado, eles são o crime organizado” 

(conforme o brasileiro João Paulo, 51). 

A família brasileira nos leva a compreender que ao representar o 

Paraguai de acordo com esse aspecto danoso à “moral” (Estela, 72) e ao 

“caráter” (Amanda, 19), também se “mancha a imagem da fronteira” (Carmem, 
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47), porque “quem foge para o Paraguai, passa pela fronteira e, se for 

criminoso, só passa se molhar a mão de alguém” (Diego, 23), pois “para tantos 

criminosos virem para cá, até em novela, devem achar que por aqui todo 

mundo é desonesto e daí vão se safar” (Carmem, 47).  

As colaborações da família paraguaia também ocorrem no sentido de 

resistir a uma representação que caracteriza o Paraguai como um local que 

permite a impunidade e que gera dúvidas sobre a honestidade do povo. Tal 

como evidenciam os comentários dos paraguaios ao dizerem que “sempre 

parece que aqui não tem lei, se fosse assim, não tinham as notícias de se 

prendeu um e outro” (José, 56) e que “gente errada tem em todo lugar, mas 

isto se torna um problema quando não se fala que o paraguaio também é 

trabalhador, alguma coisa mais positiva” (Lurdes, 52). As consequências dessa 

representação televisiva para a identidade nacional paraguaia é apontada 

quando um dos paraguaios esclarece que “não é bom para o espírito do nosso 

povo, é uma imagem muito negativa, o brasileiro pensa quando precisar fugir, 

vou para o Paraguai porque lá não se faz nada, ninguém me pega, não tem lei, 

não tem nada” (Juán Carlos, 79). 

Compreendemos então que essa representação televisiva medeia o 

discurso dos entrevistados brasileiros e paraguaios, participando do jogo 

identitário que ocorre entre quem vive na fronteira e quem não é da região, 

como quando a amostra questiona a identidade que lhes é atribuída pela 

narrativa ficcional. E contribui também para o jogo identitário que dá-se no 

próprio contexto fronteiriço, porque a família brasileira ora reconhece o papel 

exercido por brasileiros em atividades ilegais, como o “esquema” da novela, e 

aponta que “nem o Paraguai ou a fronteira é uma coisa só desonesta” (João 

Paulo, 51) – acionando assim a identidade fronteiriça, incluindo os paraguaios 

entre o “nós”, em relação aos “outros”, ou seja, em relação à representação 

televisiva que não é narrada pelos fronteiriços – e ora, contraditoriamente, 

atribui a “má fama” (Carmem, 47) da fronteira à complacência das autoridades 

paraguaias, reforçando assim aspectos de alteridade em relação aos vizinhos.  

Essa representação televisiva também medeia o discurso da família 

paraguaia e, uma vez que o país é mencionado nominalmente na narrativa, no 
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jogo identitário os paraguaios entendem que a caracterização da televisão é 

equivalente àquela feita pelos brasileiros como um todo, mesmo pelos da 

fronteira, e isso se evidencia quando dizem “sabemos que há muitos brasileiros 

que nos vêem assim, mesmo aqui” (Lurdes, 52). Sendo assim, o consumo da 

televisão é utilizado para evidenciar um distanciamento já existente entre 

brasileiros e paraguaios na fronteira e também para apontar como a reiteração 

dessa representação televisiva fragiliza “o espírito do povo paraguaio” (Juán 

Carlos, 79), ou seja, sua identidade nacional. 

Sobre a representação do Paraguai em A Favorita, os comentários que 

surgiram levam ainda ao questionamento das relações estabelecidas entre 

ficção e realidade a partir da narrativa ficcional. Exploramos essa perspectiva 

porque compreendemos que, conforme Motter (2003b, p. 79), “a telenovela 

demarca o horizonte social de seu momento, os temas que pontuam as 

preocupações e os valores dominantes naquele período”. Logo, a representação 

televisiva do Paraguai como o destino de criminosos em fuga na novela, bem 

como nos noticiários, pontua a identidade que os brasileiros atribuem aos 

paraguaios, uma identificação que ocorre no plano do estereótipo.  

Brasileiros e paraguaios afirmaram que a narrativa ficcional é semelhante 

à narrativa jornalística: “É a mesma coisa que aparece nos noticiários” 

(conforme o brasileiro Diego, 23); “nem na novela aparecemos de outra forma” 

(conforme o paraguaio Mário, 22). Porém, no caso dos paraguaios, há uma 

insatisfação maior com essa representação. Os paraguaios resistem à 

representação da narrativa ficcional e a comparam com a narrativa jornalística 

dizendo que “é um faz de conta, então poderia ser diferente, pelo menos aí, 

quando é notícia eu até entendo, mas às vezes até a notícia parece um filme de 

ação, como a do Fantástico, não há outra coisa (Mário, 22)”.  

Entendemos que em um programa como o Fantástico, que chamou a 

atenção do paraguaio Mário, a narrativa jornalística tende ao sensacional, com 

o uso de recursos técnicos diversos, ora para dramatizar acontecimentos sobre 

os quais não há imagens, ora para acompanhar ações policiais diversas, caso 

das câmeras escondidas e conversas gravadas, tal como é possível observar 

nas reportagens do Fantástico sobre a fuga do suspeito de duplo homicídio, o 
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contrabando em época de Natal ou o “Barão da Maconha”. Compreendemos 

que, de fato, as narrativas jornalísticas carregam marcas de outros gêneros. Às 

vezes, é possível perceber que as reportagens televisivas são construídas com a 

utilização de elementos próprios de narrativas ficcionais – como quando ocorre 

a caracterização de heróis e vilões, dentro de uma estrutura dicotômica em que 

o bem se opõe ao mau, como quando a realização pessoal depende de uma 

trajetória na qual o personagem supera limitações socioeconômicas e culturais, 

confronto esse no qual a possibilidade de mobilidade de classes é bem-vista e a 

ascensão por meio do trabalho honesto é enaltecida, assim como quando a 

narrativa noticiosa se desenvolve sublinhando os sentimentos e o caráter e não 

necessariamente a ação. Entre outras características, todas essas que 

mencionamos são, por exemplo, próprias da construção de narrativas ficcionais 

de gênero melodramático, conforme Brooks (1976). As especificidades dos 

recursos utilizados no gênero melodrama podem colaborar para alimentar o 

processo de identificação do telespectador com o conflito humano numa 

narrativa noticiosa. Exemplos que convergem com nossa perspectiva podem ser 

encontrados no trabalho de Sousa Junior (2003), ao estudar o Jornal Nacional. 

Para analisar em maior profundidade as escolhas envolvidas no processo 

produtivo de narrativas ficcionais ou noticiosas precisaríamos estender essa 

pesquisa em direção a outro eixo. Mesmo assim, depreendemos que no caso 

das telenovelas, construir a narrativa utilizando representações reincidentes nos 

telejornais, mesmo quando a referência é mínima e estereotipada, pode servir 

para conferir verossimilhança à trama – ou seja, entre as razões possíveis para 

justificar o uso de estereótipos num enredo ficcional pode constar o objetivo de 

conferir verossimilhança à narrativa. Entretanto, compreendemos que nas 

narrativas ficcionais, recorrentemente há lugares, personagens e situações que 

certamente não se limitam ao verossímil e que muitas vezes são caracterizados 

de modo a não se restringir aos estereótipos, estigmas ou preconceitos do 

imaginário social brasileiro. Ou seja, em vários momentos, as narrativas 

ficcionais não limitam seus enredos e o desfecho de suas tramas ao senso 

comum, e frequentemente há espaço para a fantasia e o inesperado. Assim, a 

necessidade de verossimilhança numa telenovela nos parece razão insuficiente 
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para justificar as escolhas realizadas no processo produtivo. Questionamos, 

então, porque no caso do Paraguai a representação não vai além do 

estereótipo. Dentro da perspectiva socioeconômica que caracteriza a novela 

enquanto produto, entendemos que a narrativas ficcionais brasileiras não tem 

como público-alvo os paraguaios. Seus realizadores poderiam se utilizar disso 

também como argumento imediato para justificar a representação simplificada 

do universo simbólico paraguaio, mas mesmo atentando para essa 

possibilidade, pensamos que seria interessante representar de modo mais 

complexo a comunidade paraguaia, ou pelo menos, não limitar essa 

representação ao estereótipo negativo – com isso, os profissionais que fazem 

novelas ganhariam em originalidade e as narrativas em riqueza, profundidade e 

até criatividade. Além disso, muitos paraguaios vivem no Brasil, e mesmo os 

paraguaios fronteiriços – que se inter-relacionam com a sociedade brasileira de 

vários modos –, têm acesso ao sinal de televisão aberta brasileira. 

Mencionamos ainda o fato de que as telenovelas brasileiras constituem o 

principal material de exportação da televisão brasileira e muitos dos 

compradores são países latinos.  

É evidente que o consumo do bem simbólico telenovela, bem como o dos 

telejornais, participa das confrontações de identidades culturais que se 

articulam no espaço fronteiriço, no que diz respeito à caracterização do 

Paraguai ou da fronteira como o destino de suspeitos ou criminosos em fuga. A 

reiteração dessa representação não colabora para o reforço da identidade 

nacional paraguaia e da identidade regional fronteiriça. Apresentadas nas 

narrativas ficcionais ou jornalísticas, elas medeiam a sociabilidade cotidiana do 

espaço fronteiriço há décadas, e se certamente não criam as próprias relações 

de identidade e alteridade, em alguma medida elas reproduzem ad nauseam 

um aspecto gerador de tensão nas relações sociais entre paraguaios e 

brasileiros que tem consequências diretas no jogo identitário, o que combinado 

à escassez de outros tipos de representação do espaço fronteiriço e de seus 

atores sociais, configura essas narrativas como mediações que atuam no plano 

dos estereótipos. 
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3.5.4.2 O caso da telenovela Vale Tudo, outras apropriações e usos 

 

 

Os entrevistados escolheram ainda assistir conosco o primeiro capítulo 

da novela Vale Tudo27. Nessa narrativa ficcional, é apresentada uma formação 

discursiva mais complexa para abordar o problema do contrabando, o que fez 

dela uma exceção entre as narrativas televisivas brasileiras, e nesse aspecto 

marcou positivamente a memória dos entrevistados. 

Destacamos que a telenovela brasileira Vale Tudo foi lembrada por 10 

dos 18 entrevistados. Eles demonstraram que se sentiram representados na 

narrativa ficcional porque o início da trama se desenvolve na fronteira Foz do 

Iguaçu-Ciudad del Este, tal como nos disseram “a atriz da novela morava na 

cidade de Foz do Iguaçu e era uma guia turística brasileira” (conforme a 

brasileira Carmem, 47), “na novela, a Regina Duarte trazia turistas para 

fazerem compras aqui” (conforme a paraguaia Lurdes, 52). Sublinhamos ainda 

a intimidade dos paraguaios com as estrelas de novelas brasileiras – foi comum 

ouvirmos os paraguaios se referindo aos artistas brasileiros pelo nome. 

Acreditamos que isso ocorre porque esse hábito de consumo existe em Ciudad 

del Este há pelo menos três décadas.  

Os paraguaios e os brasileiros mencionaram que o tema do contrabando 

associado ao local também foi abordado nessa telenovela, gerando uma 

discussão sobre a honestidade que teve muita repercussão na época. 

Encontramos o primeiro capítulo da novela Vale Tudo (16/5/1988) dividido em 

sete partes no site do Youtube. Assistimos o capítulo na íntegra com as famílias 

                                                           
27

Vale Tudo – Telenovela. Autoria: Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. Direção: 

Ricardo Waddington e Paulo Ubiratan. Direção Geral: Dennis Carvalho. Direção Executiva: Paulo 

Ubiratan. Supervisão: Daniel Filho. Período de exibição: 16/5/1988 – 7/1/1989. Horário: 20h. 
Número de capítulos: 204. A novela foi reapresentada entre maio e novembro de 1992, no 

programa de reprises Vale a Pena Ver de Novo. Em 2001, a Rede Globo e a Telemundo, 
braço hispânico da rede americana NBC, firmaram um acordo de coprodução do remake de 

Vale Tudo. Voltada para o público latino, a nova versão da novela, Vale Todo, teve direção 

geral de Wolf Maya e foi produzida em 2002, no Projac, com um elenco formado por atores de 
língua hispânica. A adaptação foi de Yves Dumont. (Fonte: projeto Memória Globo, site oficial 

da Globo.com) 
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brasileira e paraguaia e analisamos aqui as cenas que suscitaram colaborações 

de nossos entrevistados. No DVD, o capítulo está completo, e as cenas com as 

quais trabalhamos estão inseridas na parte dois e três. 

Nessas cenas aparecem as protagonistas Raquel (Regina Duarte) e Maria 

de Fátima (Glória Pires), mãe e filha que adotaram para si valores 

diametralmente opostos. Raquel é a representação da retidão moral, da 

simplicidade, da trabalhadora honesta que ascende socialmente sem prejudicar 

ninguém ou ferir a lei, da mãe que quer educar e proteger a própria filha – ela 

é uma personagem rousseauniana que acredita que o ser humano é bom por 

natureza e é a sociedade que o corrompe. Já Maria de Fátima torna-se uma 

vilã. Ela é uma personagem hobbesiana que acredita que o ser humano não é 

bom por natureza, ou seja, que o homem é o lobo do próprio homem. Esse 

ponto de vista sobre o ser humano poderia ser utilizado de modo construtivo, 

mas não é o caso da personagem. Maria de Fátima crê que não ter “caráter” é 

o único modo de atingir seus objetivos e que qualquer postura contrária é sinal 

de falta de inteligência. Mãe e filha representam valores opostos até o fim da 

trama. Ambas acabam ascendendo do ponto de vista socioeconômico, porém 

para isso Fátima segue desonesta, casa-se por dinheiro e chega a vender o 

próprio filho, enquanto Raquel mantém-se íntegra, vende sanduíches na praia e 

consegue montar uma cadeia de restaurantes. 

Nesse capítulo também é apresentado o personagem de Salvador 

(Sebastião Vasconcelos), pai de Raquel e avô de Fátima. Salvador trabalha para 

a Receita Federal e é um homem honesto como a filha. Ele desencadeia o 

primeiro debate na trama sobre honestidade e a falta dela. O diálogo entre ele 

e Fátima dá o tom da novela e caracteriza as implicações dessa questão para o 

desenvolvimento do Brasil. Salvador morre no final do primeiro capítulo e sua 

morte precipita os acontecimentos. Fátima dá o primeiro grande golpe de sua 

vida na própria mãe, vendendo a casa em que moram. Quando o avô morre, a 

casa fica no nome de Fátima e ela a vende sem consultar a mãe, que fica sem 

ter onde morar. Com o dinheiro, Fátima muda-se para o Rio de Janeiro com o 

objetivo de enriquecer. Raquel vai atrás da filha, acreditando que ela foi 
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enganada por alguém, mas lá vai aprender mais “sobre o caráter” de Fátima e 

se desapontar bastante ao longo de toda a novela. 

Também conhecemos o personagem César (Carlos Alberto Riccelli), um 

modelo ou “manequim” carioca que Fátima conhece no saguão do hotel onde 

sua mãe trabalha. César está em Foz do Iguaçu a trabalho e Fátima se encanta 

com ele e o que ele representa (uma vida bem-sucedida numa metrópole), 

afinal ele é bonito e está hospedado num hotel de luxo. Mais adiante na trama, 

ficamos sabendo que ele também trabalha como garoto de programa. César 

também é um vilão, isso já se evidencia quando suas falas denunciam que ele 

está tentando passar contrabando pela fronteira Ciudad del Este-Foz do Iguaçu. 

É tentando impressionar esse homem que Fátima se desentende com o avô. No 

Rio de Janeiro, Fátima encontra César e ambos tornam-se cúmplices de 

diversos crimes ao longo da narrativa. 

Em Vale Tudo (capítulo 1, 16/5/1988, p. 2, 9‟24”), a protagonista Raquel 

é uma guia turística na fronteira Foz do Iguaçu-Ciudad del Este. A cena que 

caracteriza seu papel no contexto fronteiriço mostra-a em seu trabalho, lidando 

com muitos turistas. Nesse contexto, Raquel diz: “Vamos gente, quem que me 

deu essa bolsa pra segurar? Vamos indo que o ônibus está esperando. Tá todo 

mundo aí? Para, para, ninguém sai daí um minuto. Gente, vamos, pelo amor de 

Deus, tá todo mundo esperando. Peraí que eu quero falar com vocês uma coisa 

muito importante, olha bem pra mim antes de entrar. Pra ninguém se perder, 

todo mundo vai se guiar por essa sombrinha vermelha”. A personagem repete o 

que diz em outras línguas e continua seu trabalho com os turistas: “Vamos, 

agora podem entrar”. O grupo de turistas entra no ônibus e ela segue dizendo: 

“Isso, todo mundo entrando, vamos, vamos rápido, senão não dá tempo de a 

gente ver tudo”.  

Em seguida, o ônibus sai e Raquel fala para os turistas: “Então, esse 

aqui é o rio Iguaçu que vem separando o Brasil da Argentina e antes de 

encontrar o rio Paraná, ele forma as Cataratas do Iguaçu. As Cataratas do 

Iguaçu são formadas por duzentos e setenta e cinco quedas”. A personagem 

também se repete em outras línguas para que os turistas não brasileiros a 

compreendam e continua “e desse nosso lado nós temos aqui o Salto Floriano e 
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do lado da Argentina a Queda de São Martin (...). A caída mais linda é a da 

Garganta do Diabo”. Então, são exibidas imagens das Cataratas do Iguaçu, ao 

som de uma música. 

As duas famílias ressalvaram que essa representação de alguém que vive 

na fronteira é uma exceção na televisão. Ao assistir a cena, a família brasileira 

comentou que a personagem de Regina Duarte, uma guia turística que vive em 

Foz do Iguaçu e leva turistas para fazer compras no Paraguai, representa uma 

boa parcela da história da população local. Além de casos conhecidos de suas 

relações na esfera privada, citaram como exemplo a história de um jornalista de 

Foz do Iguaçu que “começou a sua carreira fazendo o que a Raquel faz na 

novela e escreveu um livro” (Diego, 23). Sobre essa experiência, o livro é 

utilizado pela família brasileira como um recurso cultural local – também 

divulgado na mídia e escola locais para atestar a verossimilhança da narrativa. 

No livro mencionado, Terra das Muitas Águas (1998), de Jackson Lima, há uma 

descrição de sua história de vida como guia de turístico e o retrato dos passeios 

de compras dos grupos de turistas que ele conduziu, desde os anos 70, na 

fronteira Ciudad del Este-Foz do Iguaçu.   

A família paraguaia apontou que a representação televisiva é verossímil e 

consegue contar a história local sob outro ângulo: “Isto é o que acontece por 

aqui, turismo, vivemos disso, as pessoas começaram a vir por causa das 

Cataratas e aí já que estavam na fronteira, vinham conhecer o Paraguai” (José, 

56) e “o povo daqui aproveitou para vender para os turistas, até que surgiram 

aqueles que vinham só para comprar” (Juán Carlos, 79). De fato, as Cataratas 

do Iguaçu, localizadas no Parque Nacional do Iguaçu, são um Patrimônio 

Mundial Natural da Humanidade tombado pela UNESCO (Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) e representam um 

motivo de orgulho para quem vive em Foz do Iguaçu. Além de serem 

consideradas um símbolo da cidade ou um “cartão postal de Foz e do Brasil 

também” (conforme o comentário da brasileira Flávia, 31, quando nos falou 

sobre sua escolha pelo curso de Turismo e Hotelaria), constituem um atrativo 

turístico da região que é anterior à expansão do comércio informal de Ciudad 

del Este. Registramos também que a New7Wonders Foundation, mesma 
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organização que criou o concurso para eleger as Sete Maravilhas do Mundo (em 

que o Corcovado, no Brasil, foi uma das eleitas), propôs que os internautas 

escolhessem as sete maiores maravilhas naturais do planeta. O ranking com as 

setenta e sete mais votadas foi enviado a UNESCO, que selecionou as vinte e 

uma finalistas. O Brasil está entre os finalistas, representado pela Amazônia e 

pelas Cataratas do Iguaçu. O final do concurso está previsto para 2011, quando 

serão eleitas as Sete Maravilhas da Natureza.  

Compreendemos que essa caracterização da fronteira a partir da 

personagem Raquel, uma mulher honesta e que trabalha com turismo 

internacional, medeia o discurso de brasileiros e paraguaios porque ficou 

marcada como uma representação positiva da região na televisão brasileira e é 

convergente com a realidade local. No jogo identitário fronteiriço, as atividades 

vinculadas ao comércio e consumo de mercadorias, como o turismo mostrado 

na novela, constituem relações que reforçam a identidade fronteiriça – como já 

apontamos neste estudo.  

Outras cenas consideradas relevantes pelas famílias são as que 

apresentam o personagem César e o início de seu relacionamento com Maria de 

Fátima. Maria de Fátima se encanta com ele, tenta chamar sua atenção e 

consegue despertar o interesse dele com um ardil: ele quer trazer contrabando 

do Paraguai e ela dá a entender que consegue concretizar isso. A narrativa se 

desenvolve conforme segue (Vale Tudo, capítulo 1, 16/5/1988, p. 2, 9‟24”). 

Fátima aparece nas imediações da piscina do hotel, olhando para um 

homem que está nela. Ela comenta com sua amiga: “nossa, por esse aí eu 

aceitava o emprego de garçonete o dia inteiro e ainda dava casa, comida e 

roupa lavada”. A amiga de Fátima diz que “ele é da equipe de negócio 

comercial, chegaram do Rio e tão ocupando três apartamentos do quinto 

andar”. Então, Fátima, olhando para o homem, continua: “nossa, que beleza, 

olha os ombros”. A sua amiga explica que tem que sair (“Fátima, não posso 

ficar mais não. Meu pai fica possesso de me ver misturada com os hóspedes”) e 

Fátima se despede (“tá, então tchau”). Antes de ir, a amiga pergunta para 

Fátima: “vem cá e o que eu digo para os garotos?” e ela responde “Você diz 

que eu tô azarando coisa melhor”. Então, Fátima caminha em direção a César. 
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Fátima escuta a conversa de César com um amigo, ele diz “já marcaram 

a gravação pra amanhã?” e o amigo responde “tá dependendo da Débora, que 

parece que deu bolo, tinha que chegar no vôo das quatro. O Aroldo tá cantando 

uma garota daqui mesmo pra substituir”. Em outra cena, César aparece no bar 

do hotel e um funcionário diz para ele: “Telefone pro senhor”. Enquanto ele 

atende, Fátima fica olhando, interessada em ouvir a conversa. Então, Fátima 

fala para o garçom: “Fernando, vem cá, eu vou pedir um drink e você me trata 

como se eu fosse hóspede, tá?” e o garçom protesta: “Mas Fátima, o pai da 

Aparecida disse que não quer ver vocês aqui no bar o dia inteiro”. Ela tenta 

mantê-lo sob controle e diz “fica frio, faz o que eu tô falando”, ele acaba 

concordando, responde que “tudo bem” e, então, Fátima pede uma bebida. 

Enquanto isso, César continua no telefone e diz “descolou? Ah, pelo 

amor de Deus, Vicente, só me deram o nome desse fiscal. Os vídeos[cassetes] 

já tão dentro do carro lá no lado do Paraguai, você vai ter que me quebrar esse 

galho cara. (...) Então, depois do jantar eu vou ficar aqui no hotel, no quarto, 

lendo. Fazê o que nesse fim de mundo? Dançá pagode em boate de hotel? Tá, 

cara, vê lá. Ok”. Fátima observa César ao telefone e escuta a conversa e, em 

seguida, o aborda dizendo: “Escuta, não são vocês que tão com aquele 

problema de uma manequim que deu bolo?”. 

César responde: “Ah, é sim, mas não é problema meu não”. Ele não dá 

muita conversa pra ela e pede a conta para o garçom, mas ela ainda pergunta 

“Escuta, a mulher tinha que idade mais ou menos?”, ele responde “novinha, 

vinte, vinte e um anos”. Fátima se oferece para o trabalho: “Acho até que ia ser 

bacana se eu fizesse um comercial” e César a olha como se estivesse 

incomodado com aquelas perguntas e diz: “você procura o produtor, acho que 

é apartamento 502, pergunta na recepção”, então ele fica de costas para ela. 

Fátima se afasta um pouco, pega o telefone e pede pra falar com seu 

Salvador. Na verdade, ela liga para uma amiga e finge estar falando com o 

Salvador, que é o seu avô e também funcionário da Receita Federal, tal como 

será relatado mais adiante na narrativa. Com o objetivo de tornar-se 

interessante diante dos olhos de César, ela diz: “Seu Salvador, tô ligando só pra 

agradecer o senhor ter quebrado aquele galho na alfândega. É, correu tudo 
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certinho sim, tá, muito obrigada, um abraço pra sua filha. Até logo”. Esse 

diálogo de Fátima ao telefone de fato chama a atenção de César. Ela desliga o 

telefone e pede para o garçom colocar na conta dela e, quando está para sair, 

César a chama: “Peraí, peraí, você nem me deu tempo de eu perguntar seu 

nome, senta aí”. Então, ela senta e sorri pra ele. 

César pergunta: “Eu tava escutando o seu telefonema aí, sem querer, 

você tem um amigo na alfândega, né?” e Fátima responde: “Não, não é amigo, 

eu conheço um cara assim de passagem”. César continua: “é que você tinha 

me perguntado sobre o comercial”, ele olha para as pernas dela, e segue 

falando: “Sabe o que eu tô pensando? Eu acho que se eu te apresentar para o 

produtor, ele vai ficar devendo um favor pra mim pro resto da vida”. Ela sorri 

pra ele.  

Em outra cena, aparece Fátima se despedindo de um casal e logo 

encontra César, ele pergunta “e aí, legal?”, ela responde “tudo certo, amanhã 

as oito em ponto eu tô aqui”. César continua: “Você não está hospedada aqui?” 

e ela despista: “Não, eu tô no outro, eu só vim visitar. Tchau”. Na sequência 

aparecem Raquel e os turistas descendo do ônibus. Raquel se despede deles e 

Fátima fica olhando para sua mãe e pergunta para ela: “Porque você tá 

gritando desse jeito?”. Raquel responde para a filha: “Você não viu, menina, se 

eu não segurasse a véia ia se esborrachar toda no chão”. Então, Fátima, com 

um olhar de desaprovação, diz: “Sempre que você estiver fazendo esse 

escândalo todo, que nem uma louca, me faz um favor, tá, não fala pra ninguém 

que é minha mãe”. Raquel demonstra tristeza e a cena é concluída com a 

apresentação de imagens das cataratas. 

As famílias paraguaia e brasileira apontaram que no caso dessas cenas a 

representação do Paraguai ou da fronteira como o local onde se realiza o 

contrabando é semelhante àquela que ocorre nos telejornais e que ela colabora 

negativamente para a imagem da região, assim como a reiteração de que é 

para lá que fogem os suspeitos e criminosos ou que é ali que a falsificação 

prospera, tal como especificam “é, tinha que se falar disso, o contrabando na 

fronteira de novo” (conforme o brasileiro João Paulo, 51), “não foge da mesma 

coisa, é o jornal tudo outra vez” (conforme o paraguaio Juán Carlos, 79), “essa 
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parte aí não é boa, mas, pelo menos não é tudo, não é?” (conforme a 

paraguaia Lurdes, 52). 

Apesar de a associação do Paraguai ou da fronteira ao contrabando ser 

recebida negativamente, compreendemos que para os entrevistados é mais 

importante o fato dessa representação televisiva não ser a única referência feita 

à região, na narrativa. Além disso, a atividade de contrabando é utilizada nela 

para o desenvolvimento do enredo numa importante discussão que ocorre a 

seguir entre Fátima e seu avô, sobre ética e responsabilidade para com o 

próprio país. Compreendemos que é por isso que a novela Vale Tudo é uma 

representação televisiva que participa positivamente do repertório partilhado 

entre paraguaios e brasileiros. Além disso, registramos que tanto a família 

paraguaia quanto a brasileira se solidarizaram com a personagem de Raquel, 

diante do modo como é mal tratada pela filha. 

Em Vale Tudo (capítulo 1, 16/5/1988, p. 3, 9‟24”), Maria de Fátima tenta 

convencer o avô – que trabalha para a Receita Federal – a facilitar o 

contrabando, a fim de conquistar César. Desse modo, cria-se uma situação na 

qual o caráter de cada personagem é revelado com clareza durante um 

confronto verbal. A trama se arma encadeando um diálogo que dá o tom da 

novela e expressa o contexto histórico da redemocratização em um Brasil que 

questiona os valores da honestidade.  

A cena se desenvolve na casa de Salvador, onde também moram sua 

filha Raquel e a neta Maria de Fátima. Raquel está preparando o café, enquanto 

seu pai e sua filha conversam sentados à mesa. Salvador, indignado, pergunta 

para a neta: “Você tem noção do que está me pedindo?” e ela responde: 

“Vovô, eu nunca pedi nada pra ninguém. Pôxa, porque o senhor não pode tá 

trazendo um videocassete?”. Salvador segue em tom de indignação: “35 anos 

de ministério, Fátima, eu nunca na minha vida, nunca...” e Fátima argumenta 

em tom de desdém: “Então, já tá mais do que na hora de eu lhe perguntar, por 

quê? Mas, por favor, não venha com conceito abstrato de dignidade, princípio, 

honra, não. Eu quero que o senhor me explique na prática. A quem é que o 

senhor vai prejudicar, se levar uma grana, pra deixar um amigo da sua neta 

passar umas bobagens?”. 
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Raquel intervém: “Péra lá, você tá oferecendo suborno para seu avô?” e 

Fátima é assertiva: “Não se mete, mãe!”. Salvador explica: “Na prática, Fátima, 

quem deixa passar mercadoria sem cobrar imposto está prejudicando o Brasil, 

você”. Enquanto ele fala, Fátima canta em tom irônico uma parte do hino 

nacional e sua mãe lhe chama a atenção: “Fátima, olha o respeito”. Fátima 

continua a discussão: “Ah! Será que se o meu avô livrar a cara de um amigo 

meu, pra pagar uma mixaria de um imposto, vai levar o país à falência, poxa?” 

e o avô responde: “O país já foi à falência econômica, moral”. 

Irritada, Fátima diz: “Ah, vovô, eu tô falando de meia dúzia de 

videocassete”. E Salvador explica: “Que a lei não deixa entrar pra você comprar 

produtos brasileiros, mesmo que seja inferior aos que fazem lá fora, porque só 

assim pode ser que um dia esse país tenha mercado pra fabricar coisas 

melhores. A nação tem que ir pra frente, Fátima”. Fátima continua discordando: 

“Ótimo, vovô, o último homem honesto do Brasil, isso dava reportagem pro 

Fantástico. Agora, vai conseguir o que com isso, vovô? Chegar na sua idade 

com uma mão na frente, outra atrás e uma porcaria de uma casa num fim de 

mundo”. 

Raquel chama atenção de Fátima novamente, “Fátima!”, mas ela 

continua: “Isso aqui é um país de trambiqueiro, gente! Vocês tão pensando que 

eu não leio jornal? Vai conseguir o que com a sua honestidade, vovô? Vai 

conseguir o quê? Vai acabar com os assaltantes, com os pivetes, com os 

marajás, com os político ladrão, com os colarinho branco que tão aí dando 

golpe de milhões e milhões de dólares?”. Raquel pondera: “Nem todo mundo é 

ladrão nessa terra, não senhora, dona Fátima, tem muita gente aqui que 

trabalha e que é honesta”. 

Fátima replica: “Ninguém presta, ninguém vale nada, ninguém cumpre 

lei nenhuma, tá. De uma maneira ou de outra aqui nessa terra todo mundo é 

corrupto” e Salvador continua tentando desconstruir os argumentos dela: “De 

uma maneira ou de outra, todo mundo nessa terra é corrupto porque você 

aceita isso como coisa natural. A corrupção é uma bola de neve” e Raquel o 

apoia: “É, quem não tem moral, hoje rouba, amanhã mata”. Fátima questiona 



288 
 

novamente o avô: “Tem colegas seu que tem apartamento de 200 metros 

quadrados em Ipanema”. 

Salvador responde: “Eu não queria apartamento de 1000 metros 

quadrados em Paris, se tivesse que dormir toda noite com um peso na 

consciência de ter contribuído para o tráfico de droga, para o contrabando 

pesado, porque quem é conivente também é responsável, Fátima. Eu não 

quero ser conivente com essa polícia corrupta que tem aí não, com esse 

sistema penitenciário horrível, feio, imundo, triste, onde um marginal é 

condenado e uma semana depois está aí na rua assaltando e matando. Não 

senhora!”. Nisso, Fátima sai e Salvador vai atrás dela, ele diz olhando 

diretamente para ela: “E depois, princípio, dignidade e honra não são palavras 

abstratas, não, Fátima. Eu queria que você entendesse isso muito bem, minha 

neta, porque quando eu morrer, além dessa porcaria de casa num fim de 

mundo, eu queria muito te deixar de herança princípio, dignidade e honra”. 

Então, ele sai de cena, ela pensa um pouco e também se retira. 

A partir dessas cenas, a família brasileira lembra-se do contexto em que 

Vale Tudo passou na televisão pela primeira vez: “Era uma época de muitos 

crimes do colarinho branco” (Carmem, 47), “falava-se muito do jeitinho 

brasileiro, hoje as coisas já são diferentes, se pensar bem melhorou muito isso 

aí” (João Paulo, 51). A novela Vale Tudo foi ao ar depois de cerca de duas 

décadas de ditadura militar no Brasil, em plena redemocratização do país. 

Naquele período, começou a tornar-se de conhecimento público uma série de 

crimes e fraudes realizadas no país, em que os próprios políticos governantes 

muitas vezes estavam envolvidos. Compreendemos que essa foi uma época em 

que cresceu a descrença na honestidade do brasileiro e, conforme os 

ensinamentos de Motter (2003b), a novela demarcou o horizonte social do 

momento e tratou da preocupação dominante no período, os princípios éticos e 

a necessidade de repensar a nação a partir deles. 

Perguntamos então aos brasileiros se ainda vale tudo no Brasil e porquê, 

e recebemos as seguintes respostas: “Não. Não vale tudo não. Acho que 

porque há mais conscientização e fé no país. Hoje as pessoas tem mais orgulho 

de ser brasileiro” (Estela, 72), “não, porque hoje em dia tem bem mais 
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fiscalização de tudo e a gente até houve falar de político indo para a cadeia” 

(Carmem, 47), “não, porque os anos 90, foi a década das CPIs para moralizar 

esse país e as pessoas estão votando melhor” (João Paulo, 51). Estela (72) 

complementa analisando as mudanças no país, do ponto de vista da melhora 

das possibilidades de consumo: “Sem falar que hoje em dia uma pessoa mesmo 

que seja pobrezinha pode se vestir direitinho, ou fazer um churrasco com 

cerveja no fim de semana, coisa que não acontecia, isso tudo era muito caro, 

hoje não”. 

Compreendemos que a novela Vale Tudo medeia o discurso dos 

entrevistados brasileiros participando do jogo identitário da seguinte forma. A 

novela evoca uma época em que a autoestima dos brasileiros estava mais 

frágil. Ao rever o episódio, quase vinte e dois anos depois, os entrevistados 

utilizam a representação televisiva para apontar que, conforme entendemos, a 

identidade nacional brasileira está reforçada porque o país mudou, as 

instituições são mais confiáveis e presentes, bem como os cidadãos estão mais 

responsáveis ao elegerem e fiscalizarem os seus líderes. Um cenário diferente 

do Brasil retratado em Vale Tudo, um país que tinha acabado de sair de uma 

ditadura, um período da história nacional em que os direitos civis estiveram 

tolhidos em grande medida. De modo que o próprio aprendizado sobre como 

viver em uma sociedade democrática, em que tanto os cidadãos quanto as 

autoridades cultivam a responsabilidade sobre os próprios atos e cuidam da 

manutenção da sociedade civil e da nação, é uma experiência recente para 

algumas gerações de brasileiros. Assim, compreendemos que a utilização de 

Vale Tudo pelos brasileiros colabora para o reforço da identidade nacional, 

tanto quase vinte e dois anos depois, pelo balanço positivo realizado pelos 

entrevistados sobre os avanços do país, quanto na época em que foi exibida 

originalmente, porque a novela apontava e criticava os problemas da nação e, 

ao mesmo tempo, a dinâmica entre os personagens enaltecia o pertencimento 

e a responsabilidade em relação à nação. 

A família paraguaia usa a novela para contextualizar que “já se falou 

muito sobre a [falta de] honestidade do brasileiro, o jeitinho, assim como hoje 

se fala que aqui somos um país de falsificadores e golpistas, disso os vizinhos 
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se esquecem quando apontam o dedo para nós, mas as coisas não são tão 

simples” (Juán Carlos, 79), que “hoje nosso país está passando por sérios 

problemas, e é isto mesmo, depois dos militares, vieram os chineses e os 

árabes e mesmo os brasileiros, dá para contar nos dedos os negócios que são 

nossos no nosso próprio país e, como sobreviver assim?” (José, 56), que “o 

Paraguai hoje é um país que viu o seu povo ter que se virar sozinho porque não 

dá pra confiar nem que os nossos políticos vão trabalhar por nós, coisa que já 

aconteceu com vocês” (Lurdes, 52) e ainda que “os brasileiros tem muito 

preconceito com a nossa gente, mas não somos tão diferentes” (Mário, 22). 

Por fim, perguntamos à família paraguaia se vale tudo no Paraguai e 

porquê, obtivemos as seguintes respostas: “Não, não é assim” (Lurdes, 52), “o 

quê? (risos) De jeito nenhum” (Mário, 22), “não, existe gente em todos o 

lugares, no seu país também, para quem vale tudo. O problema, o que é 

errado, não pode ser culpa do Paraguai” (José, 56) e “o problema é que os 

brasileiros, mesmo os que vivem aqui, esquecem que este é um país, temos 

professores, médicos, enfermeiros, estudantes, temos de tudo, assim como 

vocês”(Juán Carlos, 79). 

Compreendemos que essas cenas da novela Vale Tudo medeiam o 

discurso dos entrevistados paraguaios participando do jogo identitário da 

seguinte forma. Os paraguaios identificam-se com a crise de valores brasileira 

exposta na narrativa e admitem que já reconheceram o brasileiro como um tipo 

“desonesto” (Juán Carlos, 79; Lurdes, 52). Depreendemos que os paraguaios 

ressentem que os brasileiros tratem a eles como desonestos na atualidade, uma 

vez que eles mesmos já foram identificados assim. E compreendemos que em 

qualquer caso, se o sentido de desonestidade é atribuído a um povo por meio 

de generalizações apressadas, fundadas em uma visão incompleta ou descolada 

do contexto histórico, isso não colabora para o fortalecimento da identidade 

nacional. Os paraguaios identificam-se com o drama ético brasileiro 

representado na novela Vale Tudo e utilizam a novela para refletir sobre as 

suas relações com os brasileiros, em especial, sobre a identidade que os 

brasileiros lhes atribuem. Os paraguaios são comumente caracterizados pelos 

brasileiros como desonestos, no cotidiano ou na televisão. Assim, os paraguaios 
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entendem que o preconceito participa de suas relações com os brasileiros no 

cotidiano e compreendemos que isso não reforça a identidade fronteiriça. 

Entretanto, apesar dos estereótipos negativos e do preconceito afetarem 

negativamente a autoestima dos paraguaios, como vimos ao longo desse 

estudo, há reações no sentido de fortalecer a identidade nacional, 

principalmente no cultivo das tradições indígenas, na busca de modelos a 

serem seguidos que definam positivamente a nação e, entre outros aspectos, 

na resistência à identidade que lhes é atribuída pelos outros povos, evidenciada 

quando manifestam o interesse em serem representados na televisão brasileira 

de outras formas.   
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4. Sobre a inserção em campo, a seleção da amostra, a construção e 

análise dos dados no estudo de caso da fronteira Argentina-Brasil 

 

 

Viajamos 615 Km de Ciudad del Este para Paso de los Libres em 2009 e 

permanecemos lá por oito dias, entre os meses de outubro e novembro. 

Retornamos em 2010, para continuar nossa pesquisa, dessa vez permanecendo 

em campo 22 dias. Estabelecemos nossa base na casa de familiares, na cidade 

brasileira de Uruguaiana e de lá nos deslocávamos para Paso de los Libres 

quando necessário.  

Sobre essa região fronteiriça, é preciso contextualizar inicialmente que 

até 1997, quando um de seus distritos (Barra do Quaraí) se emancipou, 

Uruguaiana era o único município brasileiro a constituir uma tríplice fronteira 

envolvendo a Argentina e o Uruguai, estando separado desses dois países, 

respectivamente, pelos rios Uruguai e Quaraí. Mesmo tendo perdido a área 

territorial que fazia divisa com a cidade uruguaia de Bella Unión, Uruguaiana 

ainda mantém-se como tríplice fronteira – agora na companhia de Barra do 

Quaraí – porque as terras mais ao sul do município são limítrofes com Paso del 

Leon, no Uruguai. E nesse complexo fronteiriço, as atenções se voltam 

constantemente para Uruguaiana, que é retratada pelos brasileiros e argentinos 

que vivem na região como o maior porto seco da América Latina. Além disso, é 

possível observar o movimento cotidiano de argentinos realizando compras no 

comércio de Uruguaiana. 

A fim de posicionar a fronteira Paso de los Libres-Uruguaiana, localizada 

a cerca de 1.557 Km de São Paulo, conseguimos algumas informações que 

consideramos úteis nos órgãos executivos municipais de Paso de los Libres e 

Uruguaiana, as duas cidades onde desenvolvemos este estudo de caso. Assim, 

situamos que Paso de los Libres é a cidade argentina localizada a 

aproximadamente 732 Km de Buenos Aires, capital da Argentina, e a cerca de 

488 Km da cidade de Corrientes, capital da província a que pertence e que leva 

o mesmo nome. Paso de los Libres, comumente referida pelos fronteiriços 

apenas como Libres, foi fundada em 12/9/1843 e atualmente sua população é 
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estimada em torno de 44.000 habitantes. Quem nasceu ou vive nessa cidade é 

denominado libreño ou libreña. Uruguaiana é uma cidade brasileira localizada a 

cerca de 2.171 Km de Brasília, capital do Brasil, e a aproximadamente 649 Km 

de Porto Alegre, capital do estado do qual faz parte, o Rio Grande do Sul. 

Uruguaiana foi fundada em 24/2/1843 e atualmente sua população conta com 

aproximadamente 127.000 habitantes. Quem nasceu ou vive nessa cidade é 

denominado uruguaianense.  

Sobre a inserção em campo e a seleção da amostra, é preciso pontuar 

que já havíamos realizado dois estudos de caso nessa fronteira, um centrado 

no consumo de telejornalismo, concretizado entre 2001 e 2002, e outro tendo 

como objeto o consumo de ficção televisiva seriada, realizado entre 2003 e 

2006. Acreditamos que a análise do consumo cultural e de sua participação na 

articulação de identidades culturais em regiões de fronteira merece estudo 

contínuo porque só assim é possível identificar as dinâmicas e os discursos que 

se configuram nesses contextos, observando o que se transformou, foi 

incorporado ou caiu em desuso no cotidiano fronteiriço. É por isso que, ao 

desenvolvermos essa tese, consideramos relevante voltar à fronteira Paso de 

los Libres-Uruguaiana. Dessa vez, a fim de formar a nossa amostra, procuramos 

nos beneficiar dos laços que já havíamos construído. Então, entramos em 

contato com os entrevistados que participaram de nossas pesquisas anteriores. 

Com isso, conseguimos a colaboração de seis fronteiriços. Depois de 

apresentarmos a eles os objetivos desse trabalho, os familiares de um 

argentino e de um brasileiro também se dispuseram a colaborar conosco.  

Uma vez que vivemos por seis anos nessa região fronteiriça e 

desenvolvemos duas pesquisas para a área de Comunicação nela, procuramos 

nos manter atentos quanto à familiaridade estabelecida com nosso objeto de 

estudo. Fazendo uso de uma das operações metodológicas propostas por Da 

Matta (1978), “transformar o familiar em exótico”, vigiamos nossa relação 

sujeito-objeto, questionando constantemente o que nos parecia conhecido, a 

fim de compreender a realidade dessa fronteira sem limitarmos nossa análise 

ao que acreditávamos já ter sido apreendido em outras ocasiões. 
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Depois de formada nossa amostra, realizamos as entrevistas deste 

estudo de caso. Ao todo foram 10 delas, com 5 argentinos e 5 brasileiros, 

sendo 3 com membros da família argentina e 3 com integrantes da família 

brasileira. Pelas entrevistas, levantamos vários aspectos dos perfis de nossos 

entrevistados, entre os quais seus hábitos de consumo dos meios de 

comunicação de massa. 

Tal como nos outros estudos de caso que concretizamos para essa tese, 

ao realizar as entrevistas, exploramos as representações elaboradas por 

argentinos e brasileiros acerca do cotidiano na região de fronteira, do convívio 

com pessoas de diferentes nacionalidades e grupos étnicos, das suas relações 

com o meio rural e da estratificação socioeconômica daquele contexto. 

Investigamos também as representações televisivas referidas a esses mesmos 

aspectos, a partir do ponto de vista de nossa amostra. Durante esse processo, 

eles mencionaram os temas abordados na televisão e se posicionaram em 

relação ao modo como se viam representados nela. Isso nos forneceu pistas 

sobre como as representações televisivas são relevantes no tecer do cotidiano e 

da memória dos fronteiriços e a forma como participam do jogo identitário 

naquele contexto. Além disso, as famílias assistiram conosco o material 

televisivo, permitindo que esmiuçássemos as entrevistas com algumas 

representações televisivas consideradas mais frequentes. 

Prosseguimos criando um banco de dados relacionando o material 

televisivo brasileiro mencionado ou comentado ao longo das entrevistas e 

aprofundamos nosso estudo convidando as famílias argentina e brasileira a 

assisti-lo conosco. Como constatamos que a emissora de televisão brasileira 

Globo também é a mais consumida pela nossa amostra nessa fronteira, 

procuramos o material citado pelos entrevistados no site da Rede Globo, o 

Globo.com, e o que não encontramos lá, buscamos no maior site de vídeos da 

internet, o Youtube. Entre outubro de 2009 e abril de 2010, realizamos o 

acesso e o uso de todo o material audiovisual disponível nos sites Globo.com e 

Youtube acerca dos temas que se tornaram relevantes nesta pesquisa. Os 

arquivos audiovisuais que citamos e utilizamos ao longo desta tese encontram-

se também em anexo, em DVD. Ao todo, o material televisivo que coletamos 
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neste estudo de caso tem cerca de uma hora de duração e é constituído 

principalmente por reportagens e cenas de novela que foram veiculadas nos 

telejornais e nas narrativas ficcionais da emissora Globo. 

Também como nos outros estudos de caso que apresentamos nessa 

tese, perguntamos ainda aos entrevistados se o que consomem na televisão 

brasileira gera interação social, provocando diálogos na esfera pública e/ou 

privada. Brasileiros e argentinos apontaram que as representações televisivas 

mencionadas por eles ao longo de nossas entrevistas foram pauta de diálogos 

na época em que foram veiculadas pela televisão e que, em alguns casos, ainda 

repercutem no cotidiano por serem reincidentes. A apropriação e utilização das 

representações televisivas acontecem em casa e na rua, dos dois lados da 

fronteira. De acordo com a amostra, especialmente nos espaços utilizados para 

o trabalho ou para o lazer, foram citadas as propriedades rurais, o salão de 

beleza, o cassino, a sorveteria, a faculdade, lojas diversas, os escritórios da 

transportadora e do despacho aduaneiro, bem como os consultórios da 

nutricionista, da dentista e do médico. E a amostra nos explicou que os 

diálogos sobre as representações televisivas se desenvolvem com familiares, 

colegas de trabalho, clientes e pacientes, entre outros. 

Ao descrever e analisar os dados neste estudo de caso, também 

utilizamos as entrevistas e o material televisivo. Além disso, recorremos às 

anotações realizadas em diário de campo, acerca da observação participante – 

essas informações não são necessariamente relativas aos sujeitos 

entrevistados, mas por vezes confirmam ou servem de contraponto aos 

depoimentos que compartilharam conosco. A fim de iluminar o fluxo do 

discurso social que apreendemos neste estudo, seguimos a mesma orientação 

teórico-metodológica adotada no estudo de caso que apresentamos 

anteriormente, utilizando a bibliografia especializada para contextualizar teórica 

e historicamente determinados aspectos. 
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4.1. Conhecendo a realidade particular de argentinos e 

brasileiros que vivem na fronteira 

 

 

Iniciamos as entrevistas com o objetivo de traçar um perfil de nossos 

entrevistados e identificar o consumo de meios de comunicação de massa, 

especialmente os programas televisivos mais assistidos. 

Primeiro, apontamos os meios de comunicação de massa que a nossa 

amostra destacou imediatamente na região de Paso de los Libres e Uruguaiana. 

Foram citados os jornais impressos que circulam em Uruguaiana, os locais O 

Jornal de Uruguaiana, Jornal Diário da Fronteira, Jornal Cidade, Jornal Tribuna, 

Jornal Pampeano, Jornal Hoje, Folha Uruguaianense e Momento de Uruguaiana 

e os estaduais Zero Hora e Correio do Povo – que mantêm correspondentes na 

cidade. Também foram mencionados os jornais e revistas impressas de Paso de 

los Libres, Diario La Ciudad, Semanario Conexión, Semanario Horizonte, Revista 

Simbiosi e Revista Imagen, assim como os jornais de circulação nacional da 

Argentina que se encontram disponíveis lá, o Clarín e o esportivo Olé.  

Nossa amostra citou diversas emissoras de radiodifusão na fronteira, 

como as rádios locais Pampeana (FM), Líder (FM), Charrua (FM e AM), São 

Miguel (AM) e a Associação e Movimento Comunitário Rádio ELSHADDAY (FM), 

em Uruguaiana, e as rádios LT12 Radio (AM) – mais conhecida como “General 

Madariaga” –, Confluencia (FM), Activa (FM), Tres (FM), Total (FM), Fenix (FM), 

Brava (FM), Cristiana (FM), Arandú (FM), Monumental (FM), 90,1 (FM), 106 

(FM) e Atlantida (FM), em Paso de los Libres. Os entrevistados destacaram 

ainda que existem rádios clandestinas, com as transmissões sendo realizadas 

em português ou espanhol a partir de Paso de los Libres. Apontaram também 

que a rádio Atlantida de Paso de los Libres pertence em parte a brasileiros, 

tratando-se de uma “cópia” da rádio Atlântida (FM) que alcança todo o sul do 

Brasil, inclusive Uruguaiana e Paso de los Libres – enquanto a estação brasileira 

pode ser captada pelo dial 96,9, a argentina é sintonizada no 102,7. 

A amostra indicou os canais de televisão disponíveis em Uruguaiana, 

listando como emissoras de sinal aberto em VHF a RBS TV (Globo) – que tem 
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uma sucursal na cidade com programação jornalística própria –, o SBT RS 

(SBT), a TV Pampa (Rede TV!) e a TVE RS (Cultura), e em UHF a Rede Vida e a 

Canção Nova. Em Paso de los Libres foram indicados como de sinal aberto, o 

canal local TELE 10 e os de Buenos Aires, o Canal 7 ou ATC, o Canal 13 ou El 

Trece, o Telefé (Canal 11), o Canal 9 e o America 2 (Canal 2). Os entrevistados 

nos informaram que a existência dessa televisão aberta local é algo recente e 

que por “muito tempo” a produção televisiva na Argentina se limitou ao canal 

do governo, o Argentina Televisión Color (ATC, Canal 7), que por “muitos anos” 

foi o único de sinal aberto nacional captado em Paso de los Libres. De acordo 

com a amostra, isso colaborou para que os argentinos dessa cidade fronteiriça 

consumissem a programação aberta da televisão brasileira. Some-se isso o fato 

de que, quando ali chegou o ATC, e depois os outros canais argentinos, o sinal 

brasileiro já podia ser acessado gratuitamente na cidade argentina – com isso, 

já havia se estabelecido entre os argentinos o costume de assistir 

principalmente o canal brasileiro Globo. É interessante apontar ainda que o 

sistema de televisão a cabo se expandiu na cidade argentina antes do que na 

brasileira, estando hoje seu consumo generalizado em Paso de los Libres, por 

meio da operadora local Libres Cable Color. 

É relevante pontuar que o sinal das rádios e dos canais de televisão que 

estão disponíveis na cidade brasileira podem ser captados livremente na cidade 

argentina e vice-versa. No caso das rádios, o acesso é total dos dois lados da 

fronteira. No caso da televisão, especificamos que em Paso de los Libres é 

constante o acesso aos canais brasileiros Globo, SBT, Record e Canção Nova, 

sendo possível ocasionalmente captar lá o sinal da Bandeirantes. Em 

Uruguaiana é constante o acesso ao canal argentino ATC ou Canal 7 e ao 

TELE10. 

Por conta disso, tal como já constatamos em nossos estudos anteriores 

(Brandalise, 2002 e 2006), os brasileiros desenvolveram o hábito de ouvir as 

rádios argentinas – o que pode ser observado principalmente no horário em 

que as estações brasileiras veiculam a programação obrigatória do radiojornal 

Voz do Brasil. Da mesma maneira, os argentinos se acostumaram a ouvir as 

rádios brasileiras – o que pode ser observado no som ambiente de seus 
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estabelecimentos comerciais, que comumente tocam os sucessos de rádio no 

Brasil. Antes do desenvolvimento desse hábito, já era partilhado entre os 

fronteiriços principalmente o gosto pelas músicas do tradicionalismo gaúcho, o 

que se reforçou com o consumo comum de rádios brasileiras e argentinas. 

Interessante é que com a proliferação de rádios e a diversificação da 

programação, esse hábito de consumo colaborou para uma formação do gosto 

musical das últimas gerações de fronteiriços que vai além das músicas 

gauchescas. Do lado brasileiro, isso se evidencia com as músicas 

contemporâneas cantadas em língua espanhola fazendo parte do repertório 

típico das casas noturnas e de festas realizadas em Uruguaiana – estamos nos 

referindo aos estilos conhecidos como rock e pop argentinos ou produzidos 

pelos demais países latinos –, e do lado argentino na criação, por exemplo, da 

“noite do pagode” em um dos bares da cidade. 

Em nossos primeiros estudos sobre o consumo cultural nessa região 

(Brandalise, 2002 e 2006), constatamos ainda que os argentinos 

desenvolveram o hábito de consumir a televisão brasileira – mais do que o 

rádio brasileiro –, enquanto a recíproca não se verificou entre os brasileiros. 

Com a monografia de 2002, percebemos principalmente que as narrativas 

noticiosas sobre as disputas políticas e econômicas que envolvem o Brasil e a 

Argentina participavam do discurso de nossos entrevistados e eram utilizadas 

para ressaltar as diferenças entre brasileiros e argentinos, o que gerava 

distanciamento entre eles no cotidiano. Assim, na ocasião entendemos que o 

consumo comum do telejornalismo brasileiro colaborava para o reforço das 

identidades nacionais na região. Por outro lado, percebemos também que as 

telenovelas brasileiras constituíam-se como o bem simbólico brasileiro mais 

consumido entre os argentinos. O hábito estava tão incorporado em seu 

cotidiano que, em algumas ocasiões em que estivemos na cidade argentina, no 

horário das telenovelas chegamos a encontrar a televisão sintonizada no canal 

brasileiro Globo, isso em diversos estabelecimentos comerciais, tal como é 

comum ocorrer no Brasil. 

Na dissertação de 2006, identificamos principalmente que as telenovelas 

já participavam da tessitura da memória dos argentinos de Paso de los Libres, 
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assim como faziam parte da memória coletiva dos brasileiros de Uruguaiana. 

Naquela pesquisa, realizada com fronteiriços de classe média pertencentes a 

diversos grupos étnicos, levantamos que eles se sentiam representados pela 

ficção televisiva brasileira nos mais variados aspectos dos conflitos humanos 

retratados nas narrativas. Na ocasião, ao longo de nossas entrevistas, 

reconhecemos trinta narrativas ficcionais brasileiras participando da formação 

discursiva dos fronteiriços em diversos aspectos de sua própria realidade. 

Foram utilizadas por eles narrativas que estavam sendo veiculadas, que 

tinham sido exibidas ou reprisadas recentemente, bem como outras que haviam 

sido transmitidas há muitos anos, sendo a mais antiga delas exibida 

originalmente em 1973. Foram duas telenovelas da extinta Rede Manchete, 

Xica da Silva (1996-1997) e Pantanal (1990); uma telenovela exibida pela 

Record, Metamorphoses (2004); vinte e seis telenovelas da Rede Globo, 

Belíssima (2005-2006), Alma Gêmea (2005-2006), América (2005), A Lua me 

Disse (2005), Senhora do Destino (2004-2005), Da Cor do Pecado (2004), 

Celebridade (2003-2004), Mulheres Apaixonadas (2003), Esperança (2002-

2003), O Clone (2001-2002), Porto do Milagres (2001), Laços de Família (2000-

2001), Força de um Desejo (1999-2000), Terra Nostra (1999-2000), Por Amor 

(1997-1998), O Amor Está no Ar (1997), O Rei do Gado (1996-1997), A 

Próxima Vítima (1995), Fera Ferida (1993-1994), Renascer (1993), Rainha da 

Sucata (1990), Que Rei Sou Eu? (1989), Vale Tudo (1988-1989), Escrava Isaura 

(1976-1977), Pecado Capital (primeira versão 1975-1976) e Ossos do Barão 

(1973-1974); e uma minissérie, também da Rede Globo, A Casa das Sete 

Mulheres (2003). 

Ao se apropriarem delas, os entrevistados nos permitiram depreender 

até que ponto as diversas representações televisivas, configuradas nessas 

narrativas que marcaram sua memória, conseguiram refletir ou acabaram 

refratando tanto os aspectos positivos quanto os conflitos que eles 

experimentam em sua realidade cotidiana. Percebemos, por exemplo, que as 

narrativas que caracterizam a interação entre diferentes grupos étnicos 

medeiam o discurso dos fronteiriços e que, ao serem utilizadas por eles, 

colaboram para revelar o jogo das identidades na região, bem como os 
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preconceitos e os estereótipos em curso. Os entrevistados utilizaram também 

as representações televisivas que envolvem questões de gênero e o conflito 

entre gerações – configuradas também em algumas dessas ficções que 

marcaram sua memória – para construírem representações distintivas sobre o 

papel das mulheres, dos jovens e da família nas sociedades brasileira e 

argentina. Constatamos ainda que as representações televisivas ficcionais 

acerca dos conflitos entre diferentes grupos societários, por vezes centradas na 

ascensão social de um personagem por meio de uma trajetória de superação, 

também medeiam o discurso dos fronteiriços quando eles elaboram suas 

próprias representações sobre o contexto sócioeconômico de Uruguaiana-Paso 

de los Libres. Entre outros aspectos, destacamos ainda que os entrevistados 

utilizaram as representações televisivas do meio rural e do homem do campo, 

configuradas em algumas dessas narrativas ficcionais, para estabelecer relações 

de identidade entre argentinos e brasileiros proprietários de terras, bem como 

de alteridade em relação àqueles que participam de outros segmentos sociais. 

Mesmo com a diversidade de apropriações e usos que identificamos ao 

longo do estudo que realizamos em 2006, ainda que tendo nos aprofundado 

mais na participação da minissérie A Casa das Sete Mulheres no imaginário 

fronteiriço, depreendemos que tanto ela quanto as telenovelas brasileiras 

participam da memória dos fronteiriços que vivem na região, 

independentemente da nacionalidade ou do grupo étnico ao qual pertencem. E 

percebemos que participam de sua memória porque são narrativas partilhadas 

por eles na interação social cotidiana. Isso no levou a entender que nessa 

fronteira a ficção televisiva brasileira – diferentemente do telejornalismo 

brasileiro, tende a gerar sociabilidade e aproximar argentinos e brasileiros de 

diferentes etnias. 

Tendo em vista o que apreendemos na monografia e na dissertação que 

realizamos, consideramos que elas foram trabalhos importantes para a 

configuração da estratégia teórico-metodológica que adotamos para a 

concretização dessa tese, sendo especialmente relevantes para a continuação 

de nossos estudos na fronteira Argentina-Brasil. 
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Uma vez estabelecidos os principais resultados de nossas pesquisas 

anteriores nessa fronteira, vamos expor agora um breve perfil dos entrevistados 

do caso Paso de los Libres-Uruguaiana, especificando também mais detalhes do 

consumo da televisão brasileira que constitui o recorte desta pesquisa. 

Procuramos relatar e incluir na análise o consumo de outros bens simbólicos 

quando eles participaram dos processos de significação ao longo das 

entrevistas.  

Entrevistamos cinco brasileiros residentes em Uruguaiana, duas mulheres 

e três homens, com as idades variando entre 37 e 73 anos. Entre as mulheres, 

tivemos Aline (37) e Lia (65), e entre os homens, Guilherme (43), Dalton (51) e 

Pedro (73). 

Lia (mãe), Pedro (pai) e Aline (filha) constituem a família que participou 

de nossas entrevistas e ainda colaborou conosco assistindo o material televisivo 

que é citado ao longo desta pesquisa, permitindo assim que aprofundássemos o 

estudo. A família crê fazer parte da classe média e isso se sustenta pelo 

parâmetro de classificação da ABA/ABIPEME28. Os três membros dessa família 

consideram que seus ascendentes eram portugueses e eles mantêm contato 

com o meio rural porque Pedro é proprietário de terras e trabalha com 

agropecuária, assim como seu pai e o pai de Lia. 

Pedro tem 73 anos e é estanciero, como são chamados os fazendeiros 

proprietários de terras em Uruguaiana. Lia, sua esposa, tem 65 anos e é dona 

de casa. Ambos têm o que corresponde ao ensino médio completo. Os dois se 

conheceram em um baile no Clube Comercial de Uruguaiana e quando fomos 

apresentados estavam casados há 46 anos. Eles têm duas filhas, a mais velha 

mora em Porto Alegre com sua família – e por isso não participou de nossa 

pesquisa –, e a mais nova, Aline, vive com eles – ela tem 37 anos, fez 

faculdade de Odontologia e trabalha como ortodontista. 

                                                           
28 Apresentamos os indicativos socioeconômicos da família brasileira composta por Lia, Pedro e 

Aline: 1) Aspirador de pó (0), máquina de lavar roupa (1), geladeira (1), freezer ou congelador 

(1), micro-ondas (1), máquina de lavar louça (0), telefone (1 linha e mais 3 celulares), casa 

própria (1), automóvel/ano (1/2009); 2) Televisão aberta (1), antena parabólica (0), televisão a 
cabo (1), rádio (3), aparelho de DVD (3), assinatura de revistas (1), assinatura de jornais (1), 

computador (2), acesso à internet em casa (1). 
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Pedro nos diz que tem “dezesseis quadras de arroz plantado” e explica 

que na fronteira é assim que se mede a quantidade de terra. Como percebemos 

que nessa região ser um estanciero, assim como ser lavoureiro – aquele que 

vive de fazer lavoura e possui os meios para isso (a cara infraestrutura que 

envolve o maquinário), mesmo não sendo necessariamente um estanciero 

(proprietário da terra) –, significa fazer parte de um segmento socioeconômico 

que tradicionalmente representa a elite da região (mesmo estando a família 

enquadrada no estilo de vida da classe média), e que quanto maior o número 

de “quadras de arroz plantado”, maior é o status da família na sociedade, 

consideramos relevante explicar como funciona essa regra que serve para 

mensurar terras e é utilizada no discurso dos fronteiriços para conferir 

destacada distinção social. Cada uma dessas quadras, de 132 metros de largura 

por 132 metros de comprimento, tem 17.424 metros quadrados. Comprar uma 

quadra de terra – quando utilizada para o plantio de arroz, como no caso dele – 

pode custar em torno de 10 mil reais, dependendo da localização. Ao arrendar 

uma quadra de terra para fazer lavoura, o pagamento ocorre em sacos de 

arroz. Para cada quadra são cobrados, em média, 40 sacos de arroz por safra 

(atualmente, o saco de arroz custa cerca de 30 reais). Quando utilizada para a 

pecuária, uma quadra de terra nessa região custa em torno de 6 mil reais, 

dependendo da localização. Ao arrendar uma quadra de terra para a criação de 

gado, o pagamento é calculado em quilos de boi. Cobra-se cerca de 60 kg de 

boi por ano para cada quadra (atualmente, o quilo do boi vale 

aproximadamente três reais e cinquenta centavos). Ele nos explica que se uma 

pessoa tem cinquenta “quadras de arroz plantado”, é o equivalente a uma 

“quadra sesmaria”. A quadra sesmaria é a unidade de medida utilizada para 

mensurar a quantidade de terras na região e é o parâmetro a partir do qual os 

dados acima foram calculados – é uma medida antiga que ainda é utilizada nas 

escrituras da região e corresponde a cerca de 87 hectares ou 870 mil metros 

quadrados. 

Lia e Pedro entendem o espanhol, mas afirmam que falam pouco, já 

Aline entende e fala a língua. Pedro convive com os argentinos principalmente 

por causa de seus negócios agropecuários. Ele conta que fez alguns amigos 
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assim, e é Lia quem mais sustenta essas amizades – ela é próxima das esposas 

de dois desses argentinos e por isso eles se encontram com alguma frequência 

nos restaurantes de Paso de los Libres. Aline nos conta que convive com os 

argentinos quando vai para a cidade vizinha a passeio e que isso ocorre 

geralmente à noite, na companhia de suas amigas brasileiras. 

A família assina o jornal Zero Hora e a revista Veja. Na televisão, eles 

costumam assistir juntos o Jornal do Almoço (12h) e o RBS Notícias (19h), 

ambos da RBS TV local, assim como o Jornal Nacional e a novela das oito da 

Rede Globo. Pedro ressalvou que quando está sozinho na estância acaba não 

acompanhando a novela. Além desses programas, ele destacou que costuma 

assistir os canais esportivos da televisão paga, o SporTV e a ESPN. Aline 

destacou que habitualmente vê a série Grey‟ s Anatomy do canal pago Sony. 

Lia frequentemente assiste o programa do Jô Soares da Rede Globo quando 

fica acordada até mais tarde e apontou que “quando tem”, ela acompanha as 

minisséries da emissora.  

Pedro e Lia costumam ouvir as rádios brasileiras Charrua (AM) e São 

Miguel (AM) pela manhã e, quando ele está sozinho na estância, sintoniza a 

rádio argentina “Madariaga” (a LT12 Radio AM) para ouvir música. Aline 

habitualmente ouve a rádio argentina 106 (FM) quando está no trânsito, 

principalmente no horário da Voz do Brasil. Aline é quem mais usa a internet 

em casa, ela participa de redes sociais e realiza encomendas de produtos 

especializados para seu consultório de ortodontia. Lia participa de redes sociais, 

mas acessa muito pouco a internet e geralmente o faz com a ajuda da filha. 

Pedro gosta de fazer pesquisas sobre a produção agropecuária e a respeito de  

lugares que gostaria de conhecer. 

Dalton e Guilherme também participaram de nossas entrevistas. Eles 

acreditam que pertencem à classe média e isso se confirma pelos critérios da 

ABA/ABIPEME29. Ambos se consideram descendentes de portugueses e cultivam 

                                                           
29 Apresentamos, respectivamente, os indicativos socioeconômicos de Dalton e Guilherme: 1) 

Aspirador de pó (0/0), máquina de lavar roupa (1/1), geladeira (1/1), freezer ou congelador 

(1/1), micro-ondas (1/1), máquina de lavar louça (0/0), telefone (1 linha em cada casa e 1 
celular cada um), casa própria (1/1), automóvel/ano (1 carro/2008; 1 carro/2007); 2) Televisão 

aberta (1/1), antena parabólica (0/0), televisão a cabo (1/1), rádio (2/2), aparelho de DVD 



305 
 

laços com o meio rural. Os pais de Guilherme possuem uma propriedade rural e 

vivem de arrendamento – foi com esse recurso que eles criaram seus filhos. 

Guilherme nos contou que fez lavoura nessas terras por alguns anos, porque 

acreditava que isso era mais rentável do que receber arrendamento. 

Entretanto, ele desistiu da atividade porque, segundo ele, esse tipo de negócio 

“dá muita dor de cabeça e exige atenção constante”. Dalton é filho de 

lavoureiro, se criou acompanhando o trabalho do pai e ainda hoje costuma ir 

com sua família “para fora” (para a estância ou fazenda) nos finais de semana. 

Dalton tem 51 anos e é médico clínico geral. Ele é casado e tem um filho 

de 18 anos que, quando estivemos em campo, acabara de se formar no ensino 

médio e Dalton estava considerando a possibilidade de mandá-lo estudar em 

Buenos Aires. Dalton considera que entende o espanhol e fala pouco, mas 

destaca que seu filho Felipe é fluente na língua espanhola. Seu convívio com os 

argentinos ocorre principalmente no cassino de Paso de los Libres, onde ele 

janta e joga pôquer com a esposa e seus amigos semanalmente. 

Dalton costuma assistir o RBS Notícias, da RBS TV, o Jornal Nacional, o 

Globo Repórter e o Fantástico, da Rede Globo. Ele nos explica que 

ocasionalmente assiste “alguma novela ou parte de alguma novela” com sua 

esposa Clarissa, mas faz a ressalva de que tem predileção pela programação de 

filmes da televisão paga. O médico costuma ler principalmente o jornal Zero 

Hora e a revista Veja, possuindo a assinatura desses dois periódicos. Ele 

também compra com frequência o jornal Momento de Uruguaiana. Além disso, 

Dalton ouve as rádios brasileiras e as argentinas quando está no tráfego e opta 

entre elas de acordo com a música que está tocando. Observamos também que 

na sala de espera de seu consultório é possível ouvir a rádio argentina Atlantida 

(FM) e a brasileira Líder (FM). Dalton utiliza a internet principalmente para 

manter-se informado sobre pesquisas realizadas na área de saúde e, 

ultimamente, para procurar um local para o seu filho estudar e morar em 

Buenos Aires. 

                                                                                                                                                                          
(2/1), assinatura de revistas (1/0), assinatura de jornais (1/1), computador (1/1), acesso à 
internet em casa (1/1). 
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Guilherme tem 43 anos, cursou Comércio Exterior e trabalha como 

despachante aduaneiro. Guilherme é casado e tem um filho que também cursa 

Comércio Exterior e mora com ele e sua esposa Ana Carla. Guilherme considera 

que entende e fala bem o espanhol e seu convívio com os argentinos ocorre 

principalmente no trabalho e nos restaurantes de Paso de los Libres que gosta 

de frequentar com a família. Ele nos conta ainda que sua esposa também 

convive bastante com argentinos porque eles vão à loja de roupas que ela 

gerencia em Uruguaiana.  

Guilherme lê diariamente o jornal que assina, o Correio do Povo. 

Ocasionalmente, ele compra o Jornal Tribuna. Na televisão, ele costuma assistir 

o Jornal do Almoço da RBS TV e o Jornal Nacional da Rede Globo. Ele também 

acompanha as novelas da Rede Globo que sua esposa Ana Carla costuma 

assistir, geralmente “a das sete e a das oito”. Guilherme explica que seu 

programa predileto na televisão são os jogos de futebol. Ele acompanha o 

Campeonato Gaúcho, o Campeonato Brasileiro, a Libertadores da América, 

entre outros campeonatos de futebol, e os assiste em qualquer canal que 

disponibilizar os jogos que quer ver. Além disso, ele costuma acompanhar pelo 

rádio os jogos que vê na televisão porque prefere a narração radiofônica. 

Guilherme nos conta ainda que em seu trabalho o rádio “fica ligado” 

geralmente na brasileira Charrua (AM), pela manhã, e à tarde nas rádios 

argentinas, porque seus “funcionários gostam da música”. Quem mais usa a 

internet em sua casa é seu filho, “por causa da faculdade” – e ocasionalmente 

Guilherme a utiliza para resolver algumas questões de trabalho. 

Entrevistamos ainda cinco argentinos residentes em Paso de los Libres, 

três mulheres e dois homens, com idades variando de 25 a 67 anos. Entre as 

mulheres, ouvimos Gabriela (48), Felícia (25) e Soledad (67), e entre os 

homens, Cristiano (54) e Bruno (39). 

Gabriela (mãe), Cristiano (pai) e Felícia (filha) constituem a família que 

participou de nossas entrevistas e ainda colaborou conosco assistindo o 

material televisivo que é citado ao longo desta pesquisa, permitindo assim que 

aprofundássemos o estudo. A família acredita fazer parte da classe média e isso 
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se sustenta de acordo com o parâmetro de classificação da ABA/ABIPEME30. Os 

três membros dessa família consideram que seus ascendentes são espanhóis e 

cultivam relações com o meio rural. Cristiano viveu parte de sua vida no campo 

porque seu pai foi gerente de fazenda e depois proprietário de estância. 

Atualmente, as terras de sua família são geridas pelo seu irmão e Cristiano 

recebe parte dos rendimentos. Os avós de Gabriela também foram proprietários 

de terras na região. Seus pais venderam a parte que lhes cabia, mas sua família 

continuou a frequentar a propriedade que hoje é cultivada pelos tios de 

Gabriela. 

Cristiano tem 54 anos, é proprietário de uma frota de caminhões e vive 

do aluguel dos veículos para o transporte de cargas. Gabriela, sua esposa, tem 

48 anos e é nutricionista. Ele tem o ensino médio completo e ela, curso 

superior. Os dois se conheceram ainda no colégio e são casados há 30 anos. A 

filha deles, Felícia, tem 25 anos e faz faculdade de Zootecnia em Uruguaiana. 

Apenas Felícia entende e fala português com fluência, Gabriela entende mas 

não fala e Cristiano entende mas fala pouco. Cristiano convive com os 

brasileiros principalmente em seu trabalho. Ele lida com brasileiros que alugam 

os caminhões, empresários brasileiros para quem as cargas são entregues e, 

ocasionalmente, com motoristas brasileiros, embora nenhum trabalhe para ele. 

Gabriela conta que seu contato com os brasileiros ocorre quando eles vêm à 

Paso de los Libres “jogar no Casino ou tomar um sorvete”, ou quando ela vai à 

Uruguaiana para fazer compras. Felícia convive com os colegas da faculdade, 

embora não costume encontrar-se muito com eles para outros fins que não 

sejam aqueles relacionados às atividades da faculdade. 

A família argentina lê diariamente em casa os jornais Clarín e Diario La 

Ciudad, que são comprados na rua. Cristiano, Gabriela e Felícia costumam 

assistir os canais fechados argentinos Todo Notícias (TN) e Crónica TV. Gabriela 

                                                           
30 Apresentamos os indicativos socioeconômicos da família argentina composta por Gabriela, 

Cristiano e Felícia: 1) Aspirador de pó (0), máquina de lavar roupa (1), geladeira (1), freezer ou 

congelador (1), micro-ondas (1), máquina de lavar louça (0), telefone (1 linha e mais 3 

celulares), casa própria (1), automóvel/ano (1/2004); 2) Televisão aberta (1), antena parabólica 
(0), televisão a cabo (1), rádio (3), aparelho de DVD (1), assinatura de revistas (0), assinatura 

de jornais (0), computador (1), acesso à internet em casa (1). 

 



308 
 

e Felícia habitualmente assistem as telenovelas da televisão aberta brasileira, 

“geralmente da Globo”, no que são acompanhadas ocasionalmente por 

Cristiano. Gabriela e Felícia nos disseram que veem ainda os canais abertos 

argentinos Telefé e Canal 9, porque eles também exibem várias telenovelas – 

sendo, de acordo com nossas entrevistadas, as de maior audiência as 

brasileiras, que são veiculadas em versão dublada. Mesmo tendo acesso a 

algumas narrativas ficcionais brasileiras exibidas em língua espanhola, Felícia e 

Gabriela não deixaram de acompanhá-las no canal brasileiro porque se dizem 

acostumadas com a língua e gostam de “novidade”. Gabriela aponta que 

também gosta de assistir o programa Mais Você da Rede Globo. Cristiano nos 

conta que vê mais os telejornais brasileiros da mesma emissora, isso porque ele 

precisa “saber o que está acontecendo na aduana e no Brasil por causa do 

transporte de cargas, vivo disso”. Além disso, ele também mencionou que gosta 

de um quadro do programa Caldeirão do Huck, o Lata Velha, porque tem a ver 

com carros e “realiza o sonho das pessoas” – esse também um programa da TV 

brasileira Rede Globo. Felícia gosta de ouvir as rádios brasileiras porque aprecia 

as músicas e escolhe a estação em função do que está preferindo ouvir “no 

momento”. Ela também costuma ouvir a rádio argentina Brava (FM). Cristiano 

acompanha “um pouco” a rádio brasileira Pampeana (FM), mas ele e Gabriela 

ouvem mais as rádios argentinas Activa (FM) e a “General Madariaga” (a LT12 

Radio AM). 

Felícia usa a internet para participar de redes sociais e fazer trabalhos 

para a faculdade com os colegas brasileiros; Gabriela levanta informações sobre 

alimentos e pesquisa receitas a fim de orientar dietas específicas para os seus 

pacientes, quando necessário; e Cristiano mantém-se diariamente informado 

sobre como está o mercado no que diz respeito à oferta de cargas e à abertura 

de importações e exportações, a fim de organizar-se para a demanda de frete 

que está por vir. Ele nos explica que, por exemplo, na época da safra de cereais 

como o arroz, a soja e o milho, ele tem mais demanda e consequentemente 

mais lucro, o que ocorre principalmente nos meses de fevereiro, março e abril. 

Além disso, ele conta que às vezes produtos que estão impedidos de serem 
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comercializados entre o Brasil e a Argentina, ou que têm sua comercialização 

restringida, são liberados, e esse tipo de medida aquece o mercado de fretes. 

Soledad e Bruno também participaram de nossas entrevistas. Eles 

disseram que pertencem à classe média e isso se confirma pelos critérios da 

ABA/ABIPEME31. Soledad e Bruno se consideram descendentes de espanhóis. 

Sobre os laços com o meio rural, Soledad é proprietária de terras e cria gado, 

assim como seus pais faziam, e Bruno tem um irmão e vários primos que 

trabalham com o cultivo de terras. Até dois anos antes de sua participação 

nessa pesquisa, ele mesmo era sócio do irmão na terra que herdou de seus 

pais, mas vendeu-a para montar seu negócio na cidade. 

Soledad tem 67 anos e o ensino médio completo. Ela nos explicou que 

como é filha única, herdou a fazenda de seus pais. Ela também nos contou que 

antes disso, quando se casou há 42 anos, já havia ganhado deles uma 

propriedade e um rebanho de bovinos porque ela é “de uma família de 

ganaderos” – como são chamados os criadores de gado na região. Seu marido 

Mariano sempre esteve com ela à frente desses negócios. Soledad tem três 

filhos – todos já constituíram suas famílias e não vivem mais com eles. Ela 

entende o português mas não fala, e nos conta que convive com os brasileiros 

desde muito jovem porque seus pais tinham vários amigos que viviam em 

Uruguaiana. Hoje em dia, sua interação com os brasileiros ocorre 

principalmente quando ela vai ao salão de beleza cuidar dos cabelos ou fazer 

massagem, bem como quando ela realiza compras na cidade brasileira. Soledad 

costuma ler os jornais Clarín e Diario La Ciudad e ouve a rádio argentina 

“General Madariaga” (LT12 Radio AM). Seus canais de televisão prediletos são 

os a cabo argentinos Todo Notícias (TN) e Crónica TV – “porque eles têm 

notícia o dia todo” –, o aberto argentino Telefé e o aberto brasileiro Globo – 

                                                           
31 Apresentamos, respectivamente, os indicativos socioeconômicos de Soledad e Bruno: 1) 

Aspirador de pó (0/0), máquina de lavar roupa (1/1), geladeira (1/1), freezer ou congelador 
(1/1), micro-ondas (1/1), máquina de lavar louça (0/0), telefone (1 linha em cada casa e 1 

celular cada um), casa própria (1/1), automóvel/ano (1 carro/2006; 1 carro/2008); 2) Televisão 

aberta (1/1), antena parabólica (0/0), televisão a cabo (1/1), rádio (2/2), aparelho de DVD 
(1/1), assinatura de revistas (0/0), assinatura de jornais (0/0), computador (1/1), acesso à 

internet em casa (1/1). 

 



310 
 

“por causa das telenovelas”. Perguntamos a Soledad porque ela ainda 

acompanha telenovelas brasileiras pela televisão brasileira se atualmente é 

comum os canais argentinos comprarem essas narrativas e exibirem-nas em 

língua espanhola. Soledad nos disse que ela está acostumada a ter essa 

“opção” e que não tem “paciência de esperar” para ver uma telenovela “quando 

e se” ela passar na televisão argentina. Mesmo assim, às vezes ela assiste 

novamente em espanhol aquelas narrativas brasileiras que mais a agradaram. 

Apontamos ainda que quem usa a internet em sua casa são seus netos e isso 

ocorre quando eles vêm visitá-la – ela mesma não costuma acessar a rede. 

Soledad nos explicou que disponibilizar o acesso à internet em sua casa foi 

iniciativa de seus filhos. 

Bruno tem 39 anos, o ensino médio completo e é proprietário de um bar 

e sorveteria. Ele vive com a esposa Márcia e tem um casal de filhos. O menino 

cursa o ensino médio e o ajuda no comércio, assim como sua esposa. A menina 

apenas cursa o ensino fundamental. Ele nos diz que entende o português mas 

fala pouco, e que sua interação com os brasileiros acontece principalmente em 

seu trabalho, porque ele tem muitos clientes que são de Uruguaiana. Bruno 

costuma ler o jornal Clarín e o jornal esportivo Olé. Ele ouve as rádios 

argentinas 106 (FM), Cristiana (FM) e a brasileira Charrua (FM). Seus canais de 

televisão prediletos são os a cabo argentinos Todo Notícias (TN) e Crónica TV. 

Ele acompanha ocasionalmente os telejornais brasileiros da Rede Globo e 

“quase todos os dias” as telenovelas. Isso porque sua esposa assiste 

diariamente “uma ou outra telenovela” brasileira e, além disso, porque muitos 

de seus clientes do bar e sorveteria são brasileiros, principalmente no verão – 

para agradá-los, Bruno começou a sintonizar a televisão do seu local de 

comércio no canal brasileiro; com isso, ele mesmo “sempre” está “por dentro 

das histórias”. Apontamos ainda que ele utiliza a internet para participar de 

redes sociais, ouvir músicas e assistir vídeos. 

 

 



311 
 

4.2. O que aprendemos sobre o jogo identitário a partir das representações 

relativas às nações e à região, ao contínuo rural-urbano, à diversidade étnica e 

à estratificação socioeconômica na fronteira Argentina- Brasil 

 

 

A fim de identificar a produção simbólica gerada pela estratificação 

socioeconômica, perguntamos aos nossos entrevistados a que estrato social 

eles acreditavam pertencer, qual era sua ocupação, etc., e expusemos essas 

informações nos perfis. Enfatizamos aqui as representações que eles têm 

acerca de seu próprio estrato socioconômico e de outros segmentos, oriundas 

da interação social cotidiana. De acordo com sua autorepresentação e conforme 

os critérios da ABABIPEME, os brasileiros e argentinos que entrevistamos fazem 

parte da classe média. 

Acerca da estratificação socioeconômica no contexto fronteiriço, 

destacamos alguns comentários de nossos entrevistados brasileiros: “eu acho 

que o brasileiro está melhor do que o argentino nessa parte, a geração de 

renda aqui é maior” (Dalton, 41); “mesmo entre os estancieros de Libres e nós 

daqui, em Uruguaiana a situação ainda é melhor do que lá, embora o Mercosul 

tenha facilitado mais para o produtor argentino em geral” (Pedro, 73); “hoje, 

quem está bem é quem trabalha com transporte internacional e despacho 

aduaneiro, principalmente do lado de cá” (Lia, 65); “os arrozeiros, os 

lavoureiros, aqueles que conseguem sobreviver às crises, se mantêm sempre 

bem, mas é cada vez mais difícil por causa da abertura de mercado para o 

produto argentino” (Guilherme, 43). 

Assim como destacamos as seguintes colaborações de nossos 

entrevistados argentinos: “a gente compra muita coisa em Uruguaiana, já o 

brasileiro, prefere consumir o que é brasileiro, assim, Uruguaiana foi 

enriquecendo mais do que Libres” (Gabriela, 48); “com os incentivos do 

Mercosul, a indústria não se desenvolveu aqui como do lado brasileiro, e na 

indústria é onde gira mais dinheiro” (Bruno, 39); “aqui na fronteira houve uma 

inversão, primeiro, Libres se destacava adiante de Uruguaiana, agora, acho que 

os brasileiros nos passaram até” (Soledad, 67); “entre nós e Uruguaiana não é 
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bem equilibrado, desde a implantação do Mercosul e o aumento da produção 

industrial do lado de lá, a distância econômica aumentou” (Cristiano, 54). 

A partir das representações de nossa amostra acerca da estratificação 

socioeconômica no contexto fronteiriço, compreendemos que as relações de 

identidade e alteridade entre brasileiros e argentinos se mostraram bastante 

relevantes nas produções de sentido dos fronteiriços em torno dessa temática. 

Brasileiros e argentinos priorizaram a caracterização da estratificação 

socioeconômica da região de fronteira estabelecendo comparações entre eles, 

ao invés de descreverem os segmentos que existem no interior das próprias 

sociedades libreña ou uruguaianense. Os estancieros, os arrozeiros, os 

lavoureiros, os despachantes aduaneiros, aqueles que detêm os meios de 

transporte internacional de cargas e os meios para a produção industrial foram 

caracterizados como os grupos economicamente mais estáveis e privilegiados 

na região.  

Brasileiros e argentinos apontaram que a situação econômica da cidade 

brasileira é melhor que a da cidade argentina, tendo-se pontuado no entanto 

que o cenário já foi inverso. O crescimento da atividade industrial em 

Uruguaiana é considerado por eles como um dos fatores mais relevantes na 

disparidade econômica estabelecida entre a cidade brasileira e a argentina. 

Sobre esse desnível, houve inclusive a menção ao fato de os brasileiros 

consumirem menos os produtos e serviços argentinos, ao contrário do que se 

verifica com os argentinos. O Mercosul foi retratado pelos argentinos como um 

acordo que favoreceu economicamente os brasileiros, principalmente com 

respeito ao desenvolvimento industrial. Ao mesmo tempo, o Mercosul foi 

retratado pelos brasileiros como um acordo que favoreceu os argentinos no que 

concerne à produção agropecuária.  

Uma vez que ser brasileiro e não argentino, e vice-versa, mostrou-se 

uma questão chave no jogo identitário que se desenvolve nessa fronteira, com 

respeito à estratificação socioeconômica da região fronteiriça – de modo que as 

identidades nacionais são sublinhadas no discurso de nossa amostra, e a cidade 

brasileira é apresentada por eles como estando em situação econômica melhor 
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do que a argentina –, é válido contextualizarmos alguns aspectos relativos às 

colaborações dos entrevistados. 

Desde o início de nossa pesquisa de campo, nossos entrevistados 

caracterizaram essa fronteira apontando que Uruguaiana é o maior porto seco 

da América Latina, o que se confirma com os dados do IBGE. Só no ano de 

2006, pelo Porto Seco Rodoferroviário da cidade brasileira passaram cerca de 

6,5 bilhões de dólares em importações e exportações. A infraestrutura do Porto 

Seco de Uruguaiana se localiza há poucos quilômetros da divisa entre os dois 

países e é muito maior que a de Paso de los Libres porque nesta são recebidas 

apenas as cargas que ficam “internalizadas” na Argentina, enquanto no caso 

brasileiro as mercadorias recebidas e escoadas envolvem o comércio com 

diversos países latino-americanos. De acordo com os dados de 2006, esse 

movimento do Porto Seco brasileiro implica o trânsito de 243.411 caminhões ao 

ano – cerca de 667 veículos de carga ao dia – pela Ponte Internacional 

Rodoferroviária Getúlio Vargas-Augustín Justo. Essa ponte é o único acesso 

entre Uruguaiana e Paso de Los Libres, sendo portanto por ela que se cruza a 

fronteira – e sempre de carro, de ônibus ou de caminhão, porque não é 

permitido o trânsito de pedestres, e o trem é utilizado apenas para o transporte 

de cargas.  

Além de se destacar pelo comércio exterior, o município de Uruguaiana 

também é considerado o maior produtor de arroz da América Latina (IBGE, 

2006). Juntamente com o plantio de arroz, que teve (e ainda tem) papel 

fundamental tanto na formação socioeconômica de Uruguaiana quanto na de 

Paso de los Libres, registramos a criação de gado ovino e bovino e de cavalos 

crioulos como outras atividades características dessa região de fronteira. No 

caso da cidade brasileira, ela ainda constitui-se como ponto estratégico de 

fornecimento de energia no Brasil. Isso porque desde 2000 existe um gasoduto 

em Uruguaiana que recebe gás natural da Argentina – a primeira usina 

termelétrica a operar com gás natural no país. Apontamos ainda que essa não 

foi a primeira vez que a cidade foi pioneira nessa área. Em 1932, construiu-se 

em Uruguaiana a primeira refinaria de petróleo do país, a Refinaria 

Riograndense de Petróleo – que mais tarde deu origem ao Grupo Ipiranga –, 
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cuja implementação teve a participação de brasileiros, uruguaios e argentinos 

dessa região fronteiriça, conforme levantamos em nossas pesquisas anteriores 

(2002 e 2006). 

É válido pontuar ainda que, ao longo de nossa pesquisa, a cidade 

brasileira foi caracterizada com frequência pela amostra como “mais moderna” 

do que a argentina (conforme os brasileiros Guilherme, 43 e Aline, 37; e os 

argentinos Bruno, 39 e Felícia, 25). Nesse sentido, com respeito à paisagem 

urbana, como Paso de los Libres e Uruguaiana foram fundadas no século XIX, 

elas ainda possuem edificações características da virada do século XIX para o 

século XX. Entretanto, observamos que Uruguaiana está vivendo um processo 

de verticalização há algumas décadas e por isso ela já se distingue bastante de 

Paso de los Libres, onde é difícil encontrar construções com mais de dois 

andares (contamos uma).  

De acordo com os recorrentes comentários dos entrevistados, na 

passagem do século XIX para o século XX o cenário era inverso, sendo Paso de 

los Libres considerada “mais moderna” do que Uruguaiana (conforme os 

brasileiros Pedro, 73 e Lia, 65; e os argentinos Bruno, 39 e Gabriela, 48), 

porque ela foi construída com material trazido de Buenos Aires ou importado da 

Europa e, principalmente, porque tinha e ainda tem pavimentos “de concreto” 

(conforme a brasileira Lia, 65). Pelo fato de nossos entrevistados argentinos 

considerarem que Uruguaiana “hoje está muito mais desenvolvida do que 

Libres” (Cristiano, 54), a amostra brasileira nos leva a entender que esse tema 

é motivo até de divergências na interação social cotidiana com os vizinhos: 

“eles não aceitam que Uruguaiana é muito mais cidade do que Libres, ficam 

apegados ao passado e falando do tal asfalto de concreto que eles já tinham e 

nós nem sabíamos o que era” (Guilherme, 43).  

O retrato dessa situação cotidiana revela tensão na interação entre os 

argentinos e os brasileiros que vivem na fronteira. As relações de identidade e 

alteridade entre eles se mostraram relevantes em diversos aspectos que 

estudamos em campo, assim como as interações sociais se revelaram, em 

diversas ocasiões, bastante competitivas. Isso se evidenciou quando 

perguntamos aos integrantes da nossa amostra se eles têm alguma ligação com 
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o meio rural no cotidiano ou se tiveram ao longo de suas trajetórias. Tal como 

descrevemos nos perfis dos entrevistados, mesmo vivendo 

preponderantemente no meio urbano, nossa amostra mantém laços com a vida 

no campo na atualidade e de uma geração a outra, em decorrência da posse de 

propriedades rurais por eles mesmos ou por parte de outros familiares, e 

também, em alguma medida, em razão de diversas relações de comércio e 

consumo que envolvem a produção agropecuária da região. 

Sobre esse tema, destacamos os comentários de alguns entrevistados 

argentinos, que disseram: “nós temos que ficar muito atentos às decisões do 

governo brasileiro, [por exemplo] quando fecham o mercado para a entrada 

dos produtos argentinos, [precisamos saber qual é] o tamanho da safra de 

arroz em Uruguaiana, o preço do gado no Brasil, porque aí é onde mais 

competimos um com o outro, e qualquer probleminha nessa área, de um modo 

ou de outro, afeta todo o resto por aqui” (Gabriela, 48); “aqui na fronteira, 

quem não passa dias para fora, vai pelo menos em um final de semana ou 

outro, todo mundo tem alguém na família que faz lavoura, ou tem algum tipo 

de criação, ovelha, cavalo; se a produção vai bem, todos têm mais dinheiro 

para comprar no comércio daqui ou de Uruguaiana, os transportes vão bem, 

enfim, é como uma engrenagem” (Cristiano, 54); e “O Mercosul era para ter 

estabilizado a concorrência de mercado entre o Brasil e a Argentina na 

produção agropecuária, mas nessa área nunca se sabe o que vai acontecer, 

tudo muda de uma hora para outra e o clima esquenta por aqui” (Felícia, 25).  

Destacamos também os comentários de alguns entrevistados brasileiros. 

Eles nos disseram que “viver na fronteira com a Argentina, numa região de 

produção de arroz e de ovelha, boi, é a base de todo o nosso relacionamento 

comercial com eles, sendo que qualquer um aqui, vivendo diretamente disso ou 

não, sofre as consequências dessas eternas disputas nesse campo” (Lia, 65), 

que “para tu teres uma ideia, eu tenho clientes argentinos, e mais de uma vez 

já aconteceu de o governo brasileiro e o argentino se desentenderem, ou no 

preço de um produto, ou na quantidade de produto nosso que pode entrar lá, e 

vice-versa, daí teve o caso de um paciente argentino que me disse que não 

viria mais continuar o tratamento porque, assim como a gente não quer o 
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produto deles, ele também achou melhor se tratar com um dentista de Libres 

mesmo” (Aline, 37) e que “a produção de grãos, como estão os preços, os 

mercados, as tecnologias de fazer a lavoura, a secagem e o beneficiamento , 

assim como no caso da carne, do gado de corte, e da produção de lã e de 

couro, são coisas que temos em comum com os argentinos, são os nossos 

assuntos na maior parte das vezes, muitos de nós vivemos nesse mundo, mas 

muitas vezes, acabamos sendo adversários nessa área também, e aí a 

tranquilidade vai embora, é porque os governos se desentendem, e o Mercosul 

dá problema, e por aí vai se complicando as relações  entre nós” (Pedro, 73). 

A partir das colaborações de nossos entrevistados, compreendemos que 

as vidas urbana e rural não são vistas de modo separado pelos fronteiriços. 

Compreendemos também que as atividades agropecuárias fazem que 

argentinos e brasileiros se sintam parecidos, e elas geram sociabilidade na 

medida em que são igualmente experimentadas por ambas as partes e pautam 

diálogos entre eles. Ou seja, como se tratam de atividades que caracterizam a 

região, elas acionam a identidade regional ou fronteiriça. Entretanto, as 

relações nessa área também são pautadas pela competição ou pela 

concorrência entre eles, e essa realidade gera afastamentos entre brasileiros e 

argentinos, reforçando constantemente as identidades nacionais. Isso ocorre 

principalmente quando as decisões políticas e econômicas relativas à 

agropecuária, oriundas dos desacordos envolvendo o Mercosul e da ação dos 

Estados Nacionais brasileiro e argentino, geram desentendimentos por 

acarretarem vantagens ora para um país, ora para o outro. Mesmo quando os 

fronteiriços não estão diretamente ligados às decisões relativas à produção e ao 

consumo de bens derivados da atividade agropecuária, as intervenções dos 

governos brasileiro e argentino nessa área refletem no cotidiano de todos. 

Nesse sentido, pode acontecer inclusive de os fronteiriços recusarem-se a 

consumir produtos ou serviços do país vizinho a fim de protestar contra as 

políticas econômicas que privilegiam os interesses de um país em detrimento 

dos do outro. 

Ainda com o objetivo de compreender a construção dos processos 

identitários, perguntamos aos nossos entrevistados a que etnia eles se sentiam 



317 
 

pertencer. Exploramos aqui como isso é relevante em seu cotidiano ou tem sido 

ao longo de suas vidas. Pedimos ainda que nos contassem com que outros 

grupos étnicos eles interagem na esfera pública e/ou privada. Os brasileiros que 

entrevistamos consideram-se descendentes de portugueses e os argentinos que 

entrevistamos informaram que seus ascendentes eram espanhóis. Atentando 

para o fato de que nossos entrevistados recorreram às matrizes coloniais 

ibéricas para descrever seu sentimento de pertença étnica, é válido registrar 

que a fronteira Uruguaiana-Paso de los Libres é bastante diversificada em 

relação à composição étnica. Isso se evidencia na observação que realizamos 

em campo, nas colaborações de nossa amostra, e mesmo nos estudos de caso 

que elaboramos nessa fronteira em 2002 e 2006, quando tivemos a 

oportunidade de entrevistar pessoas que se consideravam pertencendo a 

diferentes etnias – além de portugueses e espanhóis, ouvimos indígenas, 

negros, italianos, franceses, alemães, orientais e árabes. 

Sobre a diversidade étnica fronteiriça, nossos entrevistados brasileiros 

comentaram que “aqui tem muitos árabes, mais até do que os orientais, e eles 

dominam boa parte do comércio; a gente convive bem, mas eles mantêm mais 

distância” (Lia, 65), que “é no comércio que a gente convive mais porque os 

árabes têm uma comunidade, não sei se todos se dão bem entre eles, mas em 

relação à gente eles são bem unidos” (Guilherme, 43), que “aqui tem tanto 

árabe, da Palestina, da Síria, da Jordânia. Bom, aqui principalmente na Baixada, 

tem até gente do Egito e do Iraque, no comércio. Assim, a gente se dá bem” 

(Aline, 37), que “em Uruguaiana já saiu até vereador da comunidade árabe, já 

dos orientais não sei, acho que não, são poucos, muitos já foram embora 

daqui, os que ficaram são de Taiwan, outros da China, e tem coreano também. 

Tanto árabe quanto oriental, eles procuram se integrar aqui, mas mesmo assim 

interagem mais entre eles” (Pedro, 73) e que “no comércio aqui você vê gente 

de tudo quanto é lugar, os árabes vão muito bem nessa área e os argentinos 

gostam muito de comprar com eles, a gente convive bastante até, é na 

locadora, no mercado, na Baixada, na rua. Mas são poucos os que se misturam 

mais com a gente; namoro, casamento, então, é muito difícil” (Dalton, 51).  
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E nossos entrevistados argentinos comentaram que “é no comércio de 

Uruguaiana que vemos mais diversidade, é o árabe, o oriental. O próprio 

brasileiro é muito misturado com os negros, isso a gente não tem aqui, é muito 

diferente para nós. Aqui é mais o indígena e o italiano, se bem que do lado 

brasileiro também tem bastante o italiano, bom, e o indígena, claro” (Soledad, 

67), que “aqui em Libres é mais raro ver oriental e árabe, eles preferem ficar 

do lado brasileiro. Acho que porque o brasileiro já é formado por uma mistura 

maior de povos, então é mais em Uruguaiana que a gente convive com essa 

diversidade” (Bruno, 39), que “Uruguaiana é mais diversificado, a gente vê logo 

no comércio, eu gosto de comprar lá e passear muito por causa disso, mas não 

tenho mais amizade do que aquela simpatia de comércio mesmo” (Gabriela, 

48), que “tem os árabes, os orientais, é quando eu vou para Uruguaiana, ou 

quando eles vem para cá, que a gente convive mais, mas os árabes, por 

exemplo, não vêm muito, é mais lá que a gente convive” (Felícia, 25) e que “a 

fronteira é um lugar que acolhe muita gente, o comércio favorece ora para um 

lado, ora para o outro, e por isso tem gente que veio do outro lado do mundo 

morar aqui, o pessoal se estabelece mais do lado brasileiro, tem principalmente 

muito árabe” (Cristiano, 54). 

A partir das colaborações de nossa amostra, compreendemos que os 

fronteiriços reconhecem a região como um lugar caracterizado pela diversidade 

étnica, e apontam que em Uruguaiana essa realidade é mais pronunciada em 

decorrência da presença de árabes e orientais no comércio da cidade brasileira. 

Entendemos que esses grupos étnicos estão integrados em alguma medida, 

principalmente na sociedade uruguaianense, nas atividades de comércio e até 

já começaram a assumir papéis de liderança em instituições públicas na cidade 

brasileira. Entendemos também que as relações desses grupos étnicos com os 

brasileiros e os argentinos é caracterizada como boa. Entretanto, 

compreendemos que elas ainda se limitam bastante aos espaços públicos onde 

se estabelecem as dinâmicas de comércio e de consumo e que, 

preponderantemente, brasileiros e argentinos consideraram os árabes e 

orientais como “eles”, o que revela que do ponto de vista desses fronteiriços os 

árabes e orientais permanecem em boa medida como outsiders.  
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Apontamos também que, conforme a colaboração da argentina Soledad, 

percebemos que os argentinos reconhecem na própria formação do povo 

brasileiro uma diversidade étnica maior do que na do argentino. Nesse sentido, 

especialmente a convivência com os negros no cotidiano fronteiriço é causa de 

estranhamento por parte dos argentinos e, em alguns casos, ocorre 

manifestação de preconceito racial, tal como identificamos e mostraremos mais 

adiante, quando tratarmos das narrativas televisivas mencionadas pela amostra 

como relevantes em seu cotidiano.  

Ao perguntarmos a nossa amostra sobre a diversidade étnica na 

fronteira, os argentinos e brasileiros que entrevistamos sublinharam as relações 

sociais que estabelecem com árabes e orientais no comércio de Uruguaiana. 

Além disso, tal como observamos, as dinâmicas interfronteiriças em que se 

estabelece a comunicação intercultural entre brasileiros, argentinos, árabes e 

orientais ocorrem principalmente nos espaços públicos de Uruguaiana e Paso de 

los Libres, especialmente nos estabelecimentos comerciais que se localizam nos 

centros dessas cidades.  

Assim, consideramos relevante contextualizar que, diferentemente de 

Paso de los Libres, Uruguaiana se desenvolveu diversificando sua base 

econômica para além da agropecuária e cresceu em termos de população. Além 

do processo de industrialização, destacamos que as atividades de comércio 

formal e informal na cidade brasileira atraíram migrantes de diversas regiões do 

Brasil, bem como árabes e orientais, tendo em vista a presença de 

consumidores argentinos que comumente vem à cidade para abastecerem-se 

de roupas, alimentos e produtos eletrônicos, entre outros.  

Evidentemente, as mudanças cambiais, bem como a lei da oferta e 

procura, ora favorecem as compras na cidade argentina, ora na cidade 

brasileira. Entretanto, na última década notamos que o fluxo do comércio foi 

maior em Uruguaiana. Compreendemos que isso ocorre em razão do 

fortalecimento da moeda brasileira e das ainda remanescentes consequências 

nefastas da crise que devastou a economia argentina em 2001. De toda forma, 

nossos entrevistados nos levaram a entender que, de modo geral, “sempre foi” 

mais comum os argentinos fazerem compras regularmente em Uruguaiana do 
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que o contrário (conforme o brasileiro Pedro, 73; e o argentino Cristiano, 54). 

Entendemos que esse retrato da realidade fronteiriça está associado à 

diversidade de ofertas de bens de consumo do lado brasileiro, que é maior do 

que na cidade argentina. 

Observamos que os brasileiros vão para Paso de los Libres 

principalmente em busca de gasolina, carnes, vinhos, roupas de inverno (com 

ênfase em couros e lãs), cosméticos importados da Europa ou dos Estados 

Unidos, e a passeio. Em contrapartida, os argentinos costumam fazer compras 

de supermercado semanais na cidade brasileira, assim como adquirem lá 

utilitários de uso cotidiano para casa, tal como mobília e aparelhos eletrônicos. 

Uma de nossas entrevistadas argentinas, Gabriela, nos explicou que isso ocorre 

em parte porque em Paso de los Libres há poucas lojas de departamentos com 

boa variedade de mobília ou eletrônicos, ao contrário daquelas que 

comercializam artigos de luxo como cristais, peças de bronze e roupas de seda. 

Durante o dia, a cidade argentina é pouco movimentada. Os bancos 

abrem de manhã cedo e fecham em torno do meio-dia, bem como quase todo 

o comércio, que só reabre por volta das quatro da tarde, enquanto em 

Uruguaiana o comércio costuma parar ao meio-dia e voltar ao funcionamento à 

uma e meia da tarde. Em Paso de los Libres, o jornal chega nas bancas ao 

meio-dia, a tempo de ser levado para casa e lido logo após a sesta. Já a vida 

noturna de Paso de los Libres oferece cassinos – um no centro da cidade e 

outro na saída de seu perímetro urbano –, sorveterias, restaurantes, etc. que 

atraem argentinos e brasileiros nas ruas até altas horas. 

Apesar de termos encontrado árabes e orientais em Paso de los Libres, 

nos estudos que realizamos nessa fronteira em 2002 e 2006, eles eram poucos 

e continua sendo raro encontrá-los vivendo lá. Isso porque esses imigrantes 

concentraram-se principalmente em Uruguaiana, a ponto de uma de suas ruas, 

a Bento Martins, ser conhecida como a rua dos lojistas árabes e também ter se 

constituído na cidade uma próspera rede de supermercados, cujo proprietário 

pertence a esse grupo étnico. Esse comércio é bastante frequentado pelos 

argentinos quando vêm à cidade, assim como à Baixada. Diferentemente de 

Paso de los Libres, que não possui comércio informal, a Baixada é um centro de 



321 
 

comércio informal em Uruguaiana que, em alguma medida, foi regularizado 

pela Prefeitura. É uma espécie de camelódromo que se situa na parte final de 

uma das principais ruas da cidade (a Duque de Caxias) e ocupa o espaço de 

duas quadras, começando na região central e terminando nas imediações da 

Ponte Internacional, num local próximo ao ponto de parada do ônibus que 

cruza a fronteira em diversos horários do dia. Muitos dos pontos comerciais da 

Baixada pertencem à árabes e orientais. 

Além de questões relativas à estratificação socioeconômica, ao contínuo 

rural-urbano e à diversidade étnica, perguntamos ainda aos integrantes de 

nossa amostra o que significa viver numa região de fronteira entre países ou 

como é a vida de um fronteiriço, explorando as representações que os 

argentinos constroem em relação aos brasileiros e ao Brasil na interação social 

cotidiana, e vice-versa.  

Sobre isso, nossos entrevistados brasileiros comentaram que “a definição 

dessa fronteira não foi tranquila, assim como não foram as relações em entre 

Portugal e Espanha, e como não tem sido entre o Brasil e a Argentina no 

grande comércio, no futebol. Mas aqui entre nós o sistema funciona, Libres e 

Uruguaiana sempre foram interligadas, temos as mesmas tradições do mate, 

da carne, do arroz, do campo, da lida, da sesta, mas o stress vem, os 

governos se chocam, os times de futebol se enfrentam e a temperatura sobe, 

o mau humor aumenta” (Lia, 65), que “Bom, por um lado convivemos bem, 

temos costumes parecidos, vivemos o mesmo tipo de vida. Por outro, eles 

também sempre foram abusados com a gente, quando a gente vai para lá, são 

super-rigorosos conosco no trânsito, enquanto eles mesmos andam com carro 

sem porta, fazem o que querem, lá tu podes ver carro todo amassado na rua, 

sem farol. Eles vem para cá e acham que estão lá, fazem o que querem; 

mesmo assim, aqui ninguém apreende o carro deles, nem prende o motorista 

argentino, que nem eles fazem conosco, eles deixam qualquer um 

incomunicável por 48 h sem mais nem menos – às vezes, simplesmente 

porque vinte centímetros do carro está [estão] invadindo a faixa proibida para 

estacionar –, e em dia de jogo, é muito pior, sem falar nos gendarme que 

cobram propina direto aqui na fronteira. Aliás, essas prisões sem pé nem 
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cabeça, geralmente, tem como objetivo conseguir a propina” (Guilherme, 43) e 

que “te resumo assim: somos o mesmo povo, o povo gaúcho, não tem como 

negar isso aí, mas até nisso o pessoal arruma encrenca, é porque se assa a 

carne no fogo com espeto, ou na brasa com grelha, é porque a erva é mais ou 

menos amarga, mais fina ou mais grossa, enfim, achamos um jeito de implicar, 

de competir, de brigar, parece que nascemos para ser rivais, como dois irmãos 

são” (Pedro, 73). 

Os entrevistados argentinos comentaram que “a vida no campo e as 

tradições gaúchas é o que tem de mais parecido o brasileiro com o argentino 

nessa região, nessa parte somos a mesma coisa, até ditadura os dois países 

penaram juntos, as relações entre nós estremecem aqui com as desavenças do 

Mercosul, os preços de produtos, a abertura e fechamento do mercado 

brasileiro para nós e, claro, o futebol” (Bruno, 39), que “o que formou essa 

região foi o atravessamento de mercadorias entre o Brasil e a Argentina, o povo 

daqui é que acabava sendo o responsável pelo armazenamento, a segurança e 

as trocas comerciais mesmo, é claro que também tinha o contrabando, mas o 

caso é que quanto mais Buenos Aires e o Rio de Janeiro, depois Brasília, foram 

intervindo aqui – e precisavam fazer isso, afinal todo o Estado zela por suas 

fronteiras – mais o revanchismo foi ganhando espaço” (Soledad, 67), que “o 

churrasco, o chimarrão, o gaúcho, a lida no campo, o comércio bilateral foram 

transformando essa fronteira no lugar de um mesmo povo com costumes 

parecidos, mas a rivalidade, a competição, os conflitos entre o Brasil e a 

Argentina, desde a época das disputas entre Portugal e Espanha, sempre 

estiveram presentes, e se mostram no caso do treinamento militar daqui, ainda 

hoje nossos jovens se preparam para um possível ataque do Brasil (risos), e até 

em pequenas coisas como as brigas no trânsito, ou no futebol pelo qual somos 

todos apaixonados, loucos” (Cristiano, 54). 

A partir das colaborações de nossa amostra, compreendemos que as 

tradições gaúchas, a lida no campo e as relações de comércio e consumo que 

se dão dentro de parâmetros legais ou não entre os fronteiriços são aspectos 

que geram identificação e solidariedade entre brasileiros e argentinos que 

vivem nessa fronteira, reforçando a identidade regional ou fronteiriça. Além 
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disso, o fato de tanto o Brasil quanto Argentina terem sofrido com longos 

períodos de ditadura é motivo de identificação entre brasileiros e argentinos e 

gera solidariedade entre os fronteiriços. Por outro lado, a ação dos Estados 

Nacionais brasileiro e argentino, que intervêm no cotidiano fronteiriço por meio 

de decisões que refletem disputas políticas e econômicas entre os países, 

muitas vezes representadas nos desacordos que se dão no âmbito do Mercosul,  

geram o reforço das identidades nacionais, aprofundando desentendimentos e 

aumentando a distância entre os fronteiriços. Assim como o futebol, que apesar 

de ser cultivado por brasileiros e argentinos com o mesmo grau de importância, 

também coloca-os na posição de adversários, levando ao reforço das 

identidades nacionais e, frequentemente, provocando conflitos. 

Isso se reflete no cotidiano dessa fronteira acirrando inclusive conflitos 

de outra ordem, como aqueles ligados às infrações no trânsito e à corrupção 

nos aparelhos estatais de segurança. Essa realidade retratada pela nossa 

amostra, na qual os gendarmes argentinos, ou seja, os policiais que protegem 

as fronteiras do lado argentino, ocasionalmente cobram propina dos brasileiros, 

já nos foi apresentada pelos fronteiriços nos trabalhos que realizamos lá em 

2002 e 2006 – nesses trabalhos anteriores, nos foram relatados inclusive casos 

de espancamento de motoristas de caminhão por se recusarem a pagar propina 

a oficiais argentinos. Assim como as situações relatadas aqui, acerca da 

retenção de veículos e do aprisionamento de motoristas brasileiros em caráter 

incomunicável por 48 h, acresce-se também os relatos que ouvimos ao longo 

da última década. Entendemos que esses relatos apontam para um maior 

abuso e intolerância das autoridades argentinas em relação aos brasileiros do 

que no caso contrário. Ocorre que esses abusos e as retaliações a eles se 

avolumam quando os dois países estão em lados opostos de interesse, por 

exemplo, por razões que envolvem as trocas comerciais ou o futebol. 

Como um de nossos entrevistados argentinos comentou sobre o fato de 

o exército argentino treiná-los, ainda hoje, com vistas a uma possível invasão 

brasileira, é válido registrar que esse tipo de observação feita por Cristiano é 

algo com o qual também já nos deparamos nos trabalhos que realizamos nessa 

fronteira em 2002 e 2006. Entendemos que os argentinos que colaboraram com 
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nossa pesquisa acham inconcebível que o Brasil tente invadir a Argentina, tanto 

que Cristiano ri da situação. Entretanto, percebemos também que com esse 

tipo de treinamento militar, no qual exercita-se a ideia de o Brasil ser um 

inimigo potencial, a rivalidade construída historicamente entre os dois países se 

revela em boa medida como algo institucionalizado.  

Embora ao longo de nosso trabalho de campo não tenham surgido 

informações sobre práticas semelhantes por parte do exército brasileiro em 

Uruguaiana, é importante apontar que, por estar localizada numa fronteira 

quase que equidistante de Porto Alegre, Buenos Aires, Montevideo e Assunción, 

desde a sua fundação a cidade foi planejada para servir ao Brasil como um 

ponto estratégico comercial e militar. Para servir a fins militares, por exemplo, 

quase que todas as suas ruas foram construídas de modo retilíneo e são largas 

como se fossem avenidas – a fim de permitirem a passagem de tanques de 

guerra se necessário, tal como levantamos em nossos estudos anteriores (2002 

e 2006) –, bem como as quadras da região urbana da cidade são padronizadas 

em suas medidas, com 110 metros quadrados. Interessante é que a cidade 

fundada pelos farroupilhas foi planejada desse modo ainda no século XIX, 

sendo a primeira do Brasil a ser projetada com essas características.  

De modo que, tal como compreendemos, o aparelhamento de brasileiros 

e argentinos que vivem nessa fronteira, por meio de treinamento e o 

envolvimento da infraestrutura necessária para um possível confronto entre 

Brasil e Argentina – institucionalizando em boa medida a rivalidade entre 

brasileiros e argentinos e povoando o imaginário social com a ideia de que o 

país vizinho é um inimigo –, é um reflexo dos esforços desses Estados 

Nacionais para reforçar, entre outros aspectos, tanto a integridade territorial 

desses países quanto as identidades nacionais.   

Perguntamos ainda a nossa amostra como é a representação da 

ruralidade na televisão, como os grupos étnicos que mencionaram e a dinâmica 

cultural que descreveram aparecem nela, como a realidade socioeconômica que 

expuseram é retratada nas narrativas televisivas, e ainda, como são 

representadas as relações entre o Brasil e a Argentina ou entre brasileiros e 

argentinos na televisão. A essas questões, os entrevistados responderam 
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preponderantemente que o que é mais representado na televisão brasileira é a 

rivalidade entre brasileiros e argentinos ou entre o Brasil e a Argentina e nos 

levaram a entender que isso é o que eles consideram mais relevante em seu 

cotidiano porque interfere negativamente na interação social que eles 

experimentam entre si. De acordo com o que compreendemos, essas 

representações televisivas colaboram para gerar distanciamentos que 

perpassam as relações argentino-brasileiras nessa fronteira em todas as suas 

dimensões, inclusive em relação aos aspectos que abordamos nesse estudo. 

Por outro lado, os fronteiriços apontaram como positiva a representação das 

relações entre brasileiros e argentinos nas narrativas ficcionais brasileiras. Tal 

como compreendemos, principalmente por meio da caracterização positiva do 

povo argentino ou da Argentina, as narrativas ficcionais colaboram para gerar 

aproximações nas relações sociais cotidianas inter-fronteiriças. Estudamos as 

representações televisivas citadas por eles a seguir. 
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4.3. A caracterização da Argentina e do Brasil ou da fronteira entre o Brasil e 

Argentina como preponderantemente associada à rivalidade 

 

 

Entre os inúmeros exemplos mencionados pela nossa amostra, nos quais 

a televisão brasileira sublinha a rivalidade entre o Brasil e a Argentina, 

abordaremos as disputas políticas e econômicas entre esses países, 

especialmente retratadas nas narrativas noticiosas sobre os desacordos do 

Mercosul. Apontaremos também exceções do telejornalismo brasileiro a esse 

tipo de representação. Trataremos ainda de representações televisivas em que 

essa rixa é construída a partir do futebol. E apresentaremos exemplos em que 

essa rivalidade é explorada na propaganda de televisão. 

 

 

4.3.1 A rivalidade nas disputas políticas e econômicas entre o Brasil e 

Argentina: as narrativas noticiosas sobre os desacordos do Mercosul 

 

 

Há cerca de dez anos identificamos que as disputas políticas e 

econômicas em torno do Mercosul retratadas na mídia brasileira e argentina 

colaboravam para gerar distanciamento nas relações sociais cotidianas que se 

davam entre brasileiros e argentinos que viviam na fronteira Uruguaiana-Paso 

de los Libres. Na época, nossos entrevistados nos levaram a entender também 

que as representações televisivas sobre o Mercosul, embora enfatizassem as 

disputas entre as duas nações, preponderantemente caracterizavam o acordo 

como algo positivo para a economia dos dois países, e ignoravam as 

transformações negativas que ele provocou em regiões de fronteira como a 

deles.  

Revelou-se ainda que o Mercosul é um acordo que na verdade favorece 

as grandes empresas brasileiras e argentinas, de modo que a riqueza gerada 

pelos negócios decorrentes dele vão para São Paulo e Buenos Aires, 

transformando a fronteira Uruguaiana-Paso de los Libres em um mero corredor 
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de caminhões. Na ocasião, entendemos também que por conta do Mercosul, os 

Estados Nacionais se fizeram cada vez mais presentes nessas cidades de 

fronteira. Depreendemos que a ação deles tem atentado para a preservação 

desses grandes negócios – cada qual procurando fazer que o seu país leve mais 

vantagens do que o outro –, desconsiderando as tradições fronteiriças de 

relações de comércio e consumo que se estabeleceram historicamente entre 

Uruguaiana e Paso de los Libres. Entre outras situações que nos foram 

relatadas nesse sentido, apontamos (Brandalise, 2002, p. 67): 

 

“Para retratar o quanto as trocas entre as comunidades locais 

se complicaram, um dos entrevistados conta que um carpinteiro 

brasileiro não pode mais ir a Paso de los Libres levar uma 

mesa, por exemplo. Qualquer argentino que encomende um 

serviço como esse pode ter que pagar uma multa de até 5 mil 

dólares por ter um trabalhador ilegal trabalhando na 

Argentina.” 

 

Contextualizamos que no período em que realizamos nosso primeiro 

estudo nessa fronteira (2002), a Argentina passava por uma crise econômica 

grave, e essa realidade entranhava tanto as notícias acerca das relações 

econômicas entre os dois países, quanto as relações cotidianas na fronteira, 

afetando a autoestima dos argentinos e gerando atribuições de culpa dos 

argentinos em relação aos brasileiros e vice-versa. Nesse sentido, é relevante 

registrar que os políticos brasileiros e argentinos personificavam o confronto 

entre os países na mídia, e eram especialmente relevantes as notícias em torno 

do Ministro da Economia da Argentina, Domingo Cavallo.  

Na ocasião, para nossa amostra (2002), o telejornalismo argentino 

enaltecia a competência do político brasileiro, mas culpava o governo brasileiro 

pelos problemas econômicos argentinos. Por sua vez, o telejornalismo brasileiro 

desqualificava os políticos argentinos e culpava-os por possíveis danos à 

economia brasileira. Dessa forma, as narrativas noticiosas colaboravam para 

reafirmar as identidades nacionais nessa fronteira e esfriar as relações entre 

brasileiros e argentinos. Nós mesmos observamos a diminuição do fluxo de 
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brasileiros em direção a Paso de los Libres e vice-versa, bem como 

presenciamos algumas situações em que os argentinos ignoravam os clientes 

brasileiros, e outras em que surgiam discussões exaltadas entre os fronteiriços 

– cada qual defendendo o seu país e atribuindo culpa aos vizinhos pelos 

problemas econômicos enfrentados – em estabelecimentos comerciais dos dois 

lados da fronteira, mas principalmente em Paso de los Libres.  

Ao longo da última década, a Argentina se recuperou em boa medida da 

crise que viveu, embora as consequências daquela conjuntura não tenham 

ainda desaparecido. O Mercosul, por sua vez, tal como constatamos na 

concretização dessa tese, continua sendo razão de contendas entre o Brasil e a 

Argentina. Essas disputas continuam sendo retratadas nas mídias brasileira e 

argentina, e a formação discursiva dessas narrativas noticiosas ainda se 

desenvolve preponderantemente reforçando um sentido de rivalidade entre 

essas duas nações. Além disso, essas representações televisivas sobre as 

relações econômicas e políticas entre Brasil e Argentina, por vezes, são 

construídas em plena fronteira Uruguaiana-Paso de los Libres. 

 Quando estivemos em campo, nossa amostra destacou uma das crises 

mais recentes entre o Brasil e a Argentina envolvendo o Mercosul e a própria 

região de fronteira em que vivem. A situação recebeu cobertura da televisão 

brasileira e sobre ela encontramos cinco narrativas noticiosas: “Briga entre 

Brasil e Argentina atrasa a entrega de cargas na fronteira” (Jornal da Globo, 

27/10/2009, 1‟28”); “Caminhões enfileiram-se na fronteira da Argentina com o 

Brasil” (Bom Dia Brasil, 28/10/2009, 25”); “Impasse entre Brasil e Argentina 

deixa depósitos de cargas lotados” (Jornal Nacional, 28/10/2009, 1‟59”); “Porto 

Seco de Uruguaiana chega à capacidade máxima de ocupação de caminhões” 

(Jornal Nacional, 5/11/2009, 21”) e “Reunidos em Brasília Lula e Kirchner 

tentam acordo comercial” (Jornal Nacional, 18/11/2009, 36”). Além de assistir 

essas narrativas com as famílias brasileira e argentina, Soledad, Bruno, Dalton e 

Guilherme também se dispuseram a rever conosco esse material do 

telejornalismo brasileiro. 

 Na narrativa “Briga entre Brasil e Argentina atrasa a entrega de cargas 

na fronteira”, a apresentadora informa que “na fronteira da Argentina com o 



330 
 

Brasil há uma queda de braço comercial entre os dois países que prejudica os 

caminhoneiros”. Apresentando imagens do congestionamento de caminhões no 

Porto Seco de Uruguaiana, o repórter informa que “toneladas de cargas estão 

paradas no Porto Seco de Uruguaiana, na fronteira do Brasil com a Argentina. 

Elas estão dentro de caminhões e vagões de trem”. Em seguida, é apresentada 

a fala do gerente do Porto Seco de Uruguaiana, Flávio Renato Evaristo: “O 

porto está trabalhando na sua capacidade máxima, né, já prejudicando assim 

os transportadores, né, o funcionamento como um todo do Porto Seco fica 

prejudicado”. 

O repórter contextualiza que “desde a semana passada as cargas 

argentinas só podem entrar no Brasil com uma licença prévia de importação. A 

medida é uma retaliação à medida semelhante tomada pelos argentinos, os 

motoristas que não tem nada com a briga foram pegos de surpresa”. Em 

seguida, é exibido o comentário de um caminhoneiro sobre a situação, Jonas de 

Oliveira Silva diz “olha, está ficando difícil para nós, né cara, no máximo um dia 

nós éramos liberados, agora faz desde quinta que eu estou aí e nada” e o 

repórter continua dizendo que “sem a licença eles não recebem o documento 

de importação, deixam de ser vistoriados pela Receita Federal e as cargas ficam 

detidas”. 

Em seguida, a narrativa mostra a fala de Lauri Kotz, o presidente do 

Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Rio Grande do Sul: “O argentino não 

está sendo prejudicado com o que está aqui. Entende? E sim o importador 

brasileiro”. Em stand-up, em frente ao consulado da Argentina de Uruguaiana, 

o repórter explica que “o governo argentino já fez uma queixa formal ao 

embaixador brasileiro do Brasil em Buenos Aires, Mauro Vieira. O embaixador 

diz que vai transmitir a preocupação ao governo brasileiro, mas lembrou que os 

produtos do Brasil também vêm sofrendo atrasos para entrar no país vizinho”. E 

a apresentadora finaliza a narrativa informando que “a Receita Federal de 

Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, disse que está seguindo as medidas exigidas 

pela Secretaria de Comércio Exterior. O Ministério de Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior não quis comentar o assunto”. 
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 Na narrativa “Caminhões enfileiram-se na fronteira da Argentina com o 

Brasil”, a apresentadora começa dizendo que “na fronteira da Argentina com o 

Brasil, filas e mais filas, dezenas de caminhões estão parados” e enfatiza que “o 

motivo da confusão é mais uma vez a disputa comercial entre os dois países”. 

Enquanto são exibidas imagens de caminhões parados no porto seco de 

Uruguaiana, a apresentadora continua: “Toneladas de entregas estão 

atrasadas. Desde a semana passada, os produtos argentinos só podem entrar 

no Brasil com uma licença prévia de importação. Essa medida é uma represália 

a outra medida semelhante tomada pelos argentinos”.  

Na primeira narrativa, a rivalidade entre as nações brasileira e argentina 

pode ser notada na formação discursiva da narrativa, desde o título da matéria 

“Briga entre Brasil e Argentina” e na introdução da apresentadora, ao descrever 

a situação como uma “queda de braço comercial entre os dois países”. No 

comentário de uma das fontes que, ao apontar que a ação do governo 

brasileiro se voltou contra os próprios brasileiros, enfatiza que não são os 

argentinos os prejudicados com isso: “o argentino não está sendo prejudicado 

com o que está aqui. Entende? E sim o importador brasileiro”. Na segunda 

narrativa, a rivalidade entre Brasil e Argentina também é sublinhada na 

sequência “o motivo da confusão é mais uma vez a disputa comercial entre os 

dois países”. Entendemos que ao retratarem as relações políticas e econômicas 

entre os dois países como uma “briga”, ou uma “queda de braço”, ou como 

“mais uma” “disputa”, essas narrativas nos levam a entender que essas 

relações são entranhadas de rivalidade. 

O motivo da “confusão” e das “filas e mais filas” de caminhões na 

fronteira Brasil-Argentina, “desde a semana passada”, foi uma ação do governo 

brasileiro: a exigência de uma “licença prévia de importação” para os produtos 

vindos da Argentina. Ao explicar que é essa medida do governo brasileiro, a 

primeira narrativa a descreve como “uma retaliação à medida semelhante 

tomada pelos argentinos”, e a segunda narrativa a descreve como “uma 

represália a outra medida semelhante tomada pelos argentinos”. A primeira 

narrativa aponta ainda que, entre as consequências políticas dessa medida, já 

houve o registro de uma “queixa formal” por parte dos argentinos. Em resposta 
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a essa “queixa”, os brasileiros apresentaram como justificativa o fato de 

também virem “sofrendo atrasos para entrar no país vizinho”. Ou seja, 

brasileiros e argentinos são apresentados nessas narrativas como competidores 

comerciais que rivalizam entre si, penalizando um ao outro – com “retaliação”, 

“represália”, “queixa formal”, “medida semelhante”, (etc.). 

Entre as diversas consequências desse tipo de disputa política e 

econômica, a primeira narrativa enfatiza que os primeiros prejudicados foram 

os “caminhoneiros”, os “transportadores” ou os “motoristas que não tem nada a 

ver com a briga”, além do “importador brasileiro” e o próprio “funcionamento 

como um todo do Porto Seco”. E essas duas narrativas começam a dimensionar 

o tamanho dos prejuízos econômicos advindos dessa medida, ao enfatizarem 

que ela “atrasa a entrega de cargas” ou que “toneladas de entregas estão 

atrasadas” e que “toneladas de cargas estão paradas” ou “detidas” na fronteira. 

 Na terceira narrativa, “Impasse entre Brasil e Argentina deixa depósitos 

de cargas lotados”, a apresentadora inicia a matéria dizendo que “uma queda 

de braço no comércio Brasil e Argentina está causando um congestionamento 

de caminhões e lotando os depósitos de carga nas alfândegas da fronteira”. 

Enquanto são exibidas imagens do Porto Seco de Uruguaiana, o repórter diz 

que “na alfândega de Uruguaiana, fronteira entre o Brasil e a Argentina, onde 

fica o maior Porto Seco da América Latina, não há mais vagas, a fila é de 

caminhões com cargas importadas do país vizinho, já são mais de oitocentos 

parados. As mercadorias argentinas estão sendo barradas na entrada do Brasil, 

muitas são perecíveis”, e enquanto começam a ser exibidas imagens de outra 

região de fronteira, o repórter continua dizendo que “em outra fronteira, em 

Foz do Iguaçu, os produtos que não conseguem entrar estão sendo guardados 

em depósitos da região, frutas, azeitonas, azeite, vinho, isso porque o governo 

brasileiro passou a exigir uma licença prévia para as importações de vários 

produtos. No começo do ano, o governo argentino tomou uma medida 

semelhante com produtos brasileiros. Na queda de braço, mercadorias que 

antes eram liberadas em 48 horas, podem ficar paradas por até 60 dias. O 

maior impacto é sobre um dos principais produtos do comércio entre os dois 

países”. 
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Em stand-up, de Foz do Iguaçu, o repórter aponta que “o depósito do 

porto seco em Foz do Iguaçu já está praticamente lotado, principalmente com 

farinha de trigo, tanto que a administração já está alugando outro lugar para 

continuar armazenando produtos vindos da Argentina. Isso porque a 

expectativa é de que, até sexta-feira, não tenha espaço para mais nada aqui 

dentro”. Enquanto são exibidas imagens de um depósito, o repórter continua a 

narrativa dizendo que “em Porto Iguaçu, do lado argentino, só essa empresa já 

tem nove barracões lotados de farinha, é a carga de quase duzentos 

caminhões”, e enquanto são exibidas as imagens de uma fonte falando com o 

repórter e mais imagens de um depósito, ele diz que “a câmara de comércio de 

Porto Iguaçu acredita que as exportações entre os dois países podem cair pela 

metade. Os empresários brasileiros também reclamam, faltou um período de 

adaptação”. A seguir, a narrativa apresenta a fala de um despachante 

aduaneiro, Mário Camargo. Ele diz que “a licença prévia é o embarque, esses 

caminhões já estão na fronteira. Como é que você faz? Isso aí já foi embarcado 

em Buenos Aires. Foi embarcado. Como é que você faz? Você não tem como 

retroagir”. A apresentadora finaliza a reportagem apontando que “o Ministério 

de Desenvolvimento, Indústria e Comércio não quis comentar o assunto. Ontem 

o governo argentino fez uma queixa formal ao embaixador brasileiro”. 

Nessa narrativa as relações econômicas e políticas entre Brasil e 

Argentina também são caracterizadas como uma “queda de braço” e como um 

“impasse”, colaborando assim para associar o sentido de rivalidade a essas 

relações. Nessa reportagem, foram apresentadas a situação de duas regiões de 

fronteiras. No caso do Porto Seco de Foz do Iguaçu, a reportagem aponta que 

ele está quase lotado, e lá, assim como na cidade argentina de Porto Iguaçu, 

produtos como “farinha”, “frutas, azeitonas, azeite” e “vinho” estão sendo 

armazenados em depósitos da região. No caso de Uruguaiana, o repórter 

enfatiza que mesmo lá existindo “o maior Porto Seco da América Latina, não há 

mais vagas” porque a quantidade de caminhões parados já ultrapassa 

“oitocentos”. O repórter sublinha que muitas das “cargas importadas do país 

vizinho (...) barradas na entrada do Brasil, (...) são perecíveis” e nos leva a 

entender que essa medida tomada pelo governo brasileiro tem provocado 
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prejuízos e que o cenário pode agravar-se: tal como evidenciam as sequências 

“os empresários brasileiros também reclamam”, “Na queda de braço, 

mercadorias que antes eram liberadas em 48 horas, podem ficar paradas por 

até 60 dias. O maior impacto é sobre um dos principais produtos do comércio 

entre os dois países” e “as exportações entre os dois países podem cair pela 

metade”. A narrativa contextualiza também que “no começo do ano, o governo 

argentino tomou uma medida semelhante com produtos brasileiros”, 

justificando assim a ação do governo brasileiro. 

Na narrativa intitulada “Porto Seco de Uruguaiana chega à capacidade 

máxima de ocupação de caminhões”, a apresentadora introduz a matéria 

dizendo que “o Porto Seco de Uruguaiana, na fronteira brasileira com a 

Argentina, chegou à capacidade máxima de ocupação de caminhões”. Enquanto 

são exibidas imagens de caminhões na aduana e no Porto Seco de Uruguaiana, 

ela explica que “640 aguardam a liberação da Receita Federal para entrar no 

Brasil com produtos argentinos como trigo, vinho e azeitonas. Há dez dias, o 

governo brasileiro passou a exigir uma licença prévia de importação que 

aumenta o tempo de espera”. 

Na última narrativa dessa cobertura, intitulada “Reunidos em Brasília Lula 

e Kirchner tentam acordo comercial”, a apresentadora informa que “o 

presidente Lula e a presidente da Argentina Cristina Kirchner se reuniram em 

Brasília para tentar um acordo em relação à queda de braço comercial entre os 

dois países”. Enquanto são exibidas imagens da presidente argentina e do 

presidente brasileiro se cumprimentando oficialmente, e depois conversando 

informalmente, a apresentadora continua: “quase um ano depois de a 

Argentina começar a exigir licenças prévias para a importação dos produtos, o 

Brasil decidiu adotar a mesma medida no mês passado”. Então, ocorre a 

passagem para imagens de caminhões enfileirados na aduana e no Porto Seco 

de Uruguaiana. Enquanto isso, a apresentadora explica: “Centenas de 

caminhões com mercadorias ficaram parados na fronteira. Pelo acordo, o prazo 

para a liberação dos produtos vai cair para até sessenta dias, mas só a partir do 

ano que vem. A entrada de alimentos terá prazo mais curto”. E, enquanto são 

exibidas imagens do presidente brasileiro e da presidente argentina sentados à 
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volta de uma mesa de reuniões, com membros de seus governos, a 

apresentadora finaliza: “ministros dos dois países vão passar a se reunir a cada 

quarenta e cinco dias”. 

Depois de “dez dias”, a cobertura continuou contabilizando diariamente a 

quantidade de caminhões parados na fronteira e descrevendo as mercadorias 

transportadas – como na sequência “640 aguardam a liberação da Receita 

Federal para entrar no Brasil com produtos argentinos como trigo, vinho e 

azeitonas” –, e alertando para o fato de que “o Porto Seco de Uruguaiana, na 

fronteira brasileira com a Argentina, chegou à capacidade máxima de ocupação 

de caminhões”. Mais de vinte dias depois de ter se iniciado essa situação que 

recebeu intensa cobertura da televisão brasileira e que, entre outras 

consequências, causou a superlotação de cargas paradas na fronteira Brasil-

Argentina, a última narrativa apontou que “o presidente Lula e a presidente da 

Argentina Cristina Kirchner se reuniram em Brasília para tentar um acordo em 

relação à queda de braço comercial entre os dois países”.  

Além de também caracterizar as relações entre os dois países como uma 

“queda de braço”, essa última narrativa contextualiza que a medida do governo 

brasileiro teve um precedente na ação do próprio governo argentino: “quase 

um ano depois de a Argentina começar a exigir licenças prévias para a 

importação dos produtos, o Brasil decidiu adotar a mesma medida no mês 

passado”. É válido registrar que ao longo dessa cobertura nenhuma narrativa 

revelou o motivo pelo qual a Argentina tomou tal medida, bem como explicou 

porque os brasileiros não entraram logo em negociação com os argentinos a 

esse respeito – e se o fizeram, também ficamos sem saber o que houve ao 

longo desse processo. Com isso, compreendemos que na formação discursiva 

das narrativas que compõem essa cobertura, a ação do governo brasileiro não 

é contextualizada, sendo apenas justificada como uma represália à medida 

semelhante tomada pelos argentinos, ou seja, pretende-se que ela seja 

compreendida com base no interdiscurso da rivalidade entre os países. E, ao 

acionar o imaginário social brasileiro dessa forma, o discurso jornalístico 

também reforça o sentido de rivalidade nas relações argentino-brasileiras.  
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Além disso, diante do problema enfrentado pelos dois países, entre as 

resoluções tomadas em conjunto pelos governos brasileiro e argentino, nessa 

narrativa consta que os “ministros dos dois países vão passar a se reunir a cada 

quarenta e cinco dias” e, “pelo acordo” firmado entre eles, ficou estabelecido 

que “o prazo para a liberação dos produtos vai cair para até sessenta dias, mas 

só a partir do ano que vem” e “a entrada de alimentos terá prazo mais curto”. 

Sobre isso, é válido registrar também que ficamos em dúvida se esse prazo que 

caiu para sessenta dias tem a ver com a liberação dos produtos ou com a 

concessão da licença prévia, e se tiver a ver com a liberação dos produtos, 

ficamos sem saber qual era o prazo anterior. 

Ao reverem conosco a cobertura dessa situação que teve como palco a 

fronteira Uruguaiana-Paso de los Libres, nossos entrevistados brasileiros 

comentaram que “olha, um pesadelo isso aí, viu, isso na verdade foi culpa dos 

argentinos que começaram a exigir essa licença prévia muito antes, e isso já 

atrapalhou bastante o comércio com eles, sempre tem alguma coisa com eles, 

com os outros não é assim, eles são mais dificeizinhos de lidar, e depois desse 

tipo de notícia fica mais complicado ainda a gente se acertar” (Guilherme, 43); 

“o que o nosso governo quis fazer foi dar um tranque neles, que já vinham nos 

causando problemas, mas a gente é que acabou pagando caro por isso aí 

também, o caso é que eles nunca acham que fazem nada de errado, acham 

que podem fazer tudo e que não vai ter troco, uma hora ele vem” (Pedro, 73); 

“é sempre assim com eles, uma dor de cabeça, querem tudo do jeito deles, 

acham que são melhores do que o Brasil, mas não é bem assim, somos um país 

muito mais forte economicamente do que eles” (Lia, 65); “os argentinos não se 

conformam conosco, porque uma vez eles já foram a menina dos olhos do 

continente, mas há muito tempo isso aí acabou; hoje, se eles quiserem nos 

prejudicar, vai ser pior para eles, o Brasil está na frente da Argentina há muito 

tempo, é só conhecer o país deles, fora Buenos Aires e uma ou outra cidade, a 

pobreza impera, não tem razão de ser todo esse orgulho” (Aline, 37) e “quando 

dá esse tipo de notícia, a coisa por aqui, a coisa fica feia, eles nos olham 

atravessado, são mais mal-educados com a gente, viram a cara mesmo, aqui 

na fronteira a gente está no epicentro dessas disputas, tudo quanto é 
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desentendimento entre Brasil e Argentina, quem tem que enfrentar as 

consequências primeiro é a gente, e ainda pesa que o argentino daqui não tem 

a mesma formação que o porteño, a mesma educação” (Dalton, 51). 

Nossos entrevistados argentinos nos disseram que “fica muito difícil falar 

em Mercosul, quando o Brasil é que dita as regras do Mercosul, esse tipo de 

coisa como apareceu aí é uma afronta, desde começou o Mercosul, vocês 

sempre querem levar vantagem em tudo, essa que é a verdade” (Gabriela, 48); 

“Nós ficamos muito chateados com isso, a nossa vida aqui é com os brasileiros, 

todos os dias, quando a gente vê isso acontecer, não dá vontade nem de ir 

para Uruguaiana, é toda hora, é no jornal, é na televisão, é sempre uma 

ganância que dá nojo” (Soledad, 67); “Essa rivalidade, às vezes, pode até ser 

saudável para os negócios, mas a verdade é que no fim mais prejudica do que 

ajuda, é muita irracionalidade, e a mídia de lá e daqui deitam e rolam com isso, 

aproveitam para botar lenha na fogueira (risos)” (Bruno, 39); “Para nós isso aí 

não é nada bom, no dia a dia daqui da fronteira fica muito complicada a 

convivência, muita gente depende do comércio entre Uruguaiana e Libres, e 

esse tipo de notícia dá um banho de água fria em todos porque que confiança 

se pode ter no outro?” (Felícia, 25) e “Estão dizendo agora que a culpa é nossa, 

mas temos o direito de proteger nossos produtores, nosso mercado, não é? 

Assim como o Brasil está sempre fazendo o mesmo, o que não pode é esse tipo 

de golpe que um quer dar no outro, quem trabalha com transportes como nós 

e também os despachantes aqui da fronteira estão todos apavorados, esse tipo 

de coisa de última hora, sem preparação nenhuma, foi para tentar mostrar 

quem manda, o governo brasileiro quis é nos assustar, e no fim, mesmo os 

brasileiros aqui da região que vivem do transporte internacional, do despacho 

aduaneiro ficaram numa situação muito difícil” (Cristiano, 54). 

Depois de assistirem conosco essas narrativas, os brasileiros retrataram 

os argentinos como “dificeizinhos de lidar”, como causadores de “problemas” e 

de “dor de cabeça”, como um povo que se considera melhor do que o 

brasileiro. Os brasileiros também atribuíram parte da culpa, pela situação difícil 

criada com a medida do governo brasileiro, aos argentinos. Apesar de 

reconhecerem que a ação do governo brasileiro causou problemas para os 
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próprios brasileiros, caracterizaram-na como um “tranque” dado nos argentinos, 

ou uma espécie de “troco” que não tardava chegar, e nos levaram a entender 

que se tratou de uma resposta merecida às atitudes dos vizinhos. Os brasileiros 

procuraram ainda reiterar que o Brasil está em uma situação socioeconômica 

mais confortável do que a Argentina, de modo que, se “eles” quiserem 

“prejudicar” os brasileiros, vai ser “pior” para eles. Os brasileiros sublinharam 

ainda que o “orgulho” dos argentinos é pronunciado, mas não tem razão de ser 

porque exceto pela capital argentina e algumas outras cidades, a “pobreza 

impera” no país, que já foi a “menina dos olhos” da América Latina. Além disso, 

os brasileiros apontam que, com a veiculação de notícias que sublinham a 

rivalidade entre Brasil e Argentina, “a coisa fica feia” no cotidiano fronteiriço ou 

fica ainda mais “complicado a gente se acertar” porque a região fica no 

“epicentro das disputas” entre os dois países e os fronteiriços acabam sendo os 

primeiros a enfrentar as consequências desses desentendimentos. Com isso, 

compreendemos que essas narrativas televisivas colaboram para reforçar as 

identidades nacionais nessa fronteira, afastar brasileiros e argentinos nas 

relações sociais cotidianas e ainda para agravar conflitos entre eles. 

Ao reverem essas narrativas, os argentinos retrataram a medida tomada 

pelo governo brasileiro como uma “afronta”, uma tentativa de o Brasil “mostrar 

quem manda” ou de “assustar”, algo que os deixou “chateados” e 

“apavorados”. Os argentinos reiteraram que o Brasil “dita as regras” do 

Mercosul, e que as ações do governo brasileiro são movidas por “ganância”, ou 

para “levar vantagem”. Os argentinos também ressentiram a atribuição de 

culpa que os brasileiros reputaram a eles nesse caso, uma vez que se sentem 

no direito de proteger o seu mercado e o seu produtor, tal qual o faz o Brasil. 

Os argentinos apontaram ainda que a rivalidade pode ser “saudável” para os 

negócios em alguma medida, mas que no caso das relações argentino-

brasileiras “mais prejudica do que ajuda”, principalmente esse tipo de “golpe” 

que um país desfere no outro, e essa rivalidade entre brasileiros e argentinos 

também foi caracterizada como uma “irracionalidade”. Além disso, os 

argentinos consideraram que essas notícias que caracterizam brasileiros e 

argentinos como adversários, que “deitam e rolam” com os desentendimentos 
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entre os dois países, colaboram para colocar “lenha na fogueira” no cotidiano 

fronteiriço, o que “não é nada bom” porque elas dão “um banho de água fria” 

nas relações entre brasileiros e argentinos que vivem nessa fronteira, abalando 

inclusive a “confiança” entres os fronteiriços. 

Assim como no caso das colaborações de nossos entrevistados 

brasileiros, os comentários de nossos entrevistados argentinos também nos 

permitem depreender que essas representações televisivas que enfatizam a 

rivalidade entre brasileiros e argentinos colaboram para reforçar as identidades 

nacionais nessa fronteira, em detrimento da identidade regional ou fronteiriça. 

Essas narrativas colaboram também para diminuir a sociabilidade entre eles, tal 

como evidência a fala de um de nossos entrevistados argentinos: “Não dá nem 

vontade de ir para Uruguaiana”. Mesmo quando não limitam a sociabilidade, 

essas representações televisivas colaboram para aumentar a distância simbólica 

entre brasileiros e argentinos, imprimindo às relações sociais inter-fronteiriças 

um caráter de conflito, tal como evidencia a fala de um de nossos entrevistados 

brasileiros, ao enfatizar o quanto essas narrativas colaboram para diminuir a 

polidez e para aumentar a animosidade nas relações sociais entre os 

fronteiriços, apontando inclusive que uns “viram a cara” para os outros.  

É válido registrar ainda que, uma década depois de iniciarmos nossos 

estudos na fronteira Uruguaiana-Paso de los Libres, compreendemos que a 

participação das narrativas noticiosas da televisão brasileira no cotidiano 

fronteiriço ainda ocorre preponderantemente por meio da construção de 

representações em que o Brasil e a Argentina estão em lados opostos de 

interesse. No retrato das relações econômicas e políticas entre esses dois 

países, e especialmente das contendas em torno do Mercosul, essas narrativas 

ainda sublinham a rivalidade entre brasileiros e argentinos, caracterizando-os 

como adversários e, com isso, ainda colaboram para o reforço das identidades 

nacionais no cotidiano fronteiriço, em detrimento da identidade regional ou 

fronteiriça. Evidentemente, as notícias das disputas comerciais entre Brasil e 

Argentina, entranhadas da ideia de competição ou de conflito, são fundadas na 

realidade. E a realidade contemporânea, que se construiu historicamente, 

desde as disputas entre as matrizes coloniais ibéricas, é a de que as 
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dificuldades nas relações argentino-brasileiras não arrefeceram com o Mercosul, 

apenas encontraram nele um novo âmbito no qual essas disputas políticas e 

econômicas entre Brasil e Argentina são travadas. 
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4.3.2 Exceções no telejornalismo brasileiro: a solidariedade no caso das Ilhas 

Malvinas e a celebração do Carnaval 

 

 

Nossa amostra enfatizou a frequência com que as narrativas noticiosas 

da televisão brasileira caracterizam como de rivalidade as relações políticas e 

econômicas entre o Brasil e a Argentina e apresentamos como essas 

representações televisivas participam do cotidiano fronteiriço reforçando as 

identidades nacionais brasileira e argentina, em detrimento da identidade 

regional ou fronteiriça. A esse respeito, um de nossos entrevistados argentinos 

chegou a comentar que “aqui se brinca muito que no noticiário brasileiro até o 

mau tempo vem da Argentina (risos), mas o nosso também não é muito 

diferente em relação ao Brasil” (Cristiano, 54). Consideramos relevante, então, 

insistir com nossos entrevistados, a fim de saber se as narrativas noticiosas que 

se propõem a representar as relações entre os dois países e povos se 

constroem fazendo uso discurso da rivalidade em qualquer circunstância. Eles 

nos levaram a entender que, embora tanto no telejornalismo brasileiro quanto 

no argentino, os dois povos sejam retratados preponderantemente como 

adversários, eventualmente há exceções. Nesse sentido, foram citadas pela 

amostra uma narrativa que mostra a postura do presidente brasileiro como 

favorável à Argentina no caso das Ilhas Malvinas, e outra que trata do carnaval 

de Uruguaiana. 

A primeira matéria, encontramos sob o título “Lula critica falta de decisão 

da ONU no caso das Malvinas” (Jornal da Globo, 23/2/2010, 1‟24”). Na 

narrativa, um dos apresentadores informa que “na cúpula que terminou com a 

criação de um novo grupo de países das Américas, e grupo esse que exclui o 

Canadá e os Estado Unidos, o presidente Lula disparou severas críticas às 

Nações Unidas”. Em seguida, são exibidas imagens da reunião de cúpula e a 

repórter conta que “no discurso de encerramento da cúpula, o presidente Lula 

atacou a Organização das Nações Unidas por não ter até hoje definido a favor 

da Argentina a disputa com o Reino Unido pelas Ilhas Malvinas”. A seguir a 

reportagem mostra parte do discurso do presidente brasileiro. Ele questiona 
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“qual é a explicação política das Nações Unidas [para] já não terem tomado 

uma decisão, e dizendo não é possível, não possível que a Argentina não seja 

dona das Malvinas, e seja um país que está a 14 mil km de distância o dono 

das Malvinas?”. Em seguida, a apresentadora aponta que “o presidente Lula 

criticou também a falta de representatividade da ONU” e então é exibida mais 

uma parte do discurso do presidente Lula, em que diz que “muitos dos países 

que participam do Conselho de Segurança preferem a ONU frágil para que eles 

possam desobedecer às decisões da ONU e fazer do seu comportamento 

enquanto nação a grande personalidade de governança mundial”. O 

apresentador finaliza a narrativa dizendo que “depois da reunião de cúpula no 

México, o presidente Lula viajou para Cuba e como não há vôo comercial 

compatível com o roteiro do presidente, a equipe da TV Globo seguiu para 

Havana num avião da FAB, o dinheiro correspondente ao custo das passagens 

será doado ao fome zero”. 

Entendemos que, no retrato feito nessa narrativa, o presidente brasileiro 

assume uma postura crítica em relação à ação da ONU, e entendemos também 

que seu discurso prioriza os interesses dos países latinos em relação aos de 

conhecidas potências mundiais como os Estados Unidos e a Inglaterra. A 

prioridade atribuída aos países latinos se evidencia no apoio do presidente 

brasileiro em relação à criação de um novo grupo de países das Américas que 

não inclui a nação americana, nem a canadense. É válido registrar também que 

quando Lula chama a atenção da ONU com respeito à representatividade da 

instituição, também estende críticas a outros países que podem ser aqueles que 

se pretendem potências mundiais, como evidencia a sequência: “muitos dos 

países que participam do Conselho de Segurança preferem a ONU frágil para 

que eles possam desobedecer às decisões da ONU e fazer do seu 

comportamento enquanto nação a grande personalidade de governança 

mundial”. Ao atentar para essa afirmação do presidente brasileiro, à luz da 

política externa que ele desenvolveu em relação aos Estados Unidos, por 

exemplo, pelo menos nos últimos anos de seu governo, entendemos que 

mesmo sem ele ter especificado quais são os países aos quais se refere, não é 

possível excluir a possibilidade de que ele esteja falando da nação americana.  



343 
 

Sobre a priorização dos interesses latinos, destacamos ainda que essa 

reportagem retrata o apoio do presidente brasileiro à Argentina, com respeito 

ao seu direito de posse em relação às ilhas Malvinas, posicionando-se contra os 

interesses ingleses nessa questão, e exigindo uma deliberação da ONU sobre o 

caso favorável aos argentinos. E essa é a razão pela qual nossa amostra 

sublinhou a relevância dessa matéria, por representar a solidariedade entre o 

Brasil e a Argentina, ao invés da rivalidade. É preciso registrar também que o 

caso das Ilhas Malvinas continua sendo uma questão marcante no imaginário 

social argentino, bem como é um tema que se mostra presente no cotidiano 

fronteiriço – tal como já observamos em diálogos que se dão em espaços 

públicos, em Paso de los Libres. Apontamos ainda que na saída de Paso de los 

Libres, em direção ao interior da Argentina, é possível avistar uma placa que 

está à beira da estrada há pelo menos duas décadas. Ela contém uma 

representação gráfica das Ilhas Malvinas e a seguinte inscrição: “Las Malvinas 

son Argentinas”. Avistamos também diversos carros argentinos exibindo um 

adesivo semelhante. 

A contenda entre a Argentina e a Inglaterra em torno da posse de um 

arquipélago conhecido como Ilhas Malvinas (ou Falklands), localizado numa das 

regiões mais austrais do Oceano Atlântico, nas proximidades do território 

argentino (cerca de 483 Km), levou as duas nações a um conflito armado em 

1982. Esse conflito ficou conhecido como Guerra das Malvinas ou Falklands 

War, tal como os ingleses se referem a ele. A partir de 1690, o arquipélago – 

formado por duas ilhas maiores conhecidas como Geórgia do Sul e Sandwich do 

Sul, e mais cerca de duzentas ilhas menores – foram disputados por Espanha, 

França e Reino Unido. Desde 1833, a ocupação britânica prevaleceu e essas 

ilhas passaram a integrar o que os ingleses chamam de Commonwealth, ou 

seja, as ilhas passaram a ser consideradas pelos ingleses como um território 

colonial que faz parte da Comunidade Britânica das Nações. 

 Com a independência da Argentina em relação à Espanha, a chamada 

“questão das Malvinas” se tornou um impasse entre ingleses e argentinos. Em 

1965, a Argentina recorreu à ONU para negociar uma solução para a “questão 

das Malvinas”, mas depois de dezessete anos de negociações sem resultados 
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concretos, os militares argentinos planejaram a reintegração das Malvinas por 

meio de um confronto bélico. Entretanto, a superioridade tecnológica britânica, 

aliada ao apoio dado aos ingleses por parte de outras potências mundiais como 

os Estados Unidos, e até por parte de países latinos como o Chile, levou à 

derrota argentina. Até hoje a Argentina reclama a posse das Ilhas Malvinas. 

Desde o conflito armado de 1982, a disputa tem sido tratada no campo 

diplomático, e aguarda-se uma decisão da ONU a respeito da questão. 

É válido registrar ainda que, na ocasião da Guerra das Malvinas, o Brasil 

procurou manter-se neutro na disputa, o que feriu o Tratado Interamericano de 

Assistência Mútua, que também foi quebrado pelos Estados Unidos e pelo Chile, 

quando eles ofereceram apoio aos ingleses, ao invés de se perfilarem ao lado 

dos interesses argentinos. Além disso, é importante apontar também que, 

assim como o Brasil e o Chile, em 1982 a Argentina estava sob regime 

ditatorial. Diante da crise econômica provocada pelos militares argentinos e do 

consequente desgaste do regime, o general Leopoldo Galtieri aproveitou a 

questão das Malvinas para canalizar a frustração nacional na direção de um 

inimigo estrangeiro. De modo que a Guerra das Malvinas foi transformada pelos 

militares argentinos, em boa medida, em uma questão central para a 

manutenção da identidade nacional. Conforme nossa amostra nos explicou, ter 

perdido o conflito armado para a Inglaterra transformou-se num “rasgo no 

orgulho nacional” (de acordo com o argentino Pedro, 73), tanto que a vitória de 

2 a 1 da seleção argentina sobre a seleção inglesa, na Copa do Mundo do 

México, em 1986, foi considerada pelos argentinos como uma revanche moral 

da Guerra das Malvinas sobre os ingleses, depois da derrota pelas armas.  

Ao reverem conosco essa narrativa que retrata o apoio dos brasileiros 

em relação aos argentinos nessa questão, alguns de nossos entrevistados 

argentinos comentaram que “isso aí é uma coisa que a gente nunca vai 

esquecer, é uma prova de amizade muito grande, o caso das Malvinas é uma 

ferida muito grande para o povo argentino, foi quando a Argentina percebeu 

que não é Europa” (Soledad, 67); “foi muito bonito isso da parte do presidente 

Lula, o Brasil nos defendeu e isso é muito importante porque foi um baque 

muito grande quando fomos traídos pela Inglaterra e todos aqueles que 
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achávamos que eram nossos amigos. Achávamos que tínhamos uma 

consideração internacional que, na verdade, não tínhamos” (Bruno, 39) e 

“principalmente o porteño sempre pensou ser europeu, mas não é, ainda hoje 

muitos deles olham de cima para quem não é de Buenos Aires. O argentino é 

um povo latino, muito misturado com os indígenas, essa é a Argentina, ela não 

é branca, nem europeia, e se dar conta disso, quando nos tomaram as 

Malvinas, mudou para sempre o que significa ser argentino nesse país, essa é 

uma ferida em aberto, e o Brasil se posicionar na ONU, acima de tudo, a nosso 

favor, é algo que ninguém aqui pode esquecer tão cedo” (Cristiano, 54). 

Destacamos também alguns comentários tecidos por nossos entrevistados 

brasileiros, quando reviram conosco essa matéria: “isso aí fez muito bem para o 

nosso relacionamento aqui na fronteira, é muito importante para eles o caso 

das Malvinas, eles têm até uma placa lá, foi um gesto bonito” (Pedro, 73) e 

“Acho que, com certeza, não foi de graça que o Lula defendeu os argentinos, 

peitando a Inglaterra e a ONU toda desse jeito, nessas coisas sempre tem 

algum tipo de acordo, mas acho que eles mereciam que alguém intercedesse 

por eles, e ficaram muito felizes, essa política da boa vizinhança até fortaleceu 

a nossa amizade” (Guilherme, 43). 

Essa narrativa televisiva que retrata a atitude do presidente brasileiro 

demonstrando solidariedade à Argentina no caso das Ilhas Malvinas, e 

cobrando da ONU uma decisão favorável ao país vizinho, aproximou brasileiros 

e argentinos que vivem na fronteira Uruguaiana-Paso de los Libres, colaborando 

para o reforço da identidade regional ou fronteiriça. Isso se evidencia quando 

nossos entrevistados argentinos enfatizam que a ação do presidente brasileiro 

foi uma “prova de amizade muito grande”, foi algo “muito bonito” porque “o 

Brasil se posicionar na ONU, acima de tudo a nosso favor, é algo que ninguém 

aqui pode esquecer tão cedo”. Bem como quando nossos entrevistados 

brasileiros afirmam que essa “política da boa vizinhança até fortaleceu a nossa 

amizade” ou que “isso aí fez muito bem para o nosso relacionamento aqui na 

fronteira”, apontando também que, mesmo que a ação do presidente brasileiro 

não tenha sido de “graça”, os argentinos “mereciam” esse apoio porque é algo 

“importante para eles” e que isso os deixou “muito felizes”. 
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É relevante apontarmos também que há cerca de dez anos, quando 

realizamos nossa primeira pesquisa nessa fronteira (2002), o fato de o Brasil ter 

se mantido neutro na questão das Malvinas, não manifestando apoio à 

Argentina na Guerra e, com isso, violando inclusive o Tratado Interamericano 

de Assistência Mútua, foi motivo de ressentimento por parte de nossos 

entrevistados argentinos e não colaborava para o reforço da identidade regional 

ou fronteiriça. Pelo contrário, esse caso era comumente utilizado pelos 

argentinos para pontuar que o retrato que eles faziam, já nessa primeira 

pesquisa, da postura brasileira no Mercosul tinha antecedentes: “Um exemplo 

mais distante seria as Malvinas, o Brasil (...). Até nesse negócio, nessa posição 

diplomática manteve o seu interesse” (Álvaro, 47, apud Brandalise, 2002, p. 

71). Os argentinos lançavam mão da questão das Malvinas para nos explicar 

que a política brasileira sempre visou os interesses do seu país em detrimento 

de qualquer outro compromisso, seja ele o Mercosul ou o Tratado 

Interamericano de Assistência Mútua. Já as circunstâncias que apreendemos na 

concretização dessa tese apontam para uma transformação nas relações 

argentino-brasileiras, pelo menos com respeito à questão das Malvinas. 

Por outro lado, constatamos também que a questão das Malvinas 

continua a ser uma “ferida muito grande para o povo argentino” ou uma “ferida 

em aberto”. Assim como, ao tratar disso com nossa amostra, também veio à 

tona um tema que tem se mostrado recorrente no levantamento de dados que 

realizamos ao longo da última década. Os argentinos consideram que, com a 

Guerra das Malvinas, “a Argentina percebeu que não é Europa”, que ela “não é 

branca, nem europeia” e isso “mudou para sempre o que significa ser argentino 

nesse país”, ou seja, para nossa amostra, depois dos eventos de 1982, cresceu 

entre os argentinos o reconhecimento de que o povo “argentino é um povo 

latino, muito misturado com os indígenas, essa é a Argentina”. O fato de os 

argentinos terem sido atacados por nações europeias que admiravam e que 

inclusive seguiam como modelo, “foi um baque muito grande” para os 

argentinos, tal como afirmou um de nossos entrevistados. Compreendemos que 

esse “baque” ocorreu em boa medida porque, por um longo período, 

principalmente depois do mandato do presidente Domingo Sarmiento, que 



347 
 

governou a Argentina de 1868 a 1874, as ações políticas de toda ordem nesse 

país estiveram bastante entranhadas pela ideologia da civilização versus 

barbárie, de acordo com a qual, basicamente, o que era europeu era 

considerado “bom” ou “melhor”, de modo que assemelhar-se ao modo de vida 

europeu era um objetivo constante, especialmente no governo de Sarmiento.  

Atentando ainda para a complexidade que a questão das Malvinas 

representa para os argentinos, é válido registrar que, desde nossa primeira 

pesquisa, quando perguntamos aos brasileiros e argentinos que vivem nessa 

fronteira se eles se consideravam patriotas, os brasileiros preponderantemente 

nos responderam que sim, mas que consideravam os argentinos ainda mais. 

Isso porque, entre outras razões, quando eles vinham ao Brasil costumavam 

usar camisetas da seleção de futebol argentina e porque, em qualquer lugar, 

inclusive nos congestionamentos da Ponte Internacional, quando eles ouviam o 

seu hino nacional, costumavam sair do carro e acompanhar o hino de pé. Os 

argentinos, por sua vez, também nos responderam que sim, que eram 

patriotas; entretanto, também apontaram que os brasileiros eram ainda mais.  

Entre outras razões apresentadas por eles para justificar essa posição, 

que havia inclusive nos surpreendido, mencionou-se a questão das Malvinas. 

Transcendendo os limites do conceito de patriotismo, eles acreditavam não ser 

tão patriotas quanto os brasileiros por terem se identificado por muito tempo 

como um povo europeu e, portanto, por não terem se reconhecido até 1982 

como um povo latino, diferentemente do Brasil, que para eles sempre se 

considerou um país latino. Sobre isso, é válido trazer a colaboração de um dos 

argentinos que entrevistamos naquela ocasião: 

 

“(...). Os brasileiros sempre souberam que são americanos e que vivem 

na América do Sul; os argentinos, até o ano 1982, sempre disseram-se 

europeus. Nós fazíamos tudo com base na nossa referência europeia, 

nos educamos com base nas diretivas europeias, vivemos sempre 

pensando na Inglaterra e França, foram nossos modelos. Nossa 

educação é europeia, nosso exército é alemão, somos ensinados com 

base nos velhos exércitos prussianos. Nos demos conta que somos sul-

americanos em 82, com a Guerra das Malvinas. Na Guerra das 

Malvinas, nos demos conta que o Mercado Comum Europeu havia nos 
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bloqueado, que os italianos e os espanhóis, que eram as nossas 

madres-pátrias não saíram a nos defender, que a Inglaterra nos 

bombardeou – a Inglaterra que foi nosso mestre em tudo, em 

economia, em educação –, todos nos bombardearam num barco com 

meninos de dezoito, dezenove anos. Aí sim, recém nos demos conta 

que somos sul-americanos, é como se tivéssemos olhado a pele e dito: 

– bom, a verdade é que não somos tão loiros de olhos celestes como 

pensávamos que éramos, os argentinos. Foi um impacto cultural muito 

grande para a Argentina. A partir daí passamos a refazer o caminho, 

passamos a tratar de nos integrarmos mais à sul-américa (...).” (Juan 

Carlos, 55, apud Brandalise, 2002, p. 93-94) 

 

Uma vez considerados alguns aspectos que revelam em alguma medida 

como a questão da Guerra das Malvinas é relevante na construção da 

argentinidade, e como ela é relevante nas relações argentino-brasileiras, 

reiteramos que a ação do presidente brasileiro na ONU, retratada na 

reportagem que expusemos aqui, colaborou para reforçar os laços de 

solidariedade entre os fronteiriços. 

A segunda matéria jornalística citada pela nossa amostra como uma 

representação televisiva que se distancia da caracterização de rivalidade entre 

brasileiros e argentinos, nós a encontramos sob o título “Carnaval continua na 

fronteira entre o Brasil e a Argentina” (Jornal da Globo, 5/3/2010, 1‟11”). 

Na narrativa que se desenvolve ao vivo, um dos apresentadores começa 

dizendo que “é possível que você nem acredite, mas o carnaval continua. 

Carnaval. Escola de samba. Desfile”, e a outra apresentadora completa “e 

acredite, em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina. E é para lá que nós 

vamos ao vivo com o repórter Tiago Guedes”. Em seguida, a apresentadora se 

volta para um tela onde aparece o repórter e diz a ele: “Boa noite, Tiago”. O 

repórter, que se encontra na Avenida Getúlio Vargas em Uruguaiana, responde: 

“Boa noite, Cristiane. Olha, aqui em Uruguaiana a festa fora de época reúne 

cerca de vinte mil pessoas”. Enquanto são exibidas imagens do desfile de 

carnaval da cidade e das arquibancadas lotadas, o repórter continua “entre 

brasileiros, argentinos e uruguaios que lotam as arquibancadas nas três noites 

de desfiles. O Carnaval fora de época aqui acontece há cinco anos, e quem 
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diria, a mudança no calendário só aconteceu por causa de uma briga entre 

vizinhos, um morador incomodado com o barulho dos ensaios acabou entrando 

na Justiça, que suspendeu tudo. A data foi trocada para março e, desde então, 

nunca mais passou a ser realizado em conjunto com o restante do país. As 

escolas, com isso, conseguem se organizar melhor e contam hoje com o apoio 

de carnavalescos, jurados, intérpretes e madrinhas de bateria do Rio de Janeiro 

e São Paulo. A grande campeã do carnaval de Uruguaiana será conhecida no 

domingo”.  

A linguagem não verbal dos apresentadores no início da matéria é 

relevante na formação discursiva dessa narrativa. No caso da apresentadora, 

por exemplo, ela utiliza a linguagem não verbal para enfatizar o ineditismo da 

realização desse carnaval fora de época, “em Uruguaiana, na fronteira com a 

Argentina”, e também demonstra entusiasmo em relação à matéria. Dessa 

narrativa, destacamos que ela retrata o carnaval fora época de Uruguaiana 

como uma festa partilhada por “brasileiros, argentinos e uruguaios que lotam 

as arquibancadas nas três noites de desfiles”. Isso, mais o fato de os argentinos 

de Paso de los Libres realizarem um carnaval nos moldes do de Uruguaiana, um 

evento que é prestigiado por muitos brasileiros fronteiriços, assim como o 

carnaval de Uruguaiana ser prestigiado pelos argentinos fronteiriços, levou 

nossa amostra a escolher essa narrativa para rever conosco como um exemplo 

de exceção às representações televisivas em que as relações entre brasileiros e 

argentinos são caracterizadas como de rivalidade.  

Sobre ela, nossos entrevistados argentinos comentaram que “o Carnaval 

é uma coisa muito bonita de ver o que aconteceu aqui, íamos ver a festa em 

Uruguaiana, víamos os desfiles do Rio na televisão, e aos poucos começamos a 

fazer o nosso, com desfiles e tudo, no estilo do Brasil, só que aqui contamos 

nossas próprias histórias nos desfiles, foi uma parceria muito boa, aproximou a 

gente porque mobiliza gente do lado de lá e do lado de cá, e como o Carnaval 

de Uruguaiana é fora de época, não tem disputa, um participa da festa do 

outro” (Gabrilela, 48) e “Ah, eu não sabia disso, da reclamação de alguém que 

fez mudar a data do carnaval de Uruguaiana, o que se comentava aqui é que, 

na verdade, essa mudança de data do carnaval teve a ver mesmo com um 
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acordo para movimentar a economia das duas cidades. Agora não sei, pode ser 

um pouco de cada, não? De qualquer maneira o pessoal aqui ficou mais unido 

com isso” (Felícia, 25). E nossos entrevistados brasileiros comentaram que “os 

argentinos tomaram gosto pelo carnaval, eles fazem desfile e tudo em Libres, 

essa época é bastante movimentada por aqui, a gente vai para lá ver o 

carnaval deles, depois eles vem para cá quando fazemos o nosso, até a festa 

de Iemanjá que tem aqui na beira do rio Uruguai, muitos argentinos 

começaram a participar” (Lia, 65) e que “Isso é uma coisa que os argentinos 

aprenderam muito com o pessoal de Uruguaiana, como fazer o carnaval, eles 

gostam bastante, e vendo a nossa televisão também, não é? E eu acho que é 

uma coisa boa falarem disso na televisão, reconhecer essa parceria até alivia a 

tensão por aqui porque, geralmente, é só briga, é só briga entre argentino e 

brasileiro na TV” (Dalton, 51). 

O Carnaval na fronteira Uruguaiana-Paso de los Libres foi caracterizado 

por nossa amostra como uma “parceria muito boa”, uma “coisa muito bonita de 

ver”, porque nesse evento “não tem disputa”, “um participa da festa do outro”. 

Para eles, o carnaval das duas cidades “mobiliza” os fronteiriços e tornou-se um 

evento que “aproximou” ou deixou “mais unido” os brasileiros e argentinos na 

região. Uma de nossas entrevistas argentinas atribuiu, inclusive, a mudança de 

data do carnaval uruguaianense a um possível acordo entre Uruguaiana e Paso 

de los Libres para “movimentar a economia das duas cidades”, nos levando a 

entender que essa pode ter sido uma colaboração institucional entre argentinos 

e brasileiros. Uma de nossas entrevistadas brasileiras apontou também que 

além do carnaval, muitos argentinos que vivem na fronteira “começaram a 

participar” também da “festa de Iemanjá”, outra tradição bastante popular 

entre os brasileiros e que, em Uruguaiana, é realizada à beira do rio Uruguai. 

Nossa amostra apontou ainda que a concretização do carnaval libreño se 

desenvolveu “no estilo do Brasil” com a colaboração dos uruguainenses, bem 

como com o hábito dos argentinos de assistir os desfiles de carnaval que são 

apresentados na televisão brasileira.  

Com isso, compreendemos que tanto a celebração do carnaval em Paso 

de los Libres e em Uruguaiana, quanto a preparação que envolve esse evento 



351 
 

ao longo de cada ano aumenta a sociabilidade inter-fronteiriça. A colaboração 

entre brasileiros e argentinos com respeito ao carnaval é algo que já se 

mostrava relevante na pesquisa que realizamos em 2006, quando tivemos a 

oportunidade de entrevistar uma família brasileira de afrodescendentes que, na 

ocasião, morava em Paso de los Libres em decorrência de seu envolvimento 

com a concretização do carnaval libreño. Essa família nos contou que 

enfrentava preconceito racial em seu cotidiano na cidade argentina, assim como 

ocorria na cidade brasileira, mas nos levou a entender que o racismo não se 

manifestava no meio carnavalesco da cidade, por razão das contribuições que 

eles traziam para a festa argentina. Compreendemos, portanto, que o carnaval 

não anula as diferenças entre brasileiros e argentinos ou o preconceito racial 

entre brancos e não brancos, mas mesmo assim, ao ser partilhado pelos 

fronteiriços, gera identificação entre eles.  

Além disso, tal como evidencia a colaboração de um de nossos 

entrevistados brasileiros – “E eu acho que é uma coisa boa falarem disso na 

televisão, reconhecer essa parceria até alivia a tensão por aqui porque, 

geralmente, é só briga, é só briga entre argentino e brasileiro na TV” –, 

compreendemos que a representação televisiva dessa realidade no 

telejornalismo brasileiro também colabora para aproximar brasileiros e 

argentinos que vivem na fronteira, reforçando a identidade regional ou 

fronteiriça, justamente por distanciar-se da constante caracterização das 

relações argentino-brasileiras como de rivalidade. 
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4.3.3 Argentinos, brasileiros e o futebol: Pelé e Maradona 

 

 

O futebol participa de modo relevante do imaginário de brasileiros e 

argentinos com respeito à tessitura de suas respectivas identidades nacionais e 

é em torno dele que constantemente o discurso de rivalidade entre eles é 

reforçado na televisão brasileira. Os entrevistados percebem que a 

caracterização dos argentinos como adversários ocorre em larga escala nas 

representações televisivas brasileiras, principalmente na narração dos jogos, no 

material jornalístico sobre as partidas de futebol travadas entre as seleções ou 

os times dos dois países, no material promocional dessas mesmas partidas e 

nas sátiras dos programas de humor. Dentre tantos exemplos citados pela 

amostra, percebemos que quando a televisão brasileira retrata a rivalidade 

entre argentinos e brasileiros no futebol, destacam-se aquelas que polarizam 

dois jogadores considerados como as maiores estrelas de todos os tempos do 

futebol argentino e brasileiro, respectivamente, Diego Armando Maradona e 

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. 

Entre outros aspectos que fazem do brasileiro Pelé uma figura 

importante dentro e fora do Brasil, é válido registrarmos aqueles que foram 

destacados por nossos entrevistados brasileiros. Pelé foi nomeado o “Atleta do 

Século” pelo Comitê Olímpico Internacional, em 1999, tendo já recebido esse 

título pela imprensa em 1981. Também em 1999, ele foi nomeado o 

“Futebolista do Século”, pelo International Federation of Football History and 

Statistics. Em 2000, ele também foi nomeado como o “Melhor Jogador do 

Século” ou “O Jogador do Século”, pela FIFA (Fédération Internationale de 

Football Association). Pelé disputou quatro copas do mundo pelo Brasil (1958, 

1962, 1966 e 1970), das quais ele ajudou o país a ganhar três (1958, 1962 e 

1970). Desde sua atuação na Copa de 1958, ele passou a ser chamado na 

imprensa de Rei do Futebol, Rei Pelé, ou apenas Rei. No Brasil, Pelé jogou pelo 

Santos por 18 anos, e nos Estados Unidos, no New York Cosmos, durante dois 

anos. O jornalista Joelmir Beting criou a expressão gol de placa para referir-se a 

um gol que ele fez pelo Santos, contra o Fluminense, em 1961. Embora já 
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tivesse usado a camisa de número nove, Pelé consagrou-se como o dono da 

camisa 10, e por isso, tanto no Brasil quanto no exterior, preponderantemente 

a camisa 10 de um time passou a ser usada pelo melhor jogador da equipe, 

quando ele não é um goleiro ou um defensor. O artista Mauricio de Sousa criou 

um personagem de histórias em quadrinhos baseado em Pelé, e lançou uma 

revistinha chamada Turma do Pelezinho. Além disso, “tamanho era o prestígio 

de Pelé” (Pedro, 73) que, em 1960, jogando pelo Santos, ele foi disputar duas 

partidas no continente africano, e enquanto esteve lá, houve cessar fogo no 

Congo Belga, a atual República Democrática do Congo, que na ocasião 

encontrava-se em guerra civil. 

Entre outros aspectos que fazem do argentino Maradona uma figura 

importante dentro e fora da Argentina, nossos entrevistados argentinos 

destacaram que “Maradona é que foi o Melhor Jogador do Século e não Pelé” 

(Cristiano, 54). Sobre isso, é necessário explicar que, em 2000, quando a FIFA 

realizou no seu site uma enquete para eleger o melhor jogador de todos os 

tempos. Maradona teve 53% dos votos, contra apenas 16% de Pelé. Diante 

disso, a FIFA decidiu conceder dois prêmios. Um pelo voto dos treinadores das 

seleções dos países filiados à entidade, que foi para o Pelé, e outro pelo voto 

popular via internet, que foi para Maradona. 

Maradona também disputou quatro copas do mundo pela Argentina 

(1982, 1986, 1990 e 1994). Dessas, ele ajudou o país a ganhar uma, a de 1986 

– para muitos, inclusive para os brasileiros, nessa copa Maradona „carregou o 

time argentino nas costas‟. Na Argentina, ele começou a jogar aos nove anos 

de idade no Argentinos Juniors e ganhou notoriedade defendendo o Boca 

Juniors. Ele jogou ainda na Espanha, pelo Barcelona, e na Itália, pelo Napoli. 

Maradona ficou conhecido como El Pibe de Oro, El Diez ou Dieguito. Em 1982, 

Mauricio de Sousa criou um personagem baseado nele, o Dieguito, e pretendeu 

lançar uma revistinha dele para o público argentino, mas o projeto não se 

concretizou. O músico Manu Chao criou duas músicas sobre Maradona. O 

jogador de futebol também se tornou apresentador de televisão, comandando o 

programa La Noche del Diez. Além disso, foi criada na Argentina uma Igreja 

dedicada a Maradona, a Igreja Maradoniana. 

http://supermundo.abril.com.br/busca/?qu=Maradona
http://supermundo.abril.com.br/busca/?qu=Maradona
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A relação entre Maradona e Pelé já foi caracterizada pela mídia brasileira 

e argentina como de amizade. De acordo com nossa amostra, o relacionamento 

entre eles começou com Maradona considerando Pelé um ídolo, e num dado 

momento, a imprensa passou a apresentá-los como desafetos. Em 2005, 

quando Pelé participou do programa de Maradona na televisão argentina, a 

relação entre eles foi caracterizada pela imprensa como em estado de “trégua” 

(conforme o argentino Cristiano, 54). Atualmente, ainda é recorrente a 

representação deles como desafetos, principalmente, quando um alfineta o 

outro em alguma mídia. E, de acordo com um de nossos entrevistados 

brasileiros, “é Maradona quem mais fala mal de Pelé” (Guilherme, 43). 

Encontramos uma das matérias citadas pelos entrevistados sob o título 

“Pelé: Prefiro ganhar da Argentina em Copa do Mundo” (Globo Esporte, 

15/10/2009, 1‟4”). O apresentador abre a narrativa dizendo “soou a corneta 

real, sua majestade falou”. Em seguida, o repórter diz: “Boa tarde Tiago, eu 

estou com uma pessoa aqui que causa uma inveja, um ciúme nos argentinos, 

Édson Arantes do Nascimento – Pelé”, e dirigindo-se a Pelé, ele continua “eles 

brincam muito com você também, o Maradona gosta de tirar sarro, o que você 

achou de tudo isso que aconteceu, essa classificação sofrida da Argentina, o 

Maradona depois desabafando, o que você achou? Torceu contra ou a favor?”. 

Pelé responde dizendo que “não, eu não torci contra, mas os argentinos eles 

são meus amigos e eu tinha já declarado, você sabe disso, que uma Copa do 

Mundo sem a Argentina não é a mesma coisa. Então, eu acho que, poxa, foi 

bom para o Maradona que a Argentina tenha vencido, sofreu um pouco, é bom 

pra ele aprender porque ele está começando agora. Mas, inclusive, Abel, eu 

sempre falo, eu prefiro ganhar da Argentina nas Copas do Mundo, é mais 

gostoso, é melhor assim, por isso que eu acho que para todos nós que amamos 

futebol, a Argentina não deveria ficar fora da Copa”.  

 Nessa narrativa, desde o título “Pelé: Prefiro ganhar da Argentina em 

Copa do Mundo”, já é possível perceber a caracterização dos argentinos como 

adversários dos brasileiros. Pelé é personificado como “majestade” e como 

alguém que causa “inveja” e “ciúme” nos argentinos. Justificando em alguma 

medida a provocação que faz aos argentinos enquanto apresenta Pelé, o 
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repórter nos leva a entender que é comum ele ser provocado pelos argentinos, 

inclusive pela maior estrela do futebol da Argentina – isso se evidencia quando 

o repórter diz “eles brincam muito com você também, o Maradona gosta de 

tirar sarro”. Compreendemos que na formação discursiva dessa reportagem o 

que predomina é a caracterização das relações argentino-brasileiras como de 

rivalidade no futebol, uma vez que essa é a direção dada ela desde o princípio 

pelo próprio repórter. 

Depois que a Argentina se classificou com dificuldades para a Copa do 

Mundo de 2010, o então técnico da seleção argentina, Maradona, “desabafou” 

com a imprensa, em decorrência das pressões que ele vinha sentindo em 

relação a sua competência como técnico. Essas declarações foram bastante 

exploradas pela imprensa brasileira e a entrevista com Pelé tinha como objetivo 

obter a opinião dele sobre a situação. Assim, destacamos o que Pelé disse 

sobre os argentinos: “eles são meus amigos”. Sobre a classificação da 

Argentina para a Copa de 2010: “eu não torci contra”, “Copa do Mundo sem a 

Argentina não é a mesma coisa” e “para todos nós que amamos futebol, a 

Argentina não deveria ficar fora da Copa”. Destacamos também o que ele disse 

sobre Maradona: “acho que foi bom para o Maradona que a Argentina tenha 

vencido”. Entendemos que essas sequências mostram que Pelé procurou 

distanciar o seu discurso do sentido de rivalidade, embora esse sentido não 

estivesse ausente em sua própria formação discursiva, tal como evidencia a 

sequência “eu prefiro ganhar da Argentina nas Copas do Mundo, é mais 

gostoso, é melhor assim”.  

Em relação a Maradona, uma figura que mesmo nessa reportagem é 

representada como rival de Pelé, a sequência “sofreu um pouco, é bom pra ele 

aprender porque ele está começando agora”, mostra que Pelé, além de 

procurar distanciar-se do sentido de rivalidade ao falar de Maradona, quis 

deixar de lado qualquer comparação entre eles dois, enfatizando que o 

argentino é alguém que tem o que aprender, no caso como treinador de time 

de futebol. 

Encontramos outra narrativa citada pelos entrevistados, sob o título 

“Maradona responde críticas da imprensa argentina” (Casseta e Planeta, 
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20/10/2009, 39”). Nela, um ator que está caracterizado como uma caricatura 

do jogador argentino, Diego Armando Maradona, dá um depoimento 

misturando o português com o espanhol. Ele diz “amigos internautas, eu sou 

Diego Armando uma Parada Maradona. E eu queria, aqui, acusar aqueles que 

me criticam. Dizem que eu não tenho experiência! Mas não é verdade! Porque 

eu já experimentei tudo! E de todas as vezes! Eu sou um homem muito 

sentimental, eu cheiro à toa e me lembro com saudades do tempo em que 

comecei a jogar futebol, no Boca de Fumo Junior de Buenos Aires”.  

Compreendemos que a narrativa do programa de humor brasileiro é 

construída com o objetivo de satirizar Maradona. Primeiro, o nome do jogador 

argentino é transformado em uma paródia, ao invés de “Diego Armando 

Maradona”, a narrativa utiliza “Diego Armando uma Parada Maradona”. 

Destacamos que a narrativa escolhe a sequência “cheiro à toa”, ao invés de 

“choro à toa” e, ainda, faz uma paródia com o nome do clube de futebol 

argentino que conferiu notoriedade à Maradona em seu país, ao invés de 

“Boca Juniors”, a narrativa utiliza “Boca de Fumo Junior de Buenos Aires”. 

Além disso, a narrativa enfatiza a sequência em que o ator diz “já experimentei 

tudo”. Compreendemos que todos esses recursos foram utilizados na piada 

para produzir o sentido de que Maradona é ou foi um consumidor assíduo de 

drogas ilícitas. Com isso, sublinha-se aquilo que o transformou em uma figura 

pública controversa e não o que o transformou em um “herói” para os 

argentinos. Entendemos que esse tipo de representação do Maradona, 

frequente em programas de humor brasileiros, está entranhada da ideia de 

rivalidade entre brasileiros e argentinos. O Pelé, por exemplo, quando é 

satirizado em programas de humor brasileiros, é usado para gerar o riso, 

principalmente, a partir de seu jeito de falar e, embora a imprensa brasileira 

seja bastante vigilante em relação a qualquer um de seus deslizes, a sua 

trajetória dificilmente se torna alvo de piadas. 

Ao assistirem conosco essas narrativas, nossos entrevistados brasileiros 

comentaram que “no fundo eles sabem que o Pelé é o melhor jogador de 

todos os tempos, não tem comparação, o caso é que o Maradona é um santo 

para eles. Agora, o que não dá, é cruzar com eles quando tem jogo de time 
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brasileiro com time argentino, simplesmente não dá. O argentino tem muito 

preconceito com o brasileiro, sabe? A gente vê muito isso por causa do futebol. 

Tu te lembra do caso do Grafite, não é? Pois aqui, se tu cruzar com eles em 

dia de jogo, tu vais ouvir o mesmo tipo de coisa, é muito feio chamarem os 

brasileiros de macaco. Eles ficam até violentos sabe? E os gendarme, mais 

aproveitadores ainda” (Guilherme, 43), que “isso aí dá briga aqui. A rivalidade 

entre nós não tem fim, eles tem muita dor de cotovelo com o Pelé, porque o 

Pelé é o melhor jogador de futebol que o mundo já viu e ele é brasileiro, assim 

como hoje temos outros, é Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká... enfim, e eles 

têm uns jovens muito bons hoje também, e o Maradona que é um herói para 

eles, principalmente por causa da Copa de 86, só que depois ele se perdeu 

muito, virou até uma vergonha para a Argentina, mas a maior parte deles vai 

defender o Maradona até o fim, ele é um símbolo nacional, então eles não 

admitem isso aí, embora seja verdade, o Maradona virou uma figura patética” 

(Pedro, 73), “Não há dúvida de que Pelé é sinônimo de Brasil e Maradona é 

sinônimo de Argentina. Agora, isso é tema de muita controvérsia aqui, Pelé ou 

Maradona? Brasil ou Argentina? Quem são os melhores do mundo? Nós, sem 

sombra de dúvida. Mas eles nunca vão aceitar isso, então, a gente tem que 

evitar confronto, e te digo mais, eles acompanham o que passa na nossa TV, 

depois duma piada dessas, é melhor deixar para ir à Libres num outro dia, 

deixar a poeira baixar, porque se eles puderem, aí descontam em nós” (Dalton, 

51).  

Nossos entrevistados argentinos comentaram que “a rivalidade no 

futebol é uma coisa que acho... nunca vai acabar entre brasileiros e 

argentinos, o Maradona e o Pelé até foram amigos, mas se tornaram 

adversários e acho que até hoje eles não se dão bem, mas se tornaram 

adversários representando dois gigantes, virou uma coisa muito maior do que 

eles, o nome deles é o nome do país deles, então esse tipo de matéria é um 

desrespeito conosco porque o Maradona se transformou num herói para o 

povo argentino, principalmente quando nos defendeu dos ingleses no futebol” 

(Cristiano, 54), que “é muito triste ver o Maradona, um símbolo nacional para 

nós, retratado desse jeito. A história dele se complicou bastante, mas aqui ele 
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sempre vai ser do tamanho da Argentina, e mesmo com tudo que houve, não 

nos agrada em nada ver os brasileiros fazendo o Maradona de piada, embora o 

brasileiro e o argentino sejam adversários clássicos, rivais no futebol desde o 

primeiro chute a bola, eu acho” (Soledad, 67) e que “acho que somos 

adversários naturais, hoje os grandes jogadores dos times brasileiros são 

argentinos, a Argentina sempre foi um fértil celeiro do futebol mundial, nessa 

área não sei o que há, é muita garra, paixão... só sei que aqui na fronteira não 

é uma boa ideia ir para o Brasil em semana de jogo, nem é bom eles virem 

para cá porque os ânimos ficam mesmo mais exaltados de parte a parte, e o 

mesmo vale para essas piadas que fazem do Maradona na televisão brasileira, 

é coisa muito infeliz” (Bruno, 39). 

Depois de reverem essas narrativas que envolvem Pelé e Maradona, 

nossos entrevistados apontaram que “o nome deles é o nome do país deles” e 

que “Pelé é sinônimo de Brasil e Maradona é sinônimo de Argentina”, ou seja, 

compreendemos que brasileiros e argentinos reconhecem que os dois 

jogadores são símbolos de suas respectivas nações. Observamos que o 

discurso de nossa amostra também está entranhado de uma rivalidade que, 

para eles, “nunca vai acabar” ou “não tem fim”. Os brasileiros explicitaram isso 

ao afirmarem que Pelé é o “melhor jogador de todos os tempos” ou o “melhor 

jogador de futebol que o mundo já viu”, considerando que os argentinos é que 

têm “muita dor de cotovelo com o Pelé”, e ao apontarem que “no fundo eles 

sabem (...) que não tem comparação”, “mas eles nunca vão aceitar isso, 

então, a gente tem que evitar confronto”.  

Os argentinos explicitaram isso ao caracterizarem Pelé e Maradona como 

“adversários”, assim como ao considerarem o Brasil e a Argentina como “rivais 

no futebol”, “adversários clássicos” ou “adversários naturais”. E, ainda, ao 

enfatizarem que “hoje os grandes jogadores dos times brasileiros são 

argentinos” – sobre esse comentário, é necessário contextualizarmos que os 

argentinos Carlitos Tevez e Conca foram escolhidos como os melhores 

jogadores do Campeonato Brasileiro, respectivamente, em 2005 e 2010.  

Percebemos também que, para os argentinos, mesmo com todas as 

complicações que Maradona viveu em sua trajetória, ele é um “símbolo 
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nacional”, um “herói”, principalmente em decorrência de sua ação na Copa do 

Mundo do México, em 1986. Os argentinos consideram que seu país venceu 

essa Copa, em boa medida, por causa do desempenho de Maradona. Além 

disso, essa foi a primeira Copa do Mundo que ocorreu após a Guerra das 

Malvinas, e como mencionamos anteriormente, a Argentina venceu uma 

partida contra os ingleses por 2 a 132. Esse episódio foi considerado pelos 

argentinos como uma revanche moral sobre a questão das Malvinas, e o autor 

desses dois gols marcados contra os ingleses foi Maradona. Os brasileiros, por 

sua vez, reconhecem que Maradona é um “herói” ou um “santo” para os 

argentinos, inclusive por sua atuação nessa Copa de 1986. Por outro lado, os 

brasileiros também caracterizaram Maradona como uma “figura patética” que 

se tornou motivo de “vergonha” para a Argentina. 

A partir das colaborações de nossa amostra, entendemos também que 

para os argentinos a representação de Maradona no programa de humor 

brasileiro é considerada um “desrespeito” com o próprio povo argentino. Eles 

enfatizaram que esse tipo de “piada” é algo que não “agrada em nada” a eles 

e caracterizaram-na como “triste” ou “coisa muito infeliz”. Entendemos, 

portanto, que essa representação televisiva de Maradona, um “símbolo 

nacional”, foi tomada por nossos entrevistados argentinos como um ataque à 

própria nação argentina.  

Com isso tudo, compreendemos que, além das partidas de futebol entre 

brasileiros e argentinos e as matérias jornalísticas que caracterizam as relações 

argentino-brasileiras nesse âmbito como de rivalidade – por vezes, 

personificando essa caracterização nas figuras de Pelé e Maradona, tal como a 

que apresentamos aqui –, também essa sátira de Maradona colabora para 

limitar a sociabilidade inter-fronteiriça ou para gerar conflitos entre brasileiros 

e argentinos nessa fronteira. Isso se evidencia nas sequências: “aqui na 

fronteira não é uma boa ideia ir para o Brasil em semana de jogo, nem é bom 

eles virem para cá porque os ânimos ficam mesmo mais exaltados de parte a 

parte, e o mesmo vale para essas piadas que fazem do Maradona na televisão 

                                                           
32 Os dois gols de Maradona nessa partida também povoam o imaginário social porque o 

primeiro foi feito com a mão e o segundo é considerado como um dos mais belos gols 

marcados em uma Copa do Mundo. 
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brasileira”, “isso aí dá briga aqui” e “depois duma piada dessas, é melhor 

deixar para ir à Libres num outro dia, deixar a poeira baixar, porque se eles 

puderem, aí descontam em nós”. 

Com respeito aos conflitos entre brasileiros e argentinos nessa fronteira, 

que se acentuam a partir de disputas no futebol e de representações 

televisivas que sublinham a rivalidade entre essas nações nesse mesmo 

âmbito, atentamos para outro aspecto que se mostrou relevante no discurso 

de nossa amostra. Um de nossos entrevistados brasileiros apontou que os 

argentinos manifestam preconceito racial em relação aos brasileiros, e se 

remeteu a um conhecido caso de racismo no futebol para pontuar como isso 

se reflete no cotidiano fronteiriço. Durante a Libertadores da América de 2005, 

numa partida de futebol entre um time brasileiro (o São Paulo) e um time 

argentino (o Quilmes), o brasileiro Grafite foi expulso de campo depois de 

empurrar o argentino Desábato. Grafite deixou o campo dizendo que agiu 

dessa maneira após ter sido chamado de macaco pelo argentino e prestou 

queixa porque foi vítima de racismo. Desábato chegou a ser detido após a 

partida, mas foi liberado no dia seguinte. Nosso entrevistado afirmou que “se 

tu cruzar com eles em dia de jogo, tu vais ouvir o mesmo tipo de coisa, é 

muito feio chamarem os brasileiros de macaco. Eles ficam até violentos sabe? 

E os gendarme, mais aproveitadores ainda”. Com isso, depreendemos que ele 

já testemunhou atitudes racistas dos argentinos em relação aos brasileiros na 

fronteira Uruguaina-Paso de los Libres. 

Perguntamos a ele, então, se não havia testemunhado brasileiros se 

referindo a outros brasileiros da mesma forma. A isso Guilherme nos 

respondeu “sim, por diversas vezes, mas daí é diferente”. Perguntamos porque 

era diferente e ele apenas repetiu “é diferente” e, depois de uma pausa, 

acrescentou “é entre nós”. Com isso, compreendemos que mesmo nos 

revelando a existência de preconceito racial nessa fronteira, por parte dos 

brancos argentinos ou brasileiros em relação aos não brancos, nosso 

entrevistado estava indignado era com a ofensa feita pelos argentinos aos 

brasileiros. Ou seja, atentando para a direção tomada em sua formação 

discursiva, para ele, o problema envolvido nesse tipo de situação está mesmo 
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no âmbito da rivalidade entre as nações e não na questão racial. Isso porque, 

quando o entrevistado distingue as manifestações internas de racismo em 

relação às manifestações de preconceito racial por parte dos argentinos, nos 

permite entender que, para ele, o que torna o racismo inaceitável é o fato de 

ser perpetrado pelo estrangeiro. Entendemos, portanto, que o racismo medeia 

as relações entre brancos e não brancos nessa fronteira, sejam esses brancos 

argentinos ou brasileiros. Depreendemos ainda que as disputas entre Brasil e 

Argentina no futebol, veiculadas pelos meios de comunicação de massa, bem 

como a rivalidade entre essas nações, retratada ad nauseam na televisão 

brasileira, também colaboram para aumentar as manifestações de preconceito 

racial por parte dos argentinos em relação aos brasileiros. 

Ao sublinhar a rivalidade entre brasileiros e argentinos no âmbito do 

futebol – caracterizando Pelé e Maradona como adversários, satirizando 

Maradona , ou de alguma outra forma –, a televisão brasileira participa do jogo 

identitário fronteiriço colaborando para o reforço das identidades nacionais, em 

detrimento de outras formas de identificação. Além disso, essas narrativas de 

gênero noticioso, humorístico ou outros, tanto quanto os próprios jogos de 

futebol entre argentinos e brasileiros, medeiam as relações sociais cotidianas 

nessa fronteira reforçando o sentido de rivalidade. Isso colabora para afastar 

os fronteiriços ou para imprimir às relações entre eles um caráter de conflito 

que se manifesta de diversas formas: agressões físicas, agressões verbais de 

cunho racista, extorsão por parte de autoridades, entre outras. 
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4.3.4 A exploração da rivalidade em propagandas de televisão 

 

 

A exploração da rivalidade entre brasileiros e argentinos na televisão 

brasileira ocorre também em propagandas de produtos diversos e isso chamou 

a atenção de nossa amostra, que citou alguns exemplos. Encontramos a 

propaganda do Guaraná Antártica, veiculada na televisão brasileira na época da 

Copa do Mundo de 2006, sob o título “Propaganda Antártica Copa 2006” (2006, 

33”). Nesta propaganda são exibidas imagens da seleção brasileira cantando o 

hino nacional num estádio de futebol, antes do jogo começar. A câmera mostra 

os jogadores da seleção brasileira perfilados, primeiro Ronaldo, depois Kaká e, 

então... Maradona. El Pibe aparece cantando nosso hino e usando o uniforme 

brasileiro como se fosse mais um jogador canarinho. Ao invés de seguir 

mostrando os demais jogadores, a câmera volta um pouco e para em 

Maradona, a fim de enfatizar o estranhamento causado por aquela imagem. 

Então, ocorre uma passagem para Maradona acordando em sua cama, vestido 

com o uniforme argentino. Enquanto olha para a própria camisa, para certificar-

se de que fora um sonho, Maradona diz “Ai! Caramba! Que pesadelo! Creio que 

estou bebendo muito guaraná Antártica!”. Nisso, ele olha para as latinhas de 

guaraná enfileiradas no seu criado-mudo. Então, Maradona apaga a luz e se 

deita novamente. Enquanto isso, ouvimos o narrador dizer “Os maiores craques 

do mundo um dia já sonharam em jogar na nossa seleção. Guaraná Antártica e 

seleção brasileira, ninguém faz igual”. A imagem final é constituída pelas 

latinhas enfileiradas no criado-mudo, o selo da CBF (Confederação Brasileira de 

Futebol) posicionado no canto superior direito da tela, e a marca Guaraná 

Antártica mais o slogan “Ninguém faz igual” no canto inferior direito da tela.  

Aproveitando o contexto de Copa do Mundo, a propaganda procura 

estabelecer a equivalência entre o Guaraná Antártica e a seleção brasileira, 

evidenciando-se isso pelo slogan “Guaraná Antártica e seleção brasileira, 

ninguém faz igual”. Com isso, compreendemos que a propaganda quer 

aproveitar a identificação dos brasileiros com a seleção, bem como a imagem 

positiva que eles próprios fazem de seu futebol, para construir o sentido de que 
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o guaraná é inimitável ou inigualável por ser tão nacional quanto a seleção 

brasileira e tão bom quanto o futebol brasileiro. Como o guaraná é um fruto 

característico do clima tropical e, portanto, abundante na região tropical do 

Brasil, recorrentemente a Antártica procura associar o seu produto ao sentido 

de bebida autêntica ou típica do país. Especificamente nessa propaganda, 

procura-se construir o sentido de que esse produto é tão relevante para a 

identidade nacional brasileira quanto o futebol ou a seleção do país. 

Compreendemos também que para concretizar esse objetivo, a 

propaganda joga o jogo das identidades, lançando mão do interdiscurso de 

rivalidade entre Brasil e Argentina. Ser brasileiro e não argentino, e vice-versa, 

é algo central na formação discursiva dessa narrativa. Para gerar a identificação 

do público brasileiro, essa propaganda estabelece que esse produto é tão 

entranhado de brasilidade que só de consumi-lo, até Maradona sonha em ser 

brasileiro, o que do ponto de vista dele é um “pesadelo”. Na narrativa, quando 

Maradona tenta atribuir sentido ao seu pesadelo, a explicação que ele encontra 

está associada ao excesso de consumo de uma bebida típica brasileira. Com 

isso, a propaganda também procura mostrar que até os argentinos reconhecem 

o guaraná como um símbolo nacional brasileiro.  

Como vimos anteriormente, Maradona é considerado um símbolo do 

futebol argentino e da própria Argentina. Ao lado de Pelé, Maradona é 

recorrentemente transformado na personificação da rivalidade entre brasileiros 

e argentinos. Assim, compreendemos que a própria escolha dele para consumir 

o guaraná brasileiro e sonhar em fazer parte da seleção brasileira, revela que 

essa narrativa conta com o interdiscurso da rivalidade para concretizar o que 

pretende. Para jogar o jogo das identidades, a propaganda poderia ter 

escolhido um jogador de qualquer outra nacionalidade que não a brasileira. 

Entretanto, a narrativa optou pelo argentino, e não por qualquer um deles, mas 

sim Maradona e tudo o que ele representa nas disputas entre o Brasil e a 

Argentina no âmbito do futebol. Compreendemos ainda que, ao acionar o 

imaginário social brasileiro com respeito à rivalidade entre brasileiros e 

argentinos, a propaganda reafirma essa rivalidade. 
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Outra propaganda que encontramos, é a do chinelo ou da sandália 

Havaianas, veiculada na televisão brasileira em 2009, sob o título “Comercial 

Havaianas com Lázaro Ramos – Críticos” (2009, 30”). Com o objetivo de 

distinguir o produto de qualquer outro chinelo ou sandália, ele é chamado 

apenas de havaianas na propaganda. Nessa narrativa, o cenário é uma praia 

brasileira onde se desenvolve um diálogo entre Lázaro Ramos e um homem que 

trabalha num bar montado na praia. Lázaro Ramos, que é uma figura pública 

no Brasil em decorrência de seu trabalho como ator, participa da propaganda 

como ele mesmo. No cenário é possível avistar outras pessoas passando com 

suas pranchas de surf ou tomando sol, e também um cliente do bar sentado ao 

fundo da cena.  

O homem que trabalha no bar, posicionado atrás do balcão, diz “e aí 

Lázaro?”, e Lázaro responde “ô meu irmão, e aí beleza?”. Em seguida, o 

homem do bar comenta “suas Havaianas é igual à minha” e mostra o seu pé 

calçando uma havaiana. Então, Lázaro responde também mostrando os pés 

com suas havaianas: “É, né? Mas você que é feliz, pode trabalhar todo dia com 

a sua”. A seguir, o homem do bar faz um comentário que leva o diálogo para 

outra direção. Ele diz: “Isso aqui é que é escritório, né? Só não entendo um 

país como este passar tanta dificuldade”. Lázaro concorda dizendo “como é que 

pode, né? Um país rico desse com tanto problema.” 

 Em seguida, um cliente que até então parecia ser apenas um figurante 

diz em espanhol: “Eu concordo com vocês. Não compreendo como o Brasil tem 

tanto problema”. Imediatamente, Lázaro e o homem do bar olham para ele 

com desdém e contestam o comentário. Com isso, a propaganda gera 

comicidade, porque ao contestarem a fala do rapaz, os dois estão invalidando 

os comentários que eles mesmos acabaram de tecer. O homem do bar diz “que 

problema, rapaz?” e Lázaro complementa acentuando o tom de reprovação “é o 

que, rapaz?”. O homem do bar continua “tem problema aonde, rapaz?” e 

Lázaro complementa “esse país é maravilhoso, é perfeito, rapaz, tá maluco?”. O 

homem do bar ainda diz em tom de indignação “me aparece cada uma!”. 

Então, o narrador finaliza dizendo “Havaianas, orgulho do Brasil!”, enquanto é 

construída uma imagem na qual diversas havaianas amarelas, azuis e verdes 
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formam a bandeira do Brasil e, em destaque, há uma havaiana rosa com o 

nome da marca e o endereço do site.  

Compreendemos que a Havaianas também procurou associar o seu 

produto à identidade nacional brasileira, atribuindo a ele o sentido de símbolo 

nacional. Isso se evidencia quando a Havaianas promove o seu produto com o 

slogan “Orgulho do Brasil!”. Bem como com o fato de a propaganda terminar 

com uma bandeira brasileira formada por havaianas – o maior símbolo oficial da 

nação. Isso se evidencia também com a formação discursiva da narrativa que, 

tal como a do Guaraná, lança mão do jogo das identidades para concretizar o 

que pretende, sublinhando ainda a rivalidade entre brasileiros e argentinos. 

O jogo das identidades se revela na propaganda quando a identidade 

nacional é reforçada diante do estrangeiro. A narrativa enfatiza que o orgulho 

do Brasil é enaltecido diante dos “de fora”, mostrando que dois consumidores 

de havaianas podem ser críticos em relação aos problemas de seu país, mas 

diante do “outro”, irão defendê-lo. Isso fica evidente na propaganda quando 

um rapaz que fala espanhol endossa as críticas que acabou de ouvir dos 

próprios brasileiros acerca de seu país. E, diante do comentário do estrangeiro, 

os brasileiros mudam de postura apontando que o Brasil é “perfeito” ou 

“maravilhoso”, sem “problema” e sugerindo que afirmar o contrário é coisa de 

“maluco”.  

Nessa propaganda não foi utilizada a imagem de um argentino 

mundialmente conhecido como o Maradona. Mesmo assim, nossa amostra 

reconheceu imediatamente o estrangeiro como um argentino. Principalmente 

porque “o rapaz de cabelo cumprido, falando espanhol, em praia brasileira, 

deixou os caras mordidos demais para ser qualquer outro que não o argentino” 

(conforme a argentina Felícia, 25). Com isso, compreendemos que além da 

língua espanhola, do estilo do cabelo e do hábito de fazer turismo na costa 

brasileira, o que identifica, definitivamente, o estrangeiro retratado na 

propaganda como um argentino é a rivalidade que caracteriza as atitudes de 

Lázaro Ramos e do homem do bar em relação a ele, depois de seu comentário 

crítico sobre o Brasil. Compreendemos, portanto, que essa propaganda também 
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lança mão do interdiscurso da rivalidade entre brasileiros e argentinos para 

concretizar o seu propósito, e ao fazer isso, reafirma essa rivalidade. 

Ao rever conosco essas duas propagandas, nossa amostra apontou que 

sobre a propaganda do Guaraná Antártica “os argentinos ficaram fulos da vida 

com isso aí. Eles são muito orgulhosos, e nós tiramos muito sarro com eles por 

causa disso, é lógico” (conforme o brasileiro Guilherme, 43), que “essa 

propaganda é genial, tu precisavas ver o choque que foi para o pessoal de 

Libres, todo mundo rindo disso aqui em Uruguaiana e eles de cara virada, 

transtornados porque não tinha[m] o que responder diante das gozações, 

depois de tanto eles endeusarem o Maradona como o mais argentino dos 

argentinos” (conforme a brasileira Aline, 37), que “essa molecagem do 

Maradona nos custou caro, só isso que tu precisa saber, nós aqui de casa 

ficamos dias sem ir para Uruguaiana porque soubemos que estavam terríveis 

com os argentinos” (conforme o argentino, Cristiano, 54) e que “os brasileiros 

faziam questão de vir aqui e comentar a propaganda e rir, era muito 

desagradável”. (conforme o argentino Bruno, 39).  

Sobre a propaganda das Havaianas, nossa amostra comentou que “essa 

foi mais engraçada porque não ridicularizaram em nada os argentinos, 

aproveitaram foi a nossa rixa” (conforme a argentina Gabriela, 48), que “o 

brasileiro realmente não pode ouvir argentino falando um ai do Brasil que já se 

transforma” (conforme a argentina Soledad, 67), que “o brasileiro tem muito 

orgulho de seu país, a gente vê muito isso, tudo é para fazer engrandecer o 

país, é a havaianas, o guaraná, e aqui mesmo, a gente vê que o brasileiro 

consome muito mais o que é brasileiro do que o que é de fora” (conforme o 

argentino Cristiano, 54), que “olha, na praia é assim mesmo, é eles para lá e 

nós para cá, qualquer coisinha dá discussão com argentino quando eles estão 

passando o verão aqui, principalmente entre os jovens” (conforme a brasileira 

Lia, 65) e que “como te disse, a rivalidade entre nós não tem fim, isso é a 

prova do que eu estou dizendo, já banalizou inclusive, esse negócio de 

argentino e brasileiro não se entenderem” (conforme o brasileiro Pedro, 73). 

A partir das colaborações de nossa amostra compreendemos que eles 

mesmos entendem que essas propagandas são construídas com base na 



368 
 

caracterização constante dos brasileiros e dos argentinos como rivais no 

imaginário social argentino e brasileiro. Compreendemos também que essas 

propagandas, tal com outras representações televisivas que sublinham essa 

rivalidade, participam do jogo identitário fronteiriço reforçando as identidades 

nacionais em detrimento de outras formas de identificação. Depreendemos 

também que, especialmente quando essas representações se constroem 

fazendo uso da figura de Maradona, considerado um símbolo da nação 

argentina, elas colaboram para gerar o afastamento entre os brasileiros e 

argentinos que vivem nessa fronteira, ou para imprimir às relações entre eles 

um caráter de conflito.  

Atentando para os comentários de nossa amostra com respeito às 

propagandas, bem como para suas colaborações anteriores com respeito à 

caracterização das relações argentino-brasileiras como de rivalidade na 

televisão, reiteramos que, em boa medida, essa caracterização se fundamenta 

na realidade. A própria observação do cotidiano fronteiriço e as colaborações de 

nossa amostra nos fornecem elementos para confirmar isso. Por outro lado, 

essa mesma observação e os próprios entrevistados também nos fornecem 

elementos para compreendermos que essa realidade entranhada de rivalidade 

se configurou historicamente com a participação, dentre outros fatores, da ação 

dos Estados nacionais, do futebol e dos próprios meios de comunicação de 

massa que reafirmam constantemente essa caracterização. 
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4.4. A caracterização da Argentina ou da fronteira entre o Brasil e a Argentina 

na ficção televisiva brasileira 

  

 

Nossa amostra apontou preponderantemente que são nas telenovelas 

brasileiras que se constroem com mais frequência representações nas quais as 

relações argentino-brasileiras não são retratadas como de rivalidade. Nossos 

entrevistados destacaram imediatamente a representação positiva do argentino 

e da Argentina na telenovela brasileira Viver a Vida, que estava sendo exibida 

enquanto realizávamos o trabalho em campo – pela rede Globo, às 21h, como 

apontamos anteriormente em nota de rodapé. Uma das tramas paralelas dessa 

novela envolveu um personagem argentino, o Garcia ou o Maradona, que foi 

interpretado pelo ator também argentino, Mário José Paz. 

Mário José Paz é um argentino que se naturalizou brasileiro. Ele vive há 

cerca de 15 anos em Búzios, no litoral do estado do Rio de Janeiro, onde é 

dono de uma pousada, do cinema local e onde produz o Festival de Cinema do 

Balneário. Ele nunca havia pensado em atuar profissionalmente como ator, mas 

acabou representando o carismático argentino dono de um restaurante na 

telenovela Viver a Vida, que teve parte de sua trama desenvolvida na cidade 

onde mora – realizando tomadas no próprio balneário e em duas cidades 

cenográficas que também representaram Búzios. 

Garcia, o seu personagem, apaixona-se por uma de suas funcionárias, a 

Dora (Giovanna Antonelli). A aproximação entre eles levou o seu personagem a 

ganhar cada vez mais espaço na trama. Dora tem uma filha, Rafaela (Klara 

Castanho), e as duas vieram para Búzios a fim de passar uma temporada com a 

tia de Dora. É nessa ocasião que Dora começa a trabalhar como garçonete no 

restaurante de Garcia. O argentino começa a chamá-la carinhosamente de 

Dorita, e ela, por sua vez, passa a tratá-lo como Maradona. Ao longo da 

narrativa, ele vai tornando-se um amigo presente, ajudando mãe e filha em 

diversas situações difíceis, e acolhendo-as inclusive em sua própria casa. Por 

um bom tempo, no transcorrer da telenovela, Dora não quer nada mais do que 

amizade com Maradona e, além disso, ela sonha em morar no Rio de Janeiro. 
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Mesmo assim, num dado momento, depois de beber demais, ela chega a passar 

uma noite com ele. 

As escolhas afetivas de Dora constantemente a deixaram em situações 

difíceis. Primeiro, pelo que entendemos, ela se tornou mãe solteira em parte 

porque o pai de Rafaela não era um bom caráter. O pai da menina abandonou 

as duas, e a certa altura da trama ele reaparece tentando extorquir dinheiro de 

Dora. Ele faz diversas ameaças e chega a destruir o restaurante de Garcia, 

ateando fogo no estabelecimento. Além disso, ao longo da narrativa, Dora sofre 

mais uma decepção, ao se envolver, sem o saber, com um homem casado e, 

em seguida, descobre que ele é marido de uma amiga sua. 

É justamente quando Dora consegue mudar-se para o Rio de Janeiro que 

ela descobre tudo isso. Ainda em Búzios, ela havia salvado uma das 

protagonistas da novela, Helena (Taís Araújo) , de se afogar. Elas tornam-se 

amigas. Agradecida, Helena lhe promete um trabalho e moradia no Rio de 

Janeiro. Quando Dora se muda com a filha para lá, descobre que havia tido um 

caso com Marcos (José Mayer), o marido de Helena. Eles tinham se conhecido 

em Búzios e, na ocasião, Marcos havia se apresentado com um nome falso e 

não havia contado que era casado.  

Esse situação foi tornando insustentável a presença de Dora e Rafaela no 

Rio de Janeiro. Além disso, nesse ínterim, Dora descobre que está grávida e 

não sabe se o pai da criança é Maradona ou Marcos. Entre suas idas e vindas 

do Rio de Janeiro a Búzios, e depois de várias adversidades, a torcida do 

público é por Maradona, até porque, ao longo da trama, Dora, Maradona, 

Rafaela e o bebê que ela espera vão se transformando em uma família. Os 

laços entre eles se reforçam ainda mais quando as duas vão embora do Rio de 

Janeiro para ajudá-lo a reconstruir o restaurante. Por fim, descobre-se que a 

criança que Dora espera é mesmo de Maradona.  

No final da trama eles ficam juntos, e até planejam viajar pela Argentina. 

O sucesso do personagem argentino foi tão grande nessa telenovela que no 

capítulo final de Viver a Vida mais um protagonista argentino inaugurou um 

restaurante em Búzios, e em frente ao de Maradona. Esse argentino acabou 

ficando com a prima de Dora, Soraia (Nanda Costa), que tinha uma queda por 
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Maradona, e passou a telenovela tentando fisgar um estrangeiro rico. A 

celebração final dessa telenovela, no contexto desses personagens, se deu ao 

som de tango. Entre o restaurante de um argentino e outro, dançou-se tango, 

em pleno centro de Búzios. 

Sobre as representações positivas dos argentinos e da Argentina, 

construídas a partir da figura de Maradona, nossa amostra destacou 

especialmente a sequência que descreveremos abaixo. 

Nas cenas da sequência intitulada “Dora sente-se enjoada... Será?” 

(Viver a Vida, trecho do capítulo 66, 28/11/2009, 3‟58”) aparecem Dora e sua 

filha Rafaela tomando café da manhã na casa de Maradona. Nessas cenas, 

Dora ainda não sabe que está grávida, ela e a filha ainda não se mudaram para 

o Rio de Janeiro e Maradona não está presente. Ele está na Argentina, e mãe e 

filha falam sobre Maradona e seu país. 

Ao longo da refeição, as duas conversam de modo bastante 

descontraído. O diálogo começa com Dora observando os dentes da filha. Ela 

diz “ah, mas olha só, não tem nenhum buracão, não tá com túnel, tá sequinho, 

ah, garota! Mas hoje vê se não fica mastigando muito desse lado não, tá? Só 

hoje também”. A menina comenta que “não doeu nada”. E Dora prossegue 

dizendo “claro, esse era o seu dente de leite, agora vai nascer o seu dente de 

mocinha. A gente já sabia que ia cair, lembra que a dentista avisou?”. A menina 

pergunta “preciso voltar lá?”. Dora responde que “não, por enquanto, não”. E 

Rafaela pergunta ainda: “eu não vou ganhar nenhum presente?”. Dora diz: “ué, 

você não botou seu dentinho debaixo do travesseiro? Então, garota, agora vem 

a fadinha com uma surpresa”. E Rafaela comenta “eu tô achando que você tá 

me enrolando”. 

Em seguida, Dora muda de assunto: “ah tá, tu é que tá me enrolando, 

come isso direito, vai. Oh, Rafaela, você continua se comportando direitinho na 

escola?”. Rafaela responde: “relaxa, mãe, ontem eu tirei dez numa redação”. A 

interação entre elas se mostra cada vez mais carinhosa, e a mãe comenta “que 

mara, maravilha, vai ganhar muito beijinho, eu vou começar com um esquimó e 

agora mais uma cheirada”. Nessa brincadeira, Dora sente-se enjoada. A menina 

pergunta: “O que foi, mãe?”. Dora responde: “Ai, eu tô enjoando muito, acordei 
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e já enjoei. Café. Esse cheiro de café tá me matando, sinto esse cheiro, eu 

enjôo na hora. Fala. Essa redação. Sobre o que você escreveu?” 

Rafaela diz que sua redação é “sobre o lugar que eu mais quero 

conhecer no mundo”. E Dora diz: “Deixa eu adivinhar. Rio de Janeiro?”. Rafaela 

dá uma negativa e diz “escrevi sobre a Argentina”. E sua mãe questiona: 

“garota, tu nem conhece a Argentina, não sabe nem onde fica, que invenção de 

moda é essa agora?”. Rafaela explica “eu tô com muita saudade do Maradona, 

queria que ele tivesse me levado pra viajar com ele”. Isso desperta o interesse 

de Dora em ouvir a redação da filha. Além ter sido inspirada pela afeição que 

menina sente por Maradona, o texto lhe rendeu uma nota dez na escola. Dora 

diz “sabe que eu fiquei curiosa, quero ver essa redação, quero ver se está boa 

mesmo. Ohh, muito comprida?”. E a menina dá outra negativa e diz “muy 

pequeña”. Dora pergunta “é o quê?”, e a menina repete: “muy pequeña”. 

Dora questiona novamente a filha “ah, mais uma invenção de moda, 

você tá demais, posso saber o que é isso agora?”, e a menina lhe explica que 

“o Maradona me ensinou muita coisa em castelhano”. Dora comenta então “não 

tô falando que acontece coisa nessa casa, e eu sempre sou a última a saber” e 

Rafaela recomenda à mãe “você devia aprender castelhano, eu vou aprender” e 

Dora diz “tá vendo, quando eu digo que você parece minha mãe e eu sua filha, 

eu tô certa. Embora, lê para mim essa redação muy pequeña que yo quero 

ouvir”. Elas riem, a menina começa a ler, se atrapalha e diz “mio Dios”. A mãe 

pergunta “Mio, mio Dios?” e a menina diz que “não” e ri. A mãe continua 

dizendo “vai, lê, Rafaela, que inferno, eu já não tô boa” e a menina diz “ai, 

calma” e recomeça a leitura. 

Rafaela lê então a sua redação: “Meu sonho é conhecer a Argentina, um 

lugar onde todo mundo é bacana, as pessoas de lá fazem comidas gostosas, 

gostam muito de cantar, de brincar com as crianças e nunca ficam zangadas. A 

Argentina é muito legal mesmo, por isso eu quero tanto ir pra lá. Pronto, só 

isso”. A mãe da menina celebra batendo palmas e dizendo “Uuuhhh! Arrasou!”. 

Dora também tenta assobiar, não consegue e a menina diz “quase”, e ela 

mesma diz “quase”. Nesse clima de brincadeiras e alegria, Dora diz ainda “puxa 

vida, olha, quer dizer que a senhorita agora virou puxa saco oficial do 
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Maradona?”. E a menina responde argumentando “ele é muito legal e ainda 

cozinha pra gente”. Dora concorda com a filha: “é né? Pior é que o danado do 

argentino cozinha bem pra burro” e a menina complementa “pois é, a gente 

podia, como que é mesmo aquela palavra? É..., lembrei, retribuir”. 

Sua mãe diz “ah não, ah não, ah meu Deus, essa foi demais pra mim, 

depois desse retribuir, eu desisto. Vem cá, o que essa cabecinha oca está 

tramando, hein?” e Rafaela propõe: “a gente podia fazer uma surpresa pra ele 

quando ele voltar. Vamos dar um presente pra ele?”. Dora responde: “mas, a 

gente já não tinha combinado de fazer o bolo?” e a menina fecha a expressão 

facial e afirma: “mas é muito pouco”. Dora retruca: “ih, garota, olha aqui quem 

volta de viagem é quem traz presente, tá bom? Não bagunça a minha cabeça 

não. Vamos fazer esse bendito bolo para o Maradona e tá bom, muito bom, 

ponto”. Rafaela pergunta então à mãe “será que ele avisa quando volta?”, e 

Dora responde “ah, ele deve ligar né, ele falou que ia ligar pelo menos”. 

Rafaela, que gosta muito de Maradona e quer que sua mãe fique com ele, 

comenta ainda “ele deve estar morrendo de saudade da Dorita”. E Dora diz “ai 

Rafaela, garota! Para de querer me arrumar casamento, casamento não. E 

outra coisa, eu ainda não desisti do Rio de Janeiro”. Diante do que a mãe lhe 

diz a menina é incisiva: “mas eu já”. Dora, por sua vez, finaliza a discussão 

dizendo: “só que quem decide as coisas aqui, minha querida, sou eu. Tá? 

Termina logo de comer isso”. Dora encerra a questão e segue enjoando. 

Outra sequência destacada pela amostra foi “Maradona quer viajar com 

Dora e Rafaela para a Argentina” (Viver a Vida, 17/4/2010, trecho do capítulo 

186, 1‟36”). Nessas cenas, próximas do final da telenovela, aparecem Dora, 

Rafaela e Maradona conversando. Rafaela comenta: “adoro quando vocês dois 

vão me buscar na escola, assim todo mudo vê que eu tenho pai e mãe”. 

Maradona afirma “faço isso com maior prazer todos os dias” e Dora aponta: 

“mas depois que o Juan Carlos nascer, Mara vai ter que te buscar um tempo na 

escola sozinho”. Diante do que a mãe disse, a menina pergunta: “por que você 

vai ficar de cama?” e sua mãe explica “não, garota, claro que não, mas eu vou 

ter que descansar depois do parto, vou ter que dar atenção pra esse baixinho 

aqui, né. Ai, bebê pequeno dá um trabalho que você nem imagina”. A menina 
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diz então “ai mãe, eu já te disse que eu vou te ajudar, fica tranquila” e Dora 

responde: “ah, tá, obrigada”. 

Maradona diz “preparei uma surpresa para o almoço, uma lasanha que 

está divina e de sobremesa, um brigadeirão”. Dora comenta: “Mara, não sei 

como que ainda não virei uma bola gente, esse garoto que está aqui dentro só 

pode ser esganadinho mesmo, só pode ser isso, acaba gastando rapidinho tudo 

que eu como, só pode ser”. Rafaela diz “ih, esse menino vai ser fogo” e sua 

mãe responde “olha quem fala”. A menina retruca dizendo “mãe, não começa 

não, vai, eu sou um anjinho, não sou Maradona?”. Maradona diz “claro que sim, 

meu anjinho, claro que sim”. Em seguida, Dora muda de assunto e fala da festa 

de aniversário da filha: “quem não conhece que te compre, garota. Vem cá, e 

suas amigas? Você nem falou nada, elas gostaram da festinha?”. A menina 

conta aos dois: “eu fiquei famosa na escola inteira, todo mundo só falava do 

meu aniversário”. Maradona comenta: “maravilha, que maravilha”. Dora 

pondera: “mas não se acostuma não, que festa é muito cara, ano que vem vais 

ser em casa, um bolinho, a gente chama as amigas e pronto, tá comemorado”. 

É quando Maradona diz: “o ano que vem, para o aniversário, vamos comemorar 

de uma forma diferente, vamos para Argentina! Vamos para Santa Maria de 

Buenos Aires!” e a alegria toma conta do trio. 

 Registramos que nossa amostra demonstrou dificuldade em escolher 

quais cenas de Maradona gostaria de rever conosco, isso porque, pelo que 

entendemos, foi o carisma dele que chamou a atenção de nossos entrevistados, 

como evidenciam os seguintes comentários: “ele aparece e a gente já abre um 

sorriso” (conforme a brasileira Lia, 65) e “ele é maravilhoso, principalmente 

como pai, cuidando de sua família, se dedicando a mulher que idolatra” 

(conforme Cristiano, 54). Além do retrato de Maradona feito nessas cenas que 

apresentamos aqui, apontamos também que diversos personagens da narrativa 

o tomam como uma referência positiva, caracterizando-o preponderantemente 

como uma pessoa correta, altruísta e bondosa. 

Especialmente nessas cenas que apresentamos, a Argentina é retratada 

como o lugar que a menina Rafaela mais quer “conhecer no mundo”, é seu 

“sonho”. A menina caracteriza a Argentina como “muito legal mesmo” e como 
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“um lugar onde todo mundo é bacana”. O povo argentino também é retratado 

nessas cenas pelos olhos da menina: “as pessoas de lá fazem comidas 

gostosas, gostam muito de cantar, de brincar com as crianças e nunca ficam 

zangadas”. No final da narrativa, Maradona anuncia que concretizará o “sonho” 

da menina em seu próximo aniversário (“vamos para Argentina!), levando a 

família toda para “Santa Maria de Buenos Aires!”.  

Compreendemos que Maradona é a razão pela qual Rafaela se mostra 

interessada por esse país e encantada com seu povo. Na redação ela acaba 

falando de tudo que Maradona representa para ela e, assim, constrói 

representações positivas da Argentina e dos argentinos. Ela o ama como se 

fosse seu pai, orgulha-se de que ele a busque na escola, sente saudades dele e 

quer “retribuir” tudo o que ele fez por ela e sua mãe. A menina quer que sua 

mãe também aprenda espanhol, não se mude para o Rio de Janeiro e, 

principalmente, quer que sua mãe se case com Maradona. Com isso, 

compreendemos ainda que a caracterização positiva dos argentinos nessa 

narrativa também está bastante associada ao fato de Maradona ser um bom pai 

e fazer daqueles que ele considera ser a sua família o centro de suas atenções. 

Ao reverem conosco essas cenas, nossos entrevistados argentinos 

apontaram que “tem se falado muito disso, de Libres a Uruguaiana, o Maradona 

da novela é querido, atencioso, protetor, amigo, não é o adversário, e esse 

jeito de ver o povo argentino é muito mais humano e realista, porque o 

argentino não é diferente do brasileiro, ele também é pai, é amigo” (Soledad, 

67), que “o Garcia está dando orgulho ver, em todo lugar aqui se conversa 

sobre isso, e eu acho que o povo argentino realmente preza muito a família, os 

filhos, o que não é diferente para os brasileiros, é uma coisa que temos em 

comum” (Gabriela, 48) e que “estamos de lua de mel com os brasileiros por 

causa do Garcia, ele tem o coração do tamanho do mundo, e todos gostam 

dele por isso, não importa se é brasileiro ou argentino, isso até gera um 

assunto agradável para se falar com os clientes brasileiros” (Bruno, 39). Os 

brasileiros comentaram que “acho que ele é um bom exemplo tanto para a 

família brasileira quanto para a argentina, ele é um pai amoroso, e os 

argentinos estão muito felizes com o Garcia, conversam mais conosco, até 
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porque estão muito bem representados, e na verdade, uma pessoa generosa, 

um bom pai, é coisa que fala alto para o coração de qualquer um” (Lia, 65) que 

“ele é um argentino muito boa praça, boa gente mesmo, só está dando ele 

aqui, tem se falado muito, principalmente com os argentinos, muita gente 

gostaria de ter um Maradona desses em sua vida” (Aline, 37), que “esse 

argentino vai virar embaixador da boa vontade aqui na fronteira (risos), acho 

bom ter alguma coisa na televisão que não seja briga e confusão entre nós e 

eles, esse personagem está dando muito o que falar por que aqui porque é o 

homem comum, ele quer ter a sua família, cuidar dela, ele ajuda os seus 

amigos, isso [é] coisa importante tanto para eles quanto para nós” (Pedro, 73). 

A partir das colaborações de nossa amostra, compreendemos que as 

representações positivas dos argentinos, da Argentina, e das relações 

argentino-brasileiras na família mista construída na novela, principalmente por 

meio da figura de Maradona ou Garcia, medeiam a maneira como brasileiros e 

argentinos interagem no cotidiano fronteiriço, colaborando para gerar 

identificação entre eles. Nossos entrevistados não usam o personagem para 

estabelecer relações de alteridade entre si. Pelo contrário, se apropriam dele 

para apontar as semelhanças entre brasileiros e argentinos. Homens e 

mulheres das duas nacionalidades se reconhecem em Maradona ou Garcia, ou 

pelo menos, reconhecem-no da mesma forma, como uma figura paterna 

positiva, como alguém que preza a família, e como uma pessoa amiga e 

afetuosa que, em boa medida, pode representar tanto brasileiros quanto 

argentinos.  

Com isso, compreendemos também que as representações televisivas 

construídas a partir desse personagem na telenovela Viver a Vida participam do 

jogo identitário fronteiriço colaborando para o reforço da identidade regional ou 

fronteiriça. Diferentemente de outras representações televisivas, principalmente 

as noticiosas, que envolvem as relações políticas e econômicas entre os países 

ou o futebol, na figura de Maradona ou Garcia, e na sua trajetória na narrativa 

ficcional, não há associação alguma com a frequente caracterização dos 

argentinos como adversários dos brasileiros. As relações argentino-brasileiras 

não são representadas na telenovela como de rivalidade, mas sob a forma de 
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relações familiares próximas e ternas e isso gera identificação entre brasileiros 

e argentinos no próprio cotidiano fronteiriço.  

Nossos próprios entrevistados se mostram inclusive aliviados, diante 

desse tipo de representação que, ao sublinhar os conflitos humanos, com os 

quais qualquer um dos povos pode se identificar, não coloca brasileiros e 

argentinos em lados opostos de interesse, nem reforça a ideia de que o “outro” 

é um rival ou um adversário. Além disso, compreendemos que, com o 

personagem de Garcia ou Maradona, a telenovela brasileira colaborou para 

aproximar os fronteiriços, promovendo a sociabilidade entre eles e pautando 

diálogos com um tema que imprime às relações sociais inter-fronteiriças um 

caráter positivo e até amistoso, ao contrário do que frequentemente ocorre 

quando a televisão sublinha aspectos que representam as divergências entre 

Brasil e Argentina. 

Sobre as representações da Argentina e dos argentinos na ficção 

televisiva brasileira, é válido registrarmos que nossa amostra apontou ainda 

que nas telenovelas Sete Pecados e Chocolate com Pimenta também ocorreram 

representações positivas da Argentina. Em Sete Pecados33, três protagonistas 

da novela, que acabam formando um triângulo amoroso ao longo da narrativa, 

encontram-se em Bariloche, na Argentina. O encontro ocorre como se fosse por 

acaso, e a interação entre eles se dá num hotel com pista de esqui e em 

cenários de beleza invernal exuberante. Mas, na verdade, é tudo uma armação 

da rica Beatriz (Priscila Fantin) para seduzir o taxista Dante (Reynaldo 

Gianecchini) e destruir o casamento dele com Clarice (Giovanna Antonelli). Ao 

longo da narrativa, inspirada na Divina Comédia de Dante Alighieri e em Fausto 

de Goethe, Beatriz é vigiada por um anjo da guarda, Custódia (Cláudia 

Jimenez), que tem como objetivo ajudar a moça a “libertar-se dos sete pecados 

capitais em nome de um grande amor” (conforme a argentina Felícia, 25). 

Entretanto, até isso acontecer, Beatriz apronta diversas maldades ao longo da 
                                                           
33 Sete Pecados – Telenovela. Autoria: Walcyr Carrasco. Colaboração: André Ryoki. Direção: 

Frederico Mayrink, Pedro Vasconcelos. Direção geral: Jorge Fernando. Direção de núcleo: Jorge 

Fernando. Período de exibição: 18/6/2007 – 15/2/2008. Reprise em versão editada para o 
programa vespertino Vale a Pena Ver de Novo: 13/9/2010 – 7/1/2011. Horário: 19h. Número 

de capítulos: 208. (Fonte: projeto Memória Globo, site oficial da Globo.com) 
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trama. Apaixonada por Dante, ela faz de tudo para que ele fique ao seu lado. 

Além de fazer-se de amiga da esposa dele, entre outras estratégias, Beatriz 

tenta se aproximar de Dante nessa viagem à Argentina. Em Bariloche, ela faz 

uso de diversas artimanhas para manter Clarice fora do seu caminho. A certa 

altura da trama, ela conquista seu objetivo, e depois, relutante até o final da 

novela, tal como outros personagens da trama, Beatriz começa a espiar os seus 

pecados.  

Em Chocolate com Pimenta34 – uma trama ambientada nos anos 20, 

inicialmente inspirada na ópera A viúva alegre, de Franz Lehár, e com 

referências ao filme Carrie, a estranha, de Brian de Palma –, a protagonista da 

novela Ana Francisca (Mariana Ximenes) e seu marido Ludovico (Ary Fontoura) 

vivem por muitos anos em Buenos Aires. Na cidade fictícia de Ventura, Ana 

Francisca havia se apaixonado por Danilo (Murilo Benício), mas decepcionou-se 

com ele depois de ter sido humilhada em pleno baile de formatura de sua 

escola, a que foi a convite do rapaz. Uma peça foi pregada nela por Olga 

(Priscila Fantin), uma moça que queria se casar com Danilo. Ao arquitetar o 

plano para humilhar Ana, a quem chamava de “Maria Mijona”, Olga tinha o 

objetivo afastá-la dele. Entretanto, nossos entrevistados nos explicaram que 

isso acabou não dando certo e os dois começaram a namorar.  

Mesmo assim, Olga e sua mãe não desistiram, continuaram armando 

para separar os dois. Em decorrência de uma das intrigas criadas pelas duas, 

num dado momento, Ana não conseguiu contar a Danilo que estava grávida 

dele. Em situação difícil, Ana Francisca se casou com o homem mais rico da 

cidade, Ludovico, o dono da fábrica de chocolates Bombom, com quem tinha 

feito amizade sem saber quem ele era. Ao casar-se com ela, Ludovico queria 

ajudá-la por causa das humilhações que sofreu, bem como pretendia dar um 

nome para o filho que ela esperava de Danilo. Assim, ele acabou se 

                                                           
34 Chocolate com Pimenta – Telenovela. Autoria: Walcyr Carrasco. Colaboração: Thelma 

Guedes. Direção: Jorge Fernando, Fabrício Mamberti e Fred Mayrink. Direção geral: Fabrício 

Mamberti. Direção de núcleo: Jorge Fernando. Período de exibição: 8/9/2003 – 8/5/2004. 

Reprise em versão editada para o programa vespertino Vale a Pena Ver de Novo: 24/7/2006 –
26/1/2007. Horário: 18h. Número de capítulos: 209. (Fonte: projeto Memória Globo, site oficial 

da Globo.com) 
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transformando numa figura paterna em sua vida. Eles dois foram morar em 

Buenos Aires por um longo período. Lá, ela teve aulas de etiqueta, dança e 

música, mudou seu cabelo, o guarda-roupa e passou a usar ornamentos. 

Quando Ludovico faleceu, Ana Francisca retornou à Ventura como uma mulher 

bastante sofisticada e preparada para assumir os negócios da fábrica de 

chocolates. 

Sobre Sete Pecados, destacamos o comentário de uma de nossas 

entrevistadas argentinas: “Bariloche é um lugar maravilhoso mesmo, como 

apareceu em Sete Pecados, e se tu ver não é tão caro, isso aí é bom até para 

melhorar o turismo, fomentar o comércio, é muito bom ver que os vizinhos 

reconhecem as belezas de nosso país, aproxima mais a gente” (Felícia, 25). E, 

sobre Chocolate com Pimenta, destacamos o comentário de uma de nossas 

entrevistadas brasileiras: “a Aninha se vestia bem, estava diferente, culta, 

muito fina, e a gente vê no nosso dia a dia que eles são muito bem informados. 

Quando se mostra esse tipo de coisa na televisão é bom porque as pessoas 

esquecem um pouco dos problemas, param um pouco de estar só falando mal 

de argentino, e eles também gostam que a gente fale das qualidades deles, 

ficam mais simpáticos com a gente” (Aline, 37).  

Entendemos que em Sete Pecados, a Argentina é apresentada como um 

destino turístico acessível para diferentes segmentos econômicos como o da 

rica Beatriz e o do taxista Dante. E, em Chocolate com Pimenta, entendemos 

que a Argentina é associada ao refinamento e à sofisticação porque é com os 

argentinos que a protagonista se cultiva como uma dama dos anos 20 e como 

uma mulher de negócios. Com isso, e a partir das colaborações de nossa 

amostra, compreendemos que as representações televisivas construídas nessas 

narrativas ficcionais acerca da Argentina e dos argentinos caracterizam esse 

povo e seu país positivamente. 

 Ao fazerem isso, essas telenovelas se distanciaram do sentido de 

rivalidade constantemente imputado às relações argentino-brasileiras, quando 

nossos vizinhos são representados na televisão brasileira. E com isso, 

colaboraram inclusive para a aproximação entre brasileiros e argentinos que 

interagem cotidianamente na fronteira Uruguaiana-Paso de los Libres. Isso 
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porque, de acordo com nossa amostra, entre outros motivos, os argentinos se 

sentem prestigiados por terem as “belezas” de seu país e as “qualidades” de 

seu povo reconhecidas pelos brasileiros, o que os torna inclusive mais 

“simpáticos” nas relações inter-fronteiriças. O brasileiros, por sua vez, olham 

para os vizinhos sem associá-los imediatamente aos “problemas” que existem 

entre Brasil e Argentina. 

A novela mais antiga, lembrada pela amostra em decorrência das 

representações positivas sobre a Argentina e os argentinos, foi Deus nos 

Acuda35. Nessa telenovela, Celestina (Dercy Gonçalves) é um anjo que recebe a 

missão de tornar um cidadão brasileiro mais honesto, sem no entanto 

desrespeitar seu livre-arbítrio. É preciso contextualizar que essa telenovela foi 

exibida originalmente num período em o Brasil vivia momentos dramáticos com 

o primeiro presidente eleito por sufrágio universal, depois de um longo período 

de ditadura: Fernando Collor de Mello. Na ocasião, as notícias sobre corrupção 

envolvendo a chamada “República de Alagoas” – como costumava-se 

denominar o universo criado em torno do presidente alagoano – tomavam 

conta dos noticiários. Com a mobilização popular, um processo de impeachment 

contra o presidente foi instaurado, e no final do ano de 1992 Collor renunciou à 

presidência da República. Essa é a conjuntura em que Deus nos Acuda se 

desenvolveu, um momento da história do país em que não era possível confiar 

sequer na retidão das instituições governamentais. A novela denunciava e 

satirizava a corrupção no país, inclusive na abertura, quando alguns atores e 

um cenário que representavam a elite do país e suas posses literalmente 

afundavam na lama. Em seguida, tudo escoava pelo ralo, e a cena vista de 

cima dava a entender que era o próprio país que escorria ralo abaixo. 

Para cumprir sua missão, Celestina escolhe Maria Escandalosa (Cláudia 

Raia), salvando-a de uma explosão. Maria é uma trambiqueira de bom coração 

                                                           
35 Deus nos Acuda – Telenovela. Autoria: Silvio de Abreu, Alcides Nogueira e Maria Adelaide 

Amaral. Direção: Jorge Fernando, Marcelo Travesso e Rogério Gomes. Direção geral: Jorge 

Fernando. Período de exibição: 31/8/1992 – 27/3/1993. Reprise em versão editada para o 

programa vespertino Vale a Pena Ver de Novo: 8/11/2004 – 25/2/2005. Horário: 19h. Número 

de capítulos: 178. (Fonte: Projeto Memória Globo, site oficial Globo.com) 
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que vive numa pensão nas proximidades do cais do porto de Santos e é filha do 

trapaceiro Tomás Tadeu (Jorge Dória). Na narrativa, ela e o pai ganham a vida 

aplicando pequenos golpes. Na tentativa de melhorar de situação, Maria se 

inscreve em sorteios de programas de televisão. No início da trama, o número 

de telefone de Maria é sorteado pelo programa Domingão do Faustão (exibido 

pela mesma emissora que produziu a novela). Com isso, ela e seu pai ganham 

um cruzeiro de navio pelo Caribe. Tomás, em parceira com sua filha, aproveita 

a oportunidade para arquitetar um golpe e tentar enredar algum milionário do 

navio. 

 Entre as cenas de Deus nos Acuda que assistimos com nossa amostra, 

destacamos a sequência “Deus nos Acuda Maria Lobato e Tomaz Euclides” 

(Deus nos Acuda, 59”). Nela, Tomás Euclides e Maria Escandalosa estão no 

aeroporto e ele está arquitetando uma nova tramoia. Tomás diz a sua filha: 

“Árduo foi conseguirmos o guarda-roupa, estamos endividados para o resto da 

vida, mas valeu a pena. Se o Brasil não paga as suas dívidas, por que que eu 

vou pagar as minhas? Mas uma coisa eu tenho certeza, ninguém vai duvidar 

que nós não somos autênticos milionários argentinos”. E ela pergunta ao pai: 

“Argentinos? Por que argentinos, pai?”. Tomás Euclides explica que “não está 

pegando bem esse negócio de [ser] brasileiro, estão falando muito mal da 

gente no exterior, ao passo que a Argentina mantém aquele glamour dos anos 

quarenta, é mais tradição, mais cultura no povo e, depois, eles se vestem com 

certo apport, uma certa finura, quer dizer, bate melhor para as pessoas, 

principalmente para os americanos”. Maria pergunta “então a gente tem que 

falar em espanhol?” e seu pai também pergunta a ela “Por que lo dije hija, yo 

no te ensiñei a hablar castelhano?”. Maria responde “si, por supuesto papi, 

pero, vamos saber engañar bien?” e ele afirma “talento é o que não nos falta”. 

Dirigindo-se então a um guichê, ele já incorpora o personagem argentino que 

criou para si e diz à moça que fica atrás do balcão: “Buenas noches”. 

Durante o cruzeiro de navio pelo Caribe, Maria se apaixona de verdade 

por um jovem muito rico, Ricardo Bismark (Edson Celulari). Entretanto, ela não 

conta a ele sua verdadeira identidade. O romance dos dois começa com ela se 

passando por argentina e, tal como entendemos, usando o nome de Maria 
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Lobato. Nossos entrevistados lembram que a música tema dos dois era La 

Barca, de Luis Miguel, e nos contam que as cenas embaladas por ela eram 

“muito lindas, no mar, na areia, era um romance daqueles para lembrar, e essa 

música tocava em todas as festas” (conforme a argentina Gabriela, 48). 

  Ao reverem conosco essa cena, nossos entrevistados argentinos 

comentaram que “eu acho que a mulher argentina tem muita classe mesmo, 

essa novela foi um grande sucesso na época, e as brasileiras vinham comprar 

muita seda para fazer aquele estilo de roupa da Cláudia Raia” (Gabriela, 48), 

que “quando o que aparece na televisão não é briga e disputa é muito bom 

sabe, a gente sente que o brasileiro nos quer bem e até o dia a dia por aqui 

fica mais calmo” (Cristiano, 54) e que “essa novela foi um orgulho para nós em 

tudo que se disse do povo argentino, falaram de nossas qualidades, e nos 

agradava muito ir para Uruguaiana, principalmente porque os brasileiros se 

mostravam encantados com essa argentina da novela” (Soledad, 67).  

Nossos entrevistados brasileiros comentaram que “tanto a mulher 

argentina, quanto o homem, a gente já vê a cultura deles, isso não dá para 

negar, na época dessa novela ficamos até mais chegados porque íamos a festas 

em Libres, e tocava La Barca, e as argentinas mesmo, vinham para cá, para ir a 

um salão que ficou famoso na época por fazer aquele tipo de cabelo” (Lia, 65), 

que “os argentinos foram muito solidários com a gente durante essa virada dos 

anos 80 para os anos 90, quando tinha essa novela que se falava muito do 

Collor, da corrupção, a gente conversava mais sobre essas coisas, isso acabou, 

e eles nos apoiavam, recém estavam começando os arranjos do Mercosul, que 

a gente achava que iriam nos unir mais, pura ilusão” (Pedro, 73) e que “os 

argentinos são mesmo um povo muito polido, muito lido, eles têm mesmo uma 

finura como disse o Jorge Dória, e a gente tem muito o que aprender com eles, 

não dá para só tratar deles como rivais, é bom ver uma coisa diferente, e na 

época, todas as mulheres daqui queriam ser como as argentinas, até o cabelo 

era o mesmo, e a gente acabava indo mais para lá, tinha mais amizade” 

(Dalton, 51). 

 Em Deus nos Acuda predominou uma caracterização positiva dos 

argentinos e da Argentina, desde o primeiro capítulo, como mostra o discurso 
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de Tomás Euclides: “a Argentina mantém aquele glamour dos anos quarenta, é 

mais tradição, mais cultura no povo e, depois, eles se vestem com certo apport, 

uma certa finura, quer dizer, bate melhor para as pessoas, principalmente para 

os americanos”. Em relação ao retrato feito dos argentinos na fala de Tomás 

Euclides, as colaborações de nossos entrevistados se mostraram convergentes 

porque os brasileiros também associaram os argentinos às características 

atribuídas a eles pela telenovela, assim como os argentinos se reconheceram 

nessa representação televisiva.  Além disso, brasileiros e argentinos 

manifestaram satisfação em ver uma representação televisiva que envolve 

ambos sem serem retratados como “rivais” ou associados a “briga e disputa”. 

Representações como essa telenovela são consideradas por eles, tal como 

depreendemos, como algo positivo para o cotidiano fronteiriço. 

A partir das colaborações de nossa amostra, compreendemos também 

que a representação positiva dos argentinos, mesmo que retratada por dois 

personagens que eram trambiqueiros, aumentou a sociabilidade entre os 

fronteiriços na época em que a telenovela foi exibida originalmente, tal como 

evidenciam as sequências: “a gente acabava indo mais para lá, tinha mais 

amizade”, “na época dessa novela ficamos até mais chegados porque íamos a 

festas em Libres, e tocava La Barca” e “nos agradava muito ir para Uruguaiana, 

principalmente porque os brasileiros se mostravam encantados com essa 

argentina da novela”. 

Compreendemos ainda que especialmente a representação positiva da 

mulher argentina colaborou para gerar identificação entre as mulheres 

brasileiras e argentinas que vivem na fronteira, bem como para aumentar a 

sociabilidade inter-fronteiriça na época, tal como evidenciam as sequências: 

“todas as mulheres daqui queriam ser como as argentinas, até o cabelo era o 

mesmo”, “as argentinas mesmo, vinham para cá, para ir a um salão que ficou 

famoso na época por fazer aquele tipo de cabelo” e “as brasileiras vinham 

comprar muita seda para fazer aquele estilo de roupa da Cláudia Raia”. 

Outro aspecto que se mostrou relevante no discurso de nossa amostra, 

com respeito a essa telenovela, tem a ver com a crise que o Brasil vivia na 

época em que ela foi exibida. Essa crise está representada no discurso de 
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Tomás Euclides desde o primeiro capítulo da narrativa ficcional. Diante das 

sequências “se o Brasil não paga as suas dívidas, por que que eu vou pagar as 

minhas?” e “não está pegando bem esse negócio de [ser] brasileiro, estão 

falando muito mal da gente no exterior”, um de nossos entrevistados brasileiros 

rememorou o que se passava entre argentinos e brasileiros no cotidiano 

fronteiriço naquele período.  

A partir de sua colaboração, compreendemos que representação da crise 

moral e institucional vivida pelo Brasil na telenovela colaborou para gerar 

solidariedade (“eles nos apoiavam”, “foram muito solidários”) por parte dos 

argentinos em relação aos brasileiros naquela ocasião. Compreendemos 

também que a sociabilidade entre os fronteiriços era maior do que na 

atualidade (“a gente conversava mais sobre essas coisas, isso acabou”).  

Além disso, compreendemos que na época em que foi exibida a 

telenovela, o Mercosul gerava expectativas positivas de parte a parte, de modo 

que as representações de nossa amostra sobre o acordo eram diferentes do 

que apreendemos em campo na última década. As expectativas em torno do 

acordo aproximavam os fronteiriços, diferentemente do que ocorreu após a sua 

implementação, tal como constatamos em nosso estudo, e tal como evidencia a 

sequência “recém estavam começando os arranjos do Mercosul, que a gente 

achava que iriam nos unir mais, pura ilusão”. 

Com isso tudo, compreendemos que as telenovelas brasileiras participam 

do jogo identitário fronteiriço reforçando a identidade regional ou fronteiriça. 

Isso ocorre porque elas pautam diálogos de toda a sorte entre argentinos e 

brasileiros. E porque quando elas se propõem a retratar os argentinos, a 

Argentina, ou as relações argentino-brasileiras, diferentemente da maior parte 

das narrativas jornalísticas e de outras que estudamos aqui, elas não estão, 

preponderantemente, entranhadas de rivalidade. De modo que, pelo menos de 

acordo com os exemplos citados aqui, bem como conforme a percepção de 

nossa amostra, as narrativas ficcionais brasileiras fogem em boa medida do 

lugar comum das demais representações televisivas brasileiras com respeito a 

esse tema. 
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Assim como as telenovelas Viver a Vida, Sete Pecados, Chocolate com 

Pimenta e Deus nos Acuda distanciaram-se da rixa existente entre argentinos e 

brasileiros, principalmente pela caracterização positiva dos argentinos e da 

Argentina, o discurso de nossos entrevistados também se mostrou distante do 

sentido de rivalidade. Ao falarem sobre essas narrativas ou ao assistirem 

algumas cenas de duas delas conosco, nossa mostra nos levou a entender 

preponderantemente que essas narrativas ficcionais colaboraram para 

aproximar os brasileiros e os argentinos nessa fronteira, aumentando a 

sociabilidade, a solidariedade e a identificação entre eles. 
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5. Sobre a inserção em campo, a seleção da amostra, a construção e 

análise dos dados no estudo de caso da fronteira Uruguai-Brasil 

 

 

Diferentemente das fronteiras Ciudad del Este (Paraguai)-Foz do Iguaçu 

(Brasil) e Paso de los Libres (Argentina)-Uruguaiana (Brasil), que são 

delimitadas, respectivamente, pelos rios Paraná e Uruguai, na divisa Rivera 

(Uruguai)-Santana do Livramento (Brasil) não há nenhuma barreira natural 

demarcando onde começa ou termina um país ou outro. De acordo com os 

fronteiriços, nessa região as atenções se voltam para Rivera porque, desde 

1986, o governo uruguaio criou o sistema de free shops, liberando as cidades 

uruguaias de Rivera e Chuy para venderem produtos importados sem cobrar a 

taxação comumente atribuída a eles. Observamos que os free shops de Rivera, 

de fato, constituem o principal atrativo de compras na região, porém também 

constatamos um considerável movimento no comércio formado por bancas de 

camelô montadas sobre a linha divisória (a qual muitos se referem como 

“imaginária”) entre os territórios brasileiro e uruguaio e espalhando-se nas 

proximidades, tanto de um lado, quanto de outro. Segundo os fronteiriços, 

principalmente em feriados, “os turistas chegam às centenas” e, conforme 

vimos, a maior parte deles é da região sul do Brasil ou de origem uruguaia e 

argentina. 

A fim de localizar o desenvolvimento do nosso trabalho de pesquisa, 

concretizado numa fronteira situada a cerca de 1.569 Km de São Paulo, 

conseguimos nos órgãos executivos municipais de Rivera e Santana do 

Livramento – as duas cidades onde realizamos este estudo de caso – algumas 

informações que consideramos úteis. Assim, contextualizamos que Rivera é 

uma cidade uruguaia situada a cerca de 501 Km de Montevideo, capital do 

Uruguai. Rivera é a capital de um departamento do Uruguai que leva o mesmo 

nome, foi fundada em 1/10/1884 e atualmente sua população é estimada em 

64 mil habitantes. Quem nasceu ou vive nessa cidade é denominado riverense. 

Santana do Livramento é uma cidade brasileira localizada a cerca de 498 Km de 

Porto Alegre, capital do estado a que pertence, o Rio Grande do Sul, e a 
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aproximadamente 2.382 Km de Brasília, capital do Brasil. Ela foi fundada em 

30/7/1823 e, atualmente, sua população é estimada em 84 mil habitantes. 

Quem nasceu ou vive na cidade é denominado santanense.  

Viajamos 220 Km de Uruguaiana para Santana do Livramento em 

novembro de 2009 e permanecemos lá por onze dias. Retornamos em 2010, 

para a segunda fase da pesquisa, desta vez ficando em campo vinte dias. 

Estabelecemos nossa base em um hotel de Santana do Livramento e nos 

deslocávamos para Rivera cotidianamente. Mesmo depois de formarmos nossa 

amostra de brasileiros e uruguaios, seguimos circulando diariamente pelo que 

entendemos como o espaço internacional, uma vez que as duas cidades estão 

conurbadas, a paisagem urbana predomina e despista o nosso olhar do limite 

territorial entre Brasil e Uruguai. 

As cidades de Rivera (UR) e Santana do Livramento (BR) são separadas 

apenas pela Praça Internacional. Nela, o próprio marco divisório entre as duas 

nações fica ocultado por bancas de camelôs que se perfilam ao longo da 

estremadura das duas pátrias. Nesse mesmo espaço, avistamos policiais 

brasileiros e uruguaios, cada grupo do lado que lhe cabe na praça. Eles 

estavam lá para nos lembrar que, apesar da porosidade fronteiriça, os limites 

territoriais existem, ainda que parecessem mesmo sentinelas municipais e não 

guardas de fronteira. Observamos também que nessa região limítrofe muitas 

ruas começam em uma cidade e continuam na outra, ora mudando de nome, 

ora não – ou seja, muitas delas surgem em um país e terminam em outro. 

Portanto, mesmo o trânsito internacional de veículos é corriqueiro, sejam os 

veículos brasileiros ou uruguaios. Assim, ao cruzar uma avenida os motoristas 

podem estar, de fato, atravessando uma fronteira internacional. Isso ocorre 

sem necessariamente terem que passar por algum posto de fiscalização, como 

era o caso das duas outras divisas entre países que estudamos, onde a 

passagem de veículos e/ou pessoas, obrigatoriamente, acontecia por uma 

aduana. Os órgãos de fiscalização de Rivera e Santana do Livramento não se 

situam entre as cidades, estão localizados fora delas. É como se os limites 

territoriais começassem a valer quando se alcança a parte periférica das 

cidades ou quando tem início o perímetro rural dos municípios. No caso das 
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fronteiras Argentina-Brasil e Paraguai-Brasil, realiza-se o controle e fiscalização 

de pedestres, veículos pequenos, caminhões de carga e ônibus – em 

Uruguaiana-Paso de los Libres, atualmente, nem é permitida a passagem de 

pedestres pela fronteira. Já no caso Uruguai-Brasil, o trânsito de pedestres e 

veículos pequenos é livre entre as cidades e apenas os ônibus e os caminhões 

de carga é que não podem atravessar o marco entre elas sem passar pelos 

órgãos de fiscalização. 

Notamos um intenso movimento nos estabelecimentos comerciais de 

Rivera. Percebíamos que ao longo de cada dia formavam-se filas em frente às 

pequenas lojas e diante das grandes também – a maior parte delas, 

independentemente do seu tamanho, vendiam produtos eletrônicos. Então, 

resolvemos entrar numa dessas filas, a fim de estabelecer contato e descobrir 

qual era o atrativo que agregava tantas pessoas. Descobrimos que elas eram 

compostas mais por brasileiros do que por uruguaios e que o principal atrativo 

eram os conversores de televisão a cabo ou de televisão via satélite. Uma 

brasileira nos explicou que estava ali para adquirir o AZ Box, um aparelho que 

possibilita a captação, pela antena, de mais de 700 canais de satélite, muitos 

deles em alta definição. Outro brasileiro nos contou que já tem a assinatura 

básica da NET e que estava ali para comprar o Lexuz Box, que permite acessar 

todos os canais da operadora, inclusive os programas do pay per view. Ele nos 

explicou que optou pelo Lexuz Box porque acredita que com ele é mais difícil 

ter problemas de captação do que com o outro aparelho. Pelo que 

compreendemos, o AZ Box e o Lexuz Box equivalem ao mesmo tipo de 

equipamento com o qual nos deparamos no estudo de caso Paraguai-Brasil, 

quando registramos que os brasileiros Adilson e Davi, bem como o paraguaio 

Augusto, possuem um aparelho que permite captar o sinal dos canais de 

televisão por assinatura sem terem que pagar pelo serviço. A interação nessa 

fila nos permitiu conhecer uma das brasileiras que viria a colaborar com a nossa 

pesquisa, bem como um brasileiro que, além de participar diretamente do 

nosso estudo, acabou nos apresentando depois sua esposa e sua filha – juntos 

eles compuseram a família brasileira de nossa amostra. Isso deu-se porque, 

depois de conversar com os participantes da fila a respeito do que vieram 
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comprar, prolongamos o diálogo explicando que justamente estávamos 

desenvolvendo uma pesquisa sobre a televisão brasileira e o assunto despertou 

interesse nos dois. Nessa ocasião, ela comentou que “os vizinhos falam melhor 

o português do que a gente fala o espanhol porque veem a nossa tevê” e ele 

disse que “é parte importante da nossa vida ouvir rádio uruguaio e eles verem 

a tevê brasileira”. 

Andando pela Praça Internacional e circulando pelos estabelecimentos 

comerciais de Rivera e Santana do Livramento, observamos que nos locais onde 

se vendiam aparelhos celulares com televisão era comum deixarem pelo menos 

um deles ligado na Rede Globo, assim como era frequente ter um aparelho de 

rádio sintonizado em alguma estação uruguaia. Numa banca de comércio 

informal, do lado uruguaio da Praça Internacional, observamos que o programa 

Mais Você chamava a atenção dos transeuntes, bem como de um vendedor 

uruguaio. Em outras duas bancas, uma uruguaia e outra brasileira, ambas 

posicionadas do lado brasileiro, a televisão estava ligada sem som e ouvia-se os 

ritmos musicais cumbia e candombe, como viemos a saber posteriormente.  

Numa loja brasileira ouvia-se dance music, cujas letras eram todas cantadas em 

espanhol. Em outro estabelecimento brasileiro, ouvia-se murgas – outro tipo de 

música que também tomamos conhecimento depois. Finalmente, em quatro 

lojas uruguaias ouvimos músicas brasileiras de vários gêneros. Numa delas, 

músicas sertanejas, de Leandro e Leonardo, cantadas em português; nas 

outras, podíamos ouvir poprock, Barão Vermelho e Paralamas do Sucesso, em 

versões cantadas em espanhol. 

Do lado brasileiro, nos chamou a atenção o movimento numa casa de 

vinhos. Então, entramos no local também com o objetivo de estabelecer 

contato. Lá encontramos compradores escolhendo entre as opções de vinhos 

brasileiros, uruguaios, argentinos e chilenos. Um brasileiro nos atendeu e 

explicou onde encontrar vinhos tintos ou brancos, secos ou suaves e se colocou 

à disposição, caso tivéssemos dúvidas. Chamou nossa atenção a música que 

tocava no local. Então, perguntamos a ele que ritmo era aquele. Candombe, ele 

respondeu, e ainda explicou a origem desse tipo musical. Segundo o 

comerciante, o candombe é uma música considerada de origem uruguaia, 
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germinada a partir da influência de ritmos africanos que chegaram ao Uruguai 

com o tráfico de escravos.  

Percebemos que ele poderia esclarecer algo sobre os outros ritmos que 

identificamos enquanto circulávamos por Rivera e Santana do Livramento. 

Como o movimento era grande, agradecemos e resolvemos voltar no dia 

seguinte, pela manhã, ocasião em que ele nos ofereceu informações sobre 

murgas e cumbia. Ainda de acordo com nossa fonte, a murga é um ritmo 

musical e uma manifestação cultural produzida pelos murguistas, que 

assemelham-se aos carnavalescos de blocos de rua do carnaval brasileiro, mas 

suas músicas são mais melancólicas, tal como o tango. Existem murgas na 

Espanha, Chile, Argentina e Uruguai, tendo se disseminado principalmente 

neste último país. A cumbia, por sua vez, é um ritmo de procedência 

colombiana, muito popular na Argentina e no Uruguai. 

 Nessa ocasião, também falamos sobre nossa pesquisa e a finalidade de 

nossas perguntas. Assim, conseguimos a colaboração de mais um brasileiro que 

veio a integrar nossa amostra. Ao conversarmos sobre isso, um cliente que 

comprou duas caixas de vinho uruguaio interveio dizendo que “realmente os 

uruguaios veem mais a nossa televisão do que a deles”. Era um cliente antigo e 

pessoa bastante próxima do comerciante, que também acabou se tornando um 

de nossos entrevistados. 

Compondo a diversidade cultural nessa fronteira, encontramos uruguaios 

morando em Santana do Livramento, brasileiros residindo em Rivera e a 

existência, em ambas as cidades, de famílias mistas. Nos estudos de caso 

Paraguai-Brasil e Argentina-Brasil nos deparamos com contextos semelhantes, 

mas, guardadas as proporções populacionais e o tamanho do circuito urbano 

que conhecemos, acreditamos que nessa fronteira Uruguai-Brasil haja uma 

maior concentração de famílias mistas. Em Rivera, encontramos um uruguaio 

que faz parte de uma família mista e que acabou tornando-se parte de nossa 

amostra, conforme descrevemos a seguir. Entramos em sua loja por causa do 

movimento e a fim de conhecer os artigos de lã uruguaios, produto típico da 

região. Já em nossa primeira visita à loja, enquanto ele nos atendia, 

conversamos sobre a importância da criação de ovelhas e dos produtos de lã 
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para a região. Conseguimos falar ainda sobre nosso trabalho de pesquisa. Na 

manhã seguinte, ao passarmos em frente ao seu estabelecimento comercial, ele 

estava saindo para ir ao banco e nos perguntou “como está a pesquisa?”. Nesse 

dia, conseguimos marcar uma entrevista com ele.  

Ao circular entre os camelôs, nas proximidades da Praça Internacional, 

ouvimos uma uruguaia se referindo ao local como “o Paraguai de Rivera e 

Santana”, razão pela qual a abordamos. Explicamos que tínhamos acabado de 

estar na fronteira Paraguai-Brasil e perguntamos por que ela denominava o 

local onde estava trabalhando dessa forma. Ela disse que “ah, é porque aqui é 

a parte informal do comércio, somos todos autônomos, como lá”. Ao fazer essa 

comparação, a vendedora demonstra que identifica seu trabalho com as 

atividades de comércio informal que também se desenvolvem no Paraguai. O 

que ocorre é que quando a comerciante utiliza o termo “Paraguai” para fazer tal 

caracterização, ela nos fornece a evidência de que isso é feito em um sentido 

estereotipado, mesmo pelos uruguaios. Em seguida, ela comentou que “não se 

pode falar isso por aí, o pessoal daqui não gosta que se compare a nossa 

fronteira com [o] Paraguai porque aqui é lugar de produtos importados, com 

certificação”. Somando o que ela nos disse com o que observamos nas lojas de 

Rivera e Santana, onde é comum a reiteração por parte dos vendedores do 

“aqui tudo é certificado”, além do fato de que quando sua chefe chegou, a 

vendedora imediatamente parou de falar no assunto – e não falou mais 

conosco em nenhum dos outros dias que circulamos por lá – compreendemos 

que de modo geral os fronteiriços dessa região procuram distanciar-se de 

qualquer associação com a “falsificação”, sentido que, no caso do Paraguai, 

tornou-se um estigma, tal como abordamos em outro capítulo. Já numa outra 

banca, conversamos com uma das vendedoras, explicamos o nosso trabalho e 

ela disse “entrevista, espera que a dona daqui vai adorar falar sobre televisão, 

volta às seis”. De fato, no fim da tarde conseguimos a colaboração de mais 

uma uruguaia.  

Em um fim de tarde, sentamos num banco para tomar um refrigerante 

de pomelo. Observamos algumas pessoas fazendo o mesmo, outras bebiam 

chimarrão. O pomelo é mais conhecido no Brasil como grapefruit ou toranja. O 
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suco e o refrigerante desse fruto são muito consumidos em Rivera-Santana do 

Livramento, bem como em Paso de los Libres-Uruguaiana. O contexto em que 

estávamos imersos nos pareceu tão familiar, tínhamos acabado de observar 

cenas semelhantes no caso Argentina-Brasil, e, além disso, a oportunidade de 

tomar esse refrigerante nos remeteu à nossa infância em Uruguaiana. Em 

seguida, estranhamos o fato de não sabermos se tínhamos sentado em um 

“banco uruguaio” ou “brasileiro”. Naquele dia, já havíamos cruzado o limite 

territorial tantas vezes que não tínhamos mais ideia em que parte da cidade 

estávamos, ou em qual cidade, e então percebemos que não sabíamos em qual 

país estávamos. Isso se deveu também porque, evidentemente, nosso senso de 

direção não é dos mais apurados e o cansaço já era considerável. Tivemos que 

pedir informações. Avistamos duas senhoras que pareciam estar entregando 

um bolo na porta de uma casa, nos aproximamos, nos identificamos, 

explicamos nossa situação e perguntamos como fazíamos para voltar ao hotel. 

Elas eram uruguaias e explicaram que estávamos em Rivera. A conversa se 

estendeu, anoiteceu e acabamos ganhando uma carona. Além disso, 

conseguimos a colaboração de mais duas uruguaias que, em outra ocasião, nos 

apresentaram o restante de sua família, que passou a integrar nossa amostra.  

Esse episódio nos levou a compreender que nossa relação com o objeto 

de estudo na fronteira Uruguai-Brasil requeria o constante uso das duas 

operações metodológicas, propostas por Da Matta (1978), “transformar o 

exótico em familiar” e “transformar o familiar em exótico”. Percebemos que a 

fronteira Uruguai-Brasil não gerava tanto estranhamento quanto a fronteira 

Paraguai-Brasil, mas também não era tão familiar quanto a fronteira Argentina-

Brasil. No encontro de nossa subjetividade com a que envolve nosso objeto de 

estudo, constatamos familiaridade e estranhamento. Assim, nos mantivemos 

mais atentos para familiarizarmo-nos com que não conhecíamos e observar 

outros ângulos ou desenvolvimentos do que já parecia conhecido. 

Uma vez formada nossa amostra, realizamos as entrevistas deste estudo 

de caso. Ao todo foram 12, com 6 uruguaios e 6 brasileiros, sendo 4 delas com 

membros da mesma família uruguaia e 3 com a família brasileira. Tal como nos 

outros estudos de caso, pelas entrevistas apreendemos vários aspectos dos 
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perfis de nossos entrevistados – entre eles, seus hábitos de consumo dos meios 

de comunicação de massa. Ao realizar as entrevistas, exploramos as 

representações de uruguaios e brasileiros acerca do cotidiano na região de 

fronteira, do convívio com pessoas de diferentes nacionalidades e grupos 

étnicos, das suas relações com o meio rural e da estratificação socioeconômica 

daquele contexto. Exploramos também as representações televisivas acerca 

desses mesmos aspectos, apontadas pela nossa amostra. Durante esse 

processo, a amostra mencionou temas abordados na televisão e se posicionou 

em relação ao modo como se veem representados na televisão e isso nos 

forneceu pistas sobre como as representações televisivas são relevantes no 

tecer do cotidiano e da memória dos fronteiriços e como participam do jogo 

identitário naquele contexto.  

Além disso, as famílias uruguaia e brasileira assistiram conosco o 

material televisivo brasileiro mencionado ou comentado ao longo das 

entrevistas, permitindo que aprofundássemos nosso estudo. Como constatamos 

que a emissora de televisão brasileira Globo também é a mais consumida pela 

nossa amostra no estudo de caso Uruguai-Brasil, procuramos o material no site 

da Rede Globo, o Globo.com. Além disso, utilizamos a minissérie A Casa das 

Sete Mulheres, uma ficção televisiva que foi produzida por essa emissora, e é 

comercializada em um box que adquirimos. Entre outubro de 2009 e abril de 

2010, acessamos e usamos todo o material audiovisual disponível no site e no 

box acerca dos temas que se tornaram relevantes nesta pesquisa. Os arquivos 

audiovisuais que utilizamos e relatamos ao longo desta tese encontram-se 

também em anexo, em DVD. Ao todo, o material televisivo que coletamos neste 

estudo de caso tem cerca de uma hora de duração e é constituído por 

reportagens e cenas da minissérie que foram veiculadas pela emissora Globo. 

Perguntamos ainda aos entrevistados se o que consomem na televisão 

brasileira gera interação social, se provoca diálogos na esfera pública e/ou 

privada. Brasileiros e uruguaios apontaram que os temas tratados foram pauta 

de diálogo na época de sua abordagem pela televisão e que muitos deles ainda 

repercutem no cotidiano, especialmente em casa, com familiares e amigos. 

Conforme os entrevistados, a apropriação e a utilização das representações 
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televisivas acontecem também nas bancas de camelô, na loja de cosméticos, na 

loja de artigos de couro e de lã, no local onde se vende vinhos, no clube, no 

escritório, na faculdade, na academia e, ainda, no meio rural, com os diversos 

trabalhadores envolvidos na produção agropecuária ou com os familiares, em 

momentos de confraternização. 

Tal como nos outros estudos de caso, ao descrever e analisar os dados 

utilizamos aqui as entrevistas e o material televisivo. Além disso, também 

recorremos às anotações feitas em diário de campo, acerca da observação 

participante – essas informações não são necessariamente relativas aos sujeitos 

entrevistados, mas por vezes confirmam ou servem de contraponto aos 

depoimentos que compartilharam conosco. A fim de iluminar o fluxo do 

discurso social que apreendemos neste estudo, seguimos a mesma orientação 

teórico-metodológica que nos outros estudos de caso, utilizando a bibliografia 

especializada para contextualizar teórica e historicamente determinados 

aspectos. 
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5.1. Conhecendo a realidade particular de uruguaios e 

brasileiros que vivem na fronteira 

 

 

Iniciamos as entrevistas com o objetivo de traçar um perfil de nossos 

entrevistados e identificar seu consumo de meios de comunicação de massa, 

inclusive relacionando os programas televisivos mais assistidos. Primeiro, 

apontamos os meios de comunicação de massa que a amostra destacou 

imediatamente na região de Santana do Livramento e Rivera. Foram citados por 

uruguaios e brasileiros o jornal impresso de Santana do Livramento, A Platéia, 

bem como os jornais em circulação no estado do Rio Grande do Sul, Correio do 

Povo e Zero Hora, e os jornais impressos de Rivera, Diario Norte, Diario 

Jornada e o semanal El Bocón, além dos os jornais de Montevideo que são 

vendidos em Rivera, Diario El Pais, La Republica e El Observador. É interessante 

observar que nessa fronteira há mais periódicos impressos de origem uruguaia 

do que de origem brasileira. Além disso, registramos que a cidade uruguaia tem 

ainda duas revistas digitais, a Revista Digital de Rivera.com e a La Noticia es 

Rivera. 

A nossa amostra apontou as emissoras de radiodifusão ouvidas na 

fronteira. Em Santana do Livramento, a Cultura (AM), Líder (FM), RCC (FM), 

Querência (FM) e Band (FM), e em Rivera, a Cenit (FM), Columbia (FM), 

Horizonte (FM), Activa (FM), Internacional (FM e AM), Rivera (AM), Acacia (FM) 

e Reconquista (AM). Assinalamos que encontramos mais rádios uruguaias do 

que brasileiras em atividade e apontamos que em Rivera há ainda uma rádio 

comunitária, a FM del Cerro (FM). 

A amostra destacou as emissoras de televisão de sinal aberto acessíveis 

na região, as brasileiras SBT Porto Alegre (SBT, Canal 2), TVE RS (Canal 8), 

Record (Canal 13) – quando já não estávamos mais em campo, foi inaugurado 

o canal local TV Record Fronteira, em setembro de 2010 – e RBS TV de Bagé 

(Globo, Canal 4), e as uruguaias TVEO (Canal 5) e TV Diez de Rivera (Canal 

10). Explicamos que a TVEO (Canal 5) também é conhecida como TVN 

(Television Nacional Uruguay) ou Canal Sodre. A televisão uruguaia Teledoce 
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(Canal 12) também foi citada por alguns uruguaios, porém faz-se a ressalva de 

que em setembro de 2009 esse canal deixou de ser exibido em formato livre, 

passando a ser ofertado apenas pela televisão por assinatura. Uruguaios e 

brasileiros apontaram ainda que é possível acessar as brasileiras Bandeirantes 

(Canal 27 UHF) e a Rede Vida (Canal 33 UHF). Os fronteiriços explicam que o 

sinal da emissora brasileira Globo é o que chegou primeiro na região e com boa 

recepção – a isso eles atribuem o fato de acompanharem a programação desse 

canal há mais tempo. Ao contrário das mídias impressas e radiofônicas, a oferta 

de canais de televisão brasileiros na região é maior que a de uruguaios. Nesse 

contexto, os brasileiros e os uruguaios destacam a relevância da RBS TV de 

Bagé (Globo) e os uruguaios, da TV Diez de Rivera. 

A partir das entrevistas, entendemos que a televisão aberta brasileira é 

consumida pelos uruguaios e brasileiros, em especial a Globo, por meio de sua 

afiliada, a RBS TV. Até a década de 80, o único canal de televisão de sinal 

aberto ao qual os moradores de Santana do Livramento e Rivera tinham acesso 

era a RBS. Na década de 90 foi instalada uma antena em Santana do 

Livramento que permitiu o acesso, também em sinal aberto para a cidade 

brasileira e com alcance na cidade uruguaia, dos canais brasileiros 

Bandeirantes, TVE e SBT. Ainda nos anos 90, Rivera começou a contribuir com 

os canais de Montevideo, e a população fronteiriça passou a ter acesso à 

programação da televisão aberta uruguaia. Em 1997, chegou a televisão a cabo 

em ambas as cidades e, ainda hoje, a uruguaia é mais barata que a brasileira – 

com isso, surgiu o hábito de se consumir canais argentinos e americanos em 

Rivera e canais americanos em Santana do Livramento.  

Atualmente, encontramos uruguaios consumindo regularmente a 

televisão brasileira – no entanto, não há relato inverso. A partir de nossa 

observação, apreendemos que o horário nobre da televisão é liderado pela 

brasileira RBS TV (Globo), tanto na cidade brasileira quanto na uruguaia. Já aos 

domingos, os uruguaios dão preferência à televisão uruguaia, especialmente a 

TVEO de Montevideo e a TV Diez de Rivera. Quanto ao consumo de rádio, 

entendemos que os uruguaios ouvem regularmente rádio uruguaia e brasileira, 

assim como os brasileiros entrevistados.  
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Apesar de não ser nosso objetivo fazer uma pesquisa comparativa entre 

os estudos de caso analisados nesta tese, consideramos relevante apontar 

algumas similaridades ou discrepâncias fundamentais que servem para nossa 

análise e para uma possível continuidade do trabalho. Nesse sentido, 

apontamos que os uruguaios, assim como os argentinos e paraguaios das 

regiões de fronteira que estudamos, têm o hábito de assistir a televisão 

brasileira – em especial, a Globo. E, nos três estudos de caso, os brasileiros que 

vivem nas regiões de fronteira, nas cidades de Santana do Livramento, 

Uruguaiana e Foz do Iguaçu, não têm o hábito de assistir à televisão do país 

vizinho – Uruguai, Argentina e Paraguai, respectivamente. Já no que diz 

respeito ao consumo de rádio, observamos que os brasileiros dos casos 

Santana do Livramento-Rivera e Uruguaiana-Paso de los Libres têm o hábito de 

ouvir, respectivamente, as rádios uruguaias e as argentinas, enquanto no caso 

Foz do Iguaçu-Ciudad del Este isso não se estabeleceu entre os brasileiros – 

seu consumo de rádios paraguaias é mais ocasional ou menos intenso do que 

observamos nos outros casos. 

Agora, vamos expor um breve perfil de nossos entrevistados do caso 

Santana do Livramento-Rivera, especificando também mais detalhes do 

consumo da televisão brasileira que constitui o recorte desta pesquisa. 

Procuramos incluir na análise o consumo de outros bens simbólicos quando 

estes participaram dos processos de significação ao longo das entrevistas.  

Entrevistamos seis brasileiros residentes em Santana do Livramento, três 

mulheres e três homens, com as idades variando de 23 a 69 anos. Entre as 

mulheres, as entrevistadas foram Maria Eduarda (23), Fernanda (36) e Thaísa 

(55). Entre os homens, os entrevistados foram Sérgio (42), Célio (58) e Angelo 

(69).  

Célio (pai), Thaísa (mãe) e Maria Eduarda (filha) constituem a família 

que participou de nossas entrevistas e ainda colaborou conosco assistindo o 

material televisivo que é citado ao longo desta pesquisa, permitindo assim que 

aprofundássemos o estudo. Conhecemos Célio na fila de uma loja de produtos 

eletrônicos e, por meio dele, contatamos Thaísa e Maria Eduarda. A família crê 

fazer parte da classe média e isso se sustenta de acordo com o parâmetro de 
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classificação da ABA/ABIPEME36. Os três membros dessa família consideram-se 

de origem italiana e mantêm contato com o meio rural – principalmente porque 

Célio trabalha com agricultura –, ainda que os laços tenham sido estabelecidos 

preponderantemente ainda em gerações anteriores. Célio e Thaísa dizem que 

compreendem bem o espanhol. Célio relata que arrisca pouco na hora de falar 

porque, conforme ele explica, “os uruguaios nos entendem bem”. Thaísa diz 

que fala um pouco mais por causa de seu trabalho e Maria Eduarda informa 

que, além de entender o espanhol, ela consegue falar com alguma fluência. 

Célio tem 58 anos, é formado em Agronomia e presta serviços como 

agrônomo. Ele nos conta que, além disso, durante os últimos dez anos tem 

“feito lavoura”, ou seja, ele paga para plantar na terra de outra pessoa – a 

terra não é dele, mas a “lavoura” sim. “Fazer lavoura” torna Célio um 

lavoureiro, uma categoria que, assim como no caso Uruguaiana-Paso de los 

Libres, agrega prestígio social e poder econômico na região. Ao lavoureiro 

pertencem os rendimentos da plantação e, geralmente, o caro maquinário que 

envolve o plantio e a colheita, bem como é dele a responsabilidade de pagar o 

pessoal que trabalha no cultivo – tal como ocorre no caso de nosso 

entrevistado. O pai de Célio já faleceu e a mãe mora com uma de suas irmãs 

em São Gabriel, uma cidade próxima, também muito ligada à produção agrária. 

Célio nos conta que “ser lavoureiro é uma honra à memória de meu pai”. O seu 

pai Antônio foi, conforme diz Célio, “a vida toda peão de campanha”, ou seja, 

trabalhou no campo, fazendo a lavoura de outros, chegou a ser gerente de 

lavoura e até a receber porcentagem pela safra, mas não teve a oportunidade 

de fazer sua própria produção. Até completar nove anos, Célio morou no campo 

com seu pai e sua mãe, Norma. Depois, para estudar, passou a morar na 

cidade com sua mãe, mas mesmo assim seguia acompanhando o trabalho de 

seu pai nos finais de semana e nas férias. 

                                                           
36 Apresentamos os indicativos socioeconômicos da família brasileira composta por Célio, Thaísa 

e Maria Eduarda: 1) Aspirador de pó (0), máquina de lavar roupa (1), geladeira (1), freezer ou 

congelador (1), micro-ondas (1), máquina de lavar louça (0), telefone (1 linha e mais 3 

celulares), casa própria (1), automóvel/ano (1/2008); 2) Televisão aberta (1), antena parabólica 
(0), televisão a cabo (1), rádio (4), aparelho de DVD (2), assinatura de revistas (1), assinatura 

de jornais (1), computador (1), acesso à internet em casa (1). 
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Foi no colégio que Célio conheceu Thaísa. Depois de terminarem o 

colégio, Célio e Thaísa seguiram namorando enquanto ela fazia o curso técnico 

de enfermagem e ele ajudava o pai na lavoura. Dois anos depois, Célio foi para 

a cidade de Santa Maria a fim de cursar Agronomia. Nesse período, o namoro 

seguiu a distância, “com idas e vindas, termina e volta”, até que no seu retorno 

definitivo se casaram. Thaísa tem 55 anos, é enfermeira e trabalha para a 

prefeitura da cidade realizando atendimentos ambulatoriais, principalmente nas 

escolas municipais e, às vezes, em abrigos para menores. Ela nos conta que, na 

época em que conheceu Célio, seu avô “também trabalhava de peão (...) ele 

morreu por causa do veneno da lavoura. Depois disso, não demorou muito para 

o desgosto levar a minha avó”. Já seu pai, Dirceu, vivia na cidade quando ela 

nasceu e era funcionário público porque, segundo ela, “queria distância dessa 

vida bruta”. Aliás, Thaísa explica que seu pai não apoiava seu namoro com 

Célio porque tinha medo que ela virasse “mulher de peão”, mas “depois as 

coisas se acomodaram”, isso porque ela tem seu próprio trabalho na cidade, o 

que limita sua participação “na lida do campo”. Thaísa nos conta ainda que, 

atualmente, seus pais Dirceu e Vilma vivem “a maior parte do tempo” na cidade 

litorânea de Tramandaí, onde a família tem uma casa de veraneio.  

A filha do casal, Maria Eduarda, de 23 anos, é recém-formada em 

Farmácia, faculdade que cursou na cidade de Santa Maria, tal como seu pai. Na 

ocasião em que nos conhecemos, Maria Eduarda estava planejando abrir uma 

farmácia de manipulação em Santana do Livramento. Contudo, ela nos conta 

que o que mais gosta de fazer é cavalgar e que até já participou de algumas 

competições, mesmo no período que viveu em Santa Maria – sempre que tinha 

oportunidade, “voltava para casa” a fim de ir para o campo com seus pais, 

onde pode montar a cavalo e treinar. 

Registramos que a família assina e consome o jornal Zero Hora e a 

revista Veja. Célio acompanha os jogos de futebol pela televisão e pelo rádio, 

especialmente o campeonato gaúcho e o campeonato brasileiro. Sempre que 

possível, ele costuma ver as imagens da televisão enquanto ouve a narração do 

rádio. Thaísa e Maria Eduarda veem as telenovelas, geralmente a das oito e, 

quando estivemos em campo, também a das sete, ambas da rede Globo – Célio 
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as acompanha ocasionalmente. Maria Eduarda conta que assistiu a ficção 

seriada Malhação durante muitos anos e que gosta das novelas das sete, ela 

comenta que “são sempre as mais divertidas”. A família tem o hábito de ver o 

Jornal Nacional e, ocasionalmente, também assistem o Globo Repórter e o 

Fantástico. Maria Eduarda conta que sentiu falta das músicas das rádios 

uruguaias quando fez faculdade fora da cidade, razão pela qual procurou-as na 

internet e armazenou-as em um aparelho a fim de poder ouvi-las em qualquer 

lugar.  

Os programas de televisão aberta mencionados são veiculados pela Rede 

Globo, as rádios consumidas são a brasileira RCC (FM) e a uruguaia Cenit (FM). 

Célio também vê os canais de esporte da televisão a cabo, como o SportTV. 

Maria Eduarda e Thaísa consomem filmes da televisão a cabo nos diversos 

canais do TeleCine, e, ocasionalmente, assistem programas de variedades dos 

canais Multishow e GNT. O uso da internet ocorre principalmente por parte de 

Maria Eduarda, para manter contato com os colegas da faculdade e realizar 

pesquisa, mas Célio e Thaísa também utilizam e-mail. 

Nessa família o contato com os uruguaios, que acontece por meio das 

relações de comércio e consumo, é cotidiano. Célio conta que passa muito 

tempo “para fora”, ou seja, no campo, mas além de já ter prestado serviços 

para lavoureiros uruguaios, explica que a família faz compras diariamente numa 

padaria de Rivera e ainda frequenta o mercado de lá, especialmente para 

comprar massas, vinhos, doce de leite e até produtos como shampoo e 

condicionador, que são vendidos em maior quantidade e têm preços mais 

acessíveis. Além disso, Thaísa nos conta que algumas das crianças com quem 

ela trabalha são uruguaias que também têm cidadania brasileira e “como em 

casa falam espanhol, na hora que sentem alguma dor, precisa saber falar 

[espanhol] para ajudar” – ou seja, as crianças que necessitam de algum 

cuidado emergencial acabam se comunicando em espanhol, sua língua afetiva; 

então, Thaísa precisa falar um pouco a língua para poder comunicar-se com 

elas e ajudá-las. Maria Eduarda acredita que falar o espanhol de modo fluente 

vai ajudá-la a “conquistar os vizinhos” como clientes na farmácia que quer 

montar, uma vez que, segundo ela, é comum “o pessoal de Rivera vir ao 
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médico aqui” – os uruguaios também fazem uso dos recursos de Santana do 

Livramento, assim como os brasileiros se utilizam dos da cidade uruguaia. 

Fernanda, Sérgio e Angelo também participaram de nossas entrevistas. 

Todos acreditam que pertencem à classe média e isso se confirma pelos 

critérios da ABA/ABIPEME37. Sérgio e Angelo se consideram descendentes de 

portugueses e italianos, e explicam que seus ascendentes italianos que foram 

parar nessa fronteira não vieram pelos portos brasileiros ou das colônias 

italianas no Rio Grande do Sul, mas aportaram direto do velho continente na 

Argentina e de lá deslocaram-se para a região. Então, perguntamos se eles têm 

parentes de gerações anteriores no Uruguai e Argentina, ao que ambos nos 

responderam que não sabiam, mas que era uma possibilidade. Já Fernanda nos 

diz que não tem certeza, mas acredita que é descendente de portugueses. 

Sobre os laços com o meio rural, Sérgio nos conta que seus avós viveram no 

campo a vida toda e que ele ainda tem um irmão que trabalha com a produção 

agrícola, embora viva na cidade. Angelo nos conta que, como seus pais faziam, 

ele ainda vive da produção no campo, embora também tenha residência na 

cidade. Fernanda nos conta que tem dois tios que trabalham em sociedade com 

o cultivo no campo, lugar onde sua família tem o hábito de se reunir nos finais 

de semana e feriados, desde quando ela era criança. 

Sérgio tem 42 anos e gerencia um espaço comercial especializado em 

vender vinhos, local onde o conhecemos. Ele tem o ensino médio completo e 

alguns cursos técnicos que envolvem o ramo da produção e comercialização de 

vinhos, uma vez que trabalhou mais de duas décadas, em vários cargos, para a 

Almadén. Ele nos explica que aos seis anos viu seu pai começar a trabalhar 

para essa empresa, que acabara de se instalar em Santana do Livramento em 

1974, e aos dezesseis ele mesmo iniciou seu trabalho nela como office boy. 

                                                           
37 Apresentamos, respectivamente, os indicativos socioeconômicos de Fernanda, Sérgio e 

Angelo: 1) Aspirador de pó (0/0/0), máquina de lavar roupa (1/1/1), geladeira (1/1/1), freezer 
ou congelador (1/1/1), micro-ondas (1/1/1), máquina de lavar louça (0/0/0), telefone (1 linha 

em cada casa e 1 celular cada um), casa própria (1/1/1), automóvel/ano (1 moto/2009; 1 

carro/2005; 1 carro/2009); 2) Televisão aberta (1/1/1), antena parabólica (0/0/0), televisão a 
cabo (0/1/1), rádio (2/3/2), aparelho de DVD (1/1/0), assinatura de revistas (0/0/0), assinatura 

de jornais (0/1/1), computador (1/1/1), acesso à internet em casa (1/1/1). 
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Depois, participou da parte de escritório, da logística, até trabalhar como 

representante comercial. Sérgio é casado e tem dois filhos, o menino cursa o 

segundo ano do ensino médio e a menina o sétimo ano do ensino fundamental. 

Sérgio compreende e fala o espanhol com facilidade e nos conta que gosta de 

participar das atividades do Festival do Ovino e Vinho, evento que ocorre 

anualmente na cidade, e que o entrevistado considera “o ponto alto do ano”. 

De manhã, antes de sair para trabalhar, Sérgio ouve rádio, a brasileira Líder 

(FM) ou a uruguaia Internacional (AM). No caminho para o trabalho, ele 

compra o jornal Zero Hora e, ao meio-dia, quando volta para casa no intervalo 

de almoço, ele assiste com a família o Jornal do Almoço, da RBS TV, que 

veicula notícias regionais. À noite, quando possível, ele acompanha o RBS 

Notícias. Em seguida, ele janta enquanto assiste a novela das sete. Depois, vê o 

Jornal Nacional e, às vezes, acompanha a novela das oito com a família. Sérgio 

também assiste ocasionalmente o Globo Repórter, o Fantástico e o programa 

Pequenas Empresas Grandes Negócios, todos programas da Rede Globo. Sérgio 

diz que vê todos “os jogos de futebol que puder”, bem como os programas 

esportivos, na televisão aberta ou cabo. A internet é mais utilizada pelos filhos, 

para fins de pesquisa e jogos. Ele a utiliza eventualmente para lidar com 

fornecedores. Sobre seu contato com os uruguaios, Sérgio conta que, além de 

ter clientes uruguaios e ser freguês de uruguaios, sua cunhada é uruguaia – 

seu irmão Jorge casou-se com a uruguaia Valéria, de Rivera, e atualmente os 

dois moram em Montevideo. 

Angelo tem 69 anos e é estanciero, como são chamados os fazendeiros 

proprietários de terras nessa região, assim como na fronteira Uruguaiana-Paso 

de los Libres. Angelo nos diz que tem “oito quadras de arroz plantado” e explica 

que, na fronteira, é assim que se mede a quantidade de terra, tal como o fez 

Pedro, no estudo de caso Argentina-Brasil. Angelo tem o ensino médio 

completo, é casado e tem três filhos, um homem e duas mulheres. As filhas 

Cláudia e Cecília estão casadas, bem como o filho Raul. Atualmente, Angelo 

vive apenas com a esposa Letícia. Ele nos conta que seu filho e seus genros 

trabalham com ele e “assumiram boa parte do trabalho na lavoura”. Tivemos a 

oportunidade de conhecê-lo quando estava comprando vinhos para o jantar de 
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aniversário de sua esposa. Entre outras atividades, Angelo aprecia ver o 

Festival de Música Nativista Martin Fierro e participa da Festa do Arroz, eventos 

que ocorrem na cidade anualmente. Ele gosta de assistir o Globo Rural, o Jornal 

Nacional, o Jornal do Almoço e o RBS Notícias. E agora que vive só com a 

esposa, acompanha algumas novelas com ela, “quando são interessantes”. 

Além disso, Angelo nos conta que acompanha o futebol, “na Globo ou no 

pacote [o pay per view da televisão por assinatura]”. Angelo tem uma 

assinatura do jornal Correio do Povo e costuma ouvir a rádio brasileira 

Querência FM e a rádio uruguaia Acacia FM, especialmente quando está “para 

fora”, no campo, e escuta sobretudo música gaúcha. Além disso, Angelo possui 

um rádio em casa com o qual se comunica com quem está trabalhando na 

estância ou na fazenda. A internet é utilizada principalmente pelas suas netas e 

para estabelecer e manter algum contato com compradores de arroz de Porto 

Alegre. Angelo entende bem o espanhol e fala “o suficiente”, e seu contato com 

os uruguaios ocorre por meio dos negócios, uma vez que já arrendou terras de 

uruguaios e para uruguaios, bem como sua família já teve terras que se 

estendiam “para lá da fronteira”. 

Fernanda tem 36 anos, é formada em Educação Física e trabalha em 

uma academia de ginástica. Divorciada, ela tem uma filha de nove anos, Júlia. 

Quando conhecemos Fernanda, ela não tinha televisão a cabo e estava 

justamente na fila de uma loja de aparelhos eletrônicos em Rivera para 

comprar um conversor de TV por assinatura. Ela utiliza a internet para baixar 

músicas e vídeos e participar de redes sociais. Fernanda gosta de ouvir a rádio 

uruguaia Cenit, que veicula sucessos latinos ou “as músicas que estouram no 

verão de Punta del Este todo ano”. Então, perguntamos a ela quais são seus 

ritmos musicais prediletos e ela nos disse que gosta daqueles que tocam nessa 

e em outras rádios uruguaias da região, especialmente a dance music 

argentina, a cumbia, o rock brasileiro e argentino dos anos 80, e até os ritmos 

brasileiros pagode e axé dos anos 90, “quando era moda”. Fernanda nos 

contou que era fã de pagode quando era mais jovem e que uma rádio uruguaia 

chegou a trazer “o grupo Só Pra Contrariar para tocar em Rivera, quando eles 

gravaram em espanhol”. Fernanda deixa a filha na casa de sua mãe pela 
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manhã, quando sai para trabalhar. No intervalo do almoço, ela reencontra a 

filha na casa da mãe, onde almoça. À tarde, ela deixa a menina na escola e 

volta para o trabalho. No fim do dia, Fernanda pega Júlia na escola e, em casa, 

assistem juntas as novelas das seis, das sete e das oito, isso enquanto realizam 

outras atividades, como o preparo de refeições, a alimentação, a assistência à 

filha nas tarefas da escola, a limpeza doméstica e até o uso da internet. No 

fluxo televisivo, também acaba ocorrendo o consumo do RBS Notícias e do 

Jornal Nacional. Todos os programas citados por Fernanda, consumidos em 

alguma medida diariamente, são da Rede Globo, e qualquer outro programa é 

assistido apenas circunstancialmente. Fernanda entende o espanhol, mas fala 

pouco. Sobre o convívio com os uruguaios, Fernanda explica que ele ocorre 

cotidianamente no comércio de “Santana e Rivera”, assim como há uruguaios 

que praticam atividades físicas na academia onde ela trabalha como professora. 

Entrevistamos ainda seis uruguaios residentes em Rivera, três mulheres 

e três homens, com as idades variando de 28 a 73 anos. Entre as mulheres, as 

entrevistadas foram Vanessa (41), Emília (53) e Suzana (73). Entre os homens, 

os entrevistados foram Eduardo (28), Enrique (34) e Nestor (59). 

Emília (mãe), Nestor (pai), Eduardo (filho) e Suzana (avó) constituem 

família uruguaia que participou de nossas entrevistas e ainda colaborou 

conosco assistindo o material televisivo que é citado ao longo deste estudo, 

permitindo assim que aprofundássemos nosso trabalho. De acordo com o 

parâmetro de classificação da ABA/ABIPEME38, a família pertence à classe 

média. Os quatro membros desta família consideram que seus ascendentes 

eram italianos e espanhóis. A vida entre o campo e a cidade faz parte da 

história familiar. Suzana e Emília recebem anualmente os rendimentos relativos 

a sua parte na propriedade rural da família que é administrada por outro 

parente. Por isso, atualmente, apenas em algumas ocasiões a família se 

envolve diretamente com as atividades produtivas do campo. Assim, a interação 

                                                           
38 Apresentamos os indicativos socioeconômicos da família uruguaia composta por Suzana, 
Emília, Nestor e Eduardo: 1) Aspirador de pó (0), máquina de lavar roupa (1), geladeira (1), 

freezer ou congelador (1), micro-ondas (1), máquina de lavar louça (0), telefone (1 linha e mais 

3 celulares), casa própria (1), automóvel/ano (1/2007); 2) Televisão aberta (1), antena 
parabólica (0), televisão a cabo (1), rádio (3), aparelho de DVD (1), assinatura de revistas (0), 

assinatura de jornais (0), computador (1), acesso à internet em casa (1).  
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no meio rural ocorre, especialmente, para fins de lazer e celebração de 

festividades. No caso de Nestor, seus avós eram proprietários de terra e viviam 

da produção no campo, mas seu pai resolveu se tornar profissional liberal e 

investir sua parte da herança em imóveis. 

Suzana tem 73 anos, ensino médio completo e, apesar de não trabalhar 

fora de casa, faz bolos por encomenda – foi durante a entrega de um desses 

bolos que a conhecemos, juntamente com sua filha. Às vezes, faz também 

docinhos e salgadinhos, quando tem alguém para ajudá-la. Suzana sempre 

gostou de costurar e nos contou que já fez diversos vestidos de festa. Ela nos 

explicou que “muita gente conhece os meus bolos e as minhas roupas, mas 

agora eu só faço para as filhas de minhas amigas”. Suzana nos disse que é 

viúva. Seu marido Atílio faleceu há cinco anos em um acidente de carro, tendo 

eles sido casados por quarenta e nove anos. Atílio criava ovelhas e fazia 

lavoura. Eles sempre moraram em Rivera, mas Suzana nos explicou que seu 

sogro tinha terras na divisa com a cidade de Artigas, um pouco mais ao norte 

do Uruguai. Segundo ela, “esta região do país tinha mais brasileiros donos de 

terras do que uruguaios e talvez ainda tenha”. Quando ela se casou, seu 

marido cuidava da lavoura da família e ainda comprou mais um “pedaço de 

campo” de brasileiros. Até a chegada dos filhos, ela ficava mais tempo no 

campo com ele, depois passou a permanecer mais na cidade. Agora as terras 

são gerenciadas por um de seus filhos e os rendimentos são repartidos na 

família. 

Suzana mora atualmente com sua filha Emília, de 53 anos. Emília 

aprendeu a costurar e cozinhar com sua mãe e, embora insista que sua mãe 

não precisa prestar esses serviços – ela deveria, sim, cuidar mais de sua saúde 

–, costuma colaborar com as encomendas. Emília fez curso superior em 

Magistério Bilíngue (Espanhol-Inglês) em Montevideo e chegou a dar aulas para 

o ensino fundamental em Rivera. Ela é casada com Nestor, que tem 59 anos, é 

advogado e trabalha em seu próprio escritório. Emília e Nestor têm um filho de 

28 anos, Eduardo, que é recém-formado em Engenharia Elétrica. Ele passou os 

últimos cinco anos em Montevideo para fazer faculdade e, na ocasião em que o 

conhecemos, estava passando uma temporada com os pais e se preparando 
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para iniciar um curso de pós-graduação em sua área na Inglaterra, a partir de 

setembro de 2010. Entre outras atividades, em seu tempo livre, a família 

participa dos eventos do Lions Club Três Fronteiras. Suzana participa de um 

coral religioso, Emília e Nestor fazem caminhadas e Eduardo joga futebol. 

Nestor costuma comprar o jornal El Pais e o jornal Norte diariamente, 

quando está na cidade, e assiste o programa Cerro Rural (7h30), que tem meia 

hora de duração e aborda o mercado agropecuário. O consumo de rádio ocorre 

principalmente por parte de Nestor, que ouve a rádio brasileira Querência FM e 

a uruguaia Reconquista AM. Suzana costuma acompanhar pela manhã os 

programas de variedades da televisão uruguaia Arriba Gente (8h-9h) e Hola 

Vecinos (9h-11h30), ou o programa de variedades com ênfase em culinária da 

televisão brasileira, o Mais Você. Nestor e Eduardo costumam assistir jogos de 

futebol e acompanhar programas esportivos em canais de televisão a cabo. 

Emília e Eduardo também veem muitos filmes exibidos pela televisão a cabo. A 

família costuma acompanhar reunida os jornais Subrayado (13h) e Subrayado 

Central (20h), o primeiro tem uma hora de duração e o segundo, uma hora e 

meia. Emília ressalva que quando começa a novela das oito, “que na verdade, é 

das nove”, ela e sua mãe pedem que Nestor, caso esteja em casa e não queira 

trocar de canal, vá terminar de assistir o jornal em outra televisão – “a sala é 

nossa, ele acaba indo para a varanda, de onde acompanha o jornal na televisão 

da cozinha, aproveita e já fuma um cigarro e toma um chimarrão”. 

De noite, Suzana e Emília acompanham as novelas brasileiras, veiculadas 

pela televisão brasileira – e, às vezes, mesmo durante a tarde. Elas nos levaram 

a entender que, embora “recentemente” alguns canais uruguaios tenham 

começado a comprar o direito de exibir as telenovelas brasileiras com 

dublagem, os fronteiriços não deixaram de acompanhá-las na televisão 

brasileira. Eduardo nos contou “eu cresci assistindo novela brasileira, aqui em 

casa, nossa, sempre” e Nestor explicou que “bom, nem eu escapo, não tem 

como não acompanhar uma ou outra porque faz parte do nosso dia a dia”. O 

uso da internet ocorre, principalmente, por Emília e Eduardo – ela costuma 

encontrar receitas culinárias na internet e ler sobre a vida dos artistas de quem 

é fã. Eduardo, quando está em casa, usa a internet para manter contato com 
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seus amigos pelas redes sociais. Ele diz também que a internet foi fundamental 

para viabilizar a realização de sua pós-graduação no exterior. Quando Eduardo 

estava em Montevideo, ele se comunicava com sua família por skype. Emília 

enfatizou que quando seu filho estiver na Inglaterra, a internet “vai ficar ligada 

dia e noite”. 

O contato de Suzana com brasileiros ocorre desde a juventude, tanto no 

campo quanto na cidade. Ela conta que entende o português e que sabe falar, 

principalmente porque uma família de brasileiros trabalhava para o seu sogro 

quando ela passava mais tempo no campo, no início do casamento. Emília 

conta que teve colegas de classe brasileiros e que ainda tem muitas amigas no 

Brasil. Ela entende bem o português e considera que fala com fluência o 

idioma. Nestor entende e fala português e nos conta que tem amigos brasileiros 

advogados. Quando está em Rivera, Eduardo, que se comunica bem em 

português, costuma jogar futebol e sair à noite com os seus amigos “uruguaios 

e brasileiros” – alguns dos brasileiros, ele conheceu na escola em Rivera, 

outros, no Lions Club Três Fronteiras. 

Enrique e Vanessa também participaram de nossas entrevistas. De 

acordo com os critérios da ABA/ABIPEME39, estes entrevistados também 

pertencem à classe média. Enrique mora na casa dos pais e os dados 

socioeconômicos que partilhou conosco dizem respeito a essa moradia. Ele se 

considera descendente de “espanhóis e brasileiros”. Vanessa se vê como 

descendentes de espanhóis. Enrique mantém laços com a vida rural desde a 

infância porque seus pais vivem entre o campo e a cidade, uma vez que criam 

ovelhas e fazem lavoura. Vanessa mantém contato com o meio rural porque 

seu pai foi um peão de fazenda que se tornou criador de cavalos e seu 

namorado brasileiro costuma praticar montaria e a habilidade com o laço, visto 

que participa de competições a cavalo. 

                                                           
39

 Apresentamos, respectivamente, os indicativos socioeconômicos de Enrique e Vanessa: 1) 

Aspirador de pó (0/0), máquina de lavar roupa (1/1), geladeira (1/1), freezer ou congelador 
(1/1), micro-ondas (1/1), máquina de lavar louça (0/0), telefone (1 linha em cada casa e 1 

celular cada um), casa própria (1/1), automóvel/ano (1 moto/2007; 1 carro/2008); 2) Televisão 

aberta (1/1), antena parabólica (0/0), televisão a cabo (1/1), rádio (2/2), aparelho de DVD 
(1/1), assinatura de revistas (0/0), assinatura de jornais (0/0), computador (1/1), acesso à 

internet em casa (1/1). 
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Enrique tem 34 anos, é solteiro e tem um filho de 11 anos que não mora 

com ele. Ele concluiu o ensino médio em Rivera, está cursando faculdade de 

Administração em Santana do Livramento e é sócio de seus pais em uma loja 

que vende artigos de couro e de lã em Rivera – a loja está sob sua 

responsabilidade e foi lá que conhecemos Enrique. Ele lê o Diario Norte e a 

seção de esportes do El Pais enquanto está na loja, bem como costuma escutar 

as rádios brasileiras RCC (FM) e Querência (FM), onde pode ouvir música 

brasileira, uruguaia e gaúcha. Enrique nos explicou que as rádios brasileiras 

tocam músicas hispânicas, assim como as rádios uruguaias tocam músicas 

brasileiras, enfatizando que “o que mais toca nas festas por aqui é música 

hispânica”. Ele comentou também que por essa razão a filial de uma grande 

loja de varejo de música hispânica, com matriz em Montevidéu, instalou-se em 

Rivera. No horário de almoço, na casa de seus pais, onde mora, Enrique assiste 

o telejornal Subrayado (13h), do Canal Diez. Três noites por semana, ele está 

na faculdade, nas outras, ele costuma assistir parte do telejornal Subrayado 

Central (20h), também do Canal Diez – ele só assiste a uma parte porque sua 

mãe costuma ver a novela das oito da televisão brasileira Globo. Quando 

conhecemos Enrique, ele não estava acompanhando a novela das oito com sua 

mãe, como de costume. Ele nos contou “agora eu gosto mais da das sete” e 

explicou que até seu pai, que estava no campo nas ocasiões em que 

conversamos com Enrique, acompanhava essa novela. Ele nos disse ainda que 

ocasionalmente assiste telejornais brasileiros, também da Globo. Enrique 

consome programas esportivos e jogos de futebol na televisão aberta e a cabo. 

Na televisão a cabo também costuma ver filmes e seriados norte-americanos. O 

uso da internet ocorre principalmente com fins recreativos e também para 

realizar operações comerciais pertinentes ao seu trabalho. A interação de 

Enrique com os brasileiros acontece no trabalho, na faculdade e na família. Ele 

fala, lê e escreve em língua portuguesa. A maior parte dos seus clientes é 

formada por brasileiros, ele tem colegas e professores brasileiros e, 

principalmente, sua avó era brasileira. Por isso, seu pai é um cidadão “doble 

chapa”, modo como os fronteiriços chamam quem tem dupla nacionalidade. 
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Vanessa tem 41 anos e o equivalente ao ensino médio. Ela trabalha 

como supervisora de compras e vendas em uma loja de cosméticos e é 

proprietária de duas bancas de camelô, localizadas nas imediações da Praça 

Internacional, local onde a conhecemos. Em uma delas são vendidas roupas 

infantis, na outra, acessórios para mulheres, como brincos, anéis e echarpes. 

Vanessa não tem filhos e namora um ginete brasileiro, Pedro. Vanessa nos 

explica que “no Rio Grande do Sul, na Argentina e no Uruguai não se „gineteia‟ 

em touros, somente em cavalos” e a competição se chama “gineteada”. A 

“gineteada” é uma espécie de “rodeio crioulo”, porém esse termo não é 

usualmente adotado – “toda a gente chama gineteada”, como também 

pudemos observar nos anúncios de “gineteadas” veiculados em algumas rádios 

brasileiras. O ginete monta em um cavalo pouco domesticado ou não 

domesticado e precisa se equilibrar pelo máximo de tempo possível em cima do 

lombo do animal, enquanto este corcoveia ou dá pinotes depois de ser 

estimulado. A “gineteada” comumente ocorre com o uso de selas, mas há 

algumas competições “mais tradicionalistas” nas quais monta-se o animal em 

pêlo. Vanessa é uma frequentadora assídua de “gineteadas” e “campereadas” – 

espécie de festivais em que se realizam, entre outras atividades, “gineteadas”, 

“tiro de laço”, “paleteadas”, “coleadas”, apresentações de música e dança 

gaúcha. O “tiro de laço”, modalidade que o namorado de Vanessa também 

pratica atualmente, acontece em uma raia de 100 metros de extensão, onde os 

ginetes devem laçar um novilho (boi novo) unicamente pelas guampas 

(chifres). Cada ginete tem cinco oportunidades. Os melhores classificados (os 

que obtiveram mais laçadas) voltam para novas rodadas até que se defina o 

vencedor. Ainda sobre as outras atividades citadas por Vanessa, conforme 

compreendemos, o termo “paletear” pode significar esporear, ou seja, usar a 

espora na costela ou paleta do animal para dominá-lo. No caso das 

competições chamadas “paleteadas”, um ou dois ginetes precisam impedir que 

um bovino desgarre com o resto do gado. Precisam dominá-lo, cercá-lo e guiá-

lo a um lugar pré-determinado. Ao longo dessa manobra, cavaleiro e bovino 

acabam ficando lado a lado ou “paleta com paleta”. Já “coleadas” consistem em 

competições nas quais é preciso passar a cavalo por um bovino e puxar seu 
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rabo, de modo que o traseiro do animal seja deslocado ou ele seja derrubado. 

Na fronteira, observamos tanto uruguaios quanto brasileiros utilizando os 

termos “gineteada”, “campereada”, “tiro de laço”, “paleteada” e “coleada”. 

Além de participar dessas atividades, Vanessa gosta de ouvir rádio e escolhe 

entre as emissoras brasileiras e uruguaias, conforme a música que está 

tocando. À noite Vanessa costuma assistir novelas brasileiras na Rede Globo e, 

como dorme tarde, acompanha o telejornal uruguaio Subrayado Nocturno 

(23h30), que tem meia hora de duração, no Canal Diez. Vanessa também gosta 

de ver o programa brasileiro Fantástico e, ocasionalmente, o Globo Repórter. 

Ela nos explica que acaba assistindo um pouco de Jornal Nacional, uma vez que 

este programa brasileiro passa entre as novelas que costuma acompanhar. 

Vanessa também assiste jogos de futebol e filmes com o namorado na televisão 

a cabo. O uso da internet ocorre para encontrar músicas e comunicar-se com 

amigos. Vanessa fala e entende bem o português. Seu contato com os 

brasileiros acontece cotidianamente no comércio, em função dos clientes 

brasileiros, assim como por meio de sua interação com o namorado brasileiro, 

seus amigos e família.  
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5.2. O que aprendemos sobre o jogo identitário a partir das representações 

acerca das nações e a região fronteiriça Uruguai-Brasil 

 

 

Prosseguimos nossa pesquisa buscando compreender o que significa 

viver numa região de fronteira entre países ou como é a vida de um fronteiriço, 

explorando outras representações que os uruguaios constroem em relação aos 

brasileiros e ao Brasil e as representações que os brasileiros constroem acerca 

dos uruguaios e do Uruguai na interação social cotidiana. E, em seguida, 

aprofundamos as entrevistas perguntando como os programas de televisão que 

eles consomem constroem a representação dessa mesma fronteira, desses 

países e seus povos. 

 

 

5.2.1.  As relações políticas e econômicas entre os países e a fronteira 

 

 

Nossa amostra considera as relações políticas e econômicas entre 

Uruguai e Brasil como “boas” (conforme os brasileiros Angelo, 69; Sérgio, 42; 

Célio, 58; Fernanda, 36; Maria Eduarda, 23; e os uruguaios Enrique, 34; 

Eduardo, 28; Suzana, 73; Emília, 53; Vanessa, 41) ou “positivas” (conforme a 

brasileira Thaísa, 55; e o uruguaio Nestor, 59). Essa representação positiva 

sobre as relações entre os países foi construída historicamente e circula no 

contexto cultural fronteiriço, participando da interação social entre uruguaios e 

brasileiros e conferindo um sentido que medeia as apropriações e usos que eles 

fazem do material televisivo que consomem. Os temas abordados na televisão e 

destacados pela amostra estão ligados aos regimes ditatoriais que ambos os 

países enfrentaram, aos acordos políticos ou econômicos concretizados no 

Uruguai e ao processo eleitoral, uma vez que quando estivemos em campo o 

país vivia um período de eleições. Tivemos a oportunidade de assistir essas 

narrativas com as famílias uruguaia e brasileira. 
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Quatro uruguaios e três brasileiros citaram como relevantes, no âmbito 

das relações políticas e econômicas entre o Uruguai e o Brasil, uma narrativa 

jornalística sobre um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos firmado no 

Uruguai, sob o título “Retaliação brasileira a produtos americanos suspensa por 

dois meses” (Jornal Nacional, 20/4/2010, 33‟‟). Nela a apresentadora explica 

que “o Brasil e os EUA fecharam no Uruguai um acordo que suspende por 60 

dias a retaliação brasileira contra produtos americanos. O governo brasileiro foi 

autorizado pela Organização Mundial do Comércio a aplicar sansões contra os 

EUA, por causa dos subsídios aos produtores de algodão americanos. Hoje foi 

acertada a criação de um fundo de apoio aos produtores brasileiros no valor de 

147 milhões de dólares por ano. Os dois países ainda vão negociar os detalhes 

do acordo e a eliminação dos subsídios aos produtores americanos”. 

Quando perguntados sobre as relações econômicas e políticas 

estabelecidas entre os dois países, os entrevistados nos contaram que o 

Uruguai é considerado desde há muito tempo a “Suíça da América do Sul” 

(conforme os uruguaios Suzana, 73; Enrique, 34; e os brasileiros Angelo, 69; 

Sérgio, 42), “ou lugar onde se assinam tratados de paz, se fazem acordos” 

(conforme o uruguaio Eduardo, 28), “aqui é um lugar de paz, todos vêm para 

se entender no Uruguai, não para guerrear” (conforme a uruguaia Vanessa, 31) 

ou “o Uruguai é muito diplomático” (conforme a brasileira Maria Eduarda, 23). 

Depois de assistir a reportagem citada, a família uruguaia pontuou que o 

Uruguai “ainda é um ponto de estabilidade. [Foi] no passado, entre Brasil e 

Argentina, e ainda [é] hoje, para toda a América do Sul” (Emília, 53) e disseram 

que “somos amigos do Brasil e dos Estados Unidos, nos damos bem com todos 

e queremos que todos se deem bem. Às vezes é difícil, mesmo para um país 

latino, mesmo majestoso como o Brasil, lutar com um outro gigante como os 

Estados Unidos” (Nestor, 59). A família brasileira comentou que “o Brasil e o 

Uruguai são países amigos. Aqui, então, no Rio Grande do Sul, tem muita 

identificação” (Maria Eduarda, 23) e que “ainda é o Uruguai que se busca para 

fazer algo como o Parlasul, ou acertar disputas internacionais como essa” 

(Célio, 58) ou definem o Uruguai como “é um país neutro, o povo é parecido 
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com o brasileiro, mas eles são da mesma língua e origem que os argentinos, 

então, transitam bem com todos” (Thaísa, 55). 

Essa representação elaborada por brasileiros e uruguaios, na qual o 

Uruguai é visto como um lugar “diplomático”, “neutro” ou uma “Suíça da 

América” – a Suíça é um país europeu caracteristicamente neutro –, um país 

amigo que se dá “bem com todos”, um “ponto de estabilidade”, um lugar para 

“acertar disputas” ou fazer “acordos”, ela foi construída historicamente. 

Entendemos que esse papel atribuído ao Uruguai é o que Orlandi denomina 

como “discurso fundador” de uma nação, uma vez que, conforme Cervo e 

Rapoport (1998), quando o Uruguai tornou-se um país independente, em 1828, 

findando a disputa por seu território entre Argentina e Brasil – disputa essa que 

ainda faz parte da tessitura da memória dos fronteiriços, já que se referiram a 

ela ao se apropriarem da reportagem –, Lord Ponsonby, um dos mediadores 

ingleses da contenda, se referiu à independência do Uruguai como uma solução 

diplomática, ao dizer que o novo país era um “algodão entre cristais”. 

Portanto, quando a identidade nacional uruguaia começa a ser tecida 

para além das heranças culturais argentinas ou brasileiras, ela é imediatamente 

associada ao aspecto da diplomacia. Os cristais aos quais o Lord inglês se 

referiu são os países limítrofes do Uruguai, de um lado a Argentina e do outro o 

Brasil. Entendemos que a metáfora implica que, em contato direto, Brasil e 

Argentina (os cristais) entram em atrito; porém, separados pelo Uruguai (o 

algodão), a fricção pode ser evitada pelo anteparo ou suavizada, uma vez que o 

algodão nos remete ao sentido de maciez. Compreendemos também que essa 

característica atribuída ao Uruguai é atualizada no cotidiano, participando de 

modo relevante do discurso dos entrevistados sobre o que entendem como as 

“boas” ou “positivas” relações econômicas e políticas entre Brasil e Uruguai. 

Além disso, entendemos que ela se reforça quando são veiculadas notícias 

sobre “acordos” realizados entre outros países no Uruguai, tal como no caso 

dessa reportagem sobre a trégua entre o Brasil e os Estados Unidos. 

Quando o brasileiro Célio apropria-se dessa mesma reportagem, para se 

remeter ao Mercosul, ele está opinando que o Parlasul (Parlamento do 

Mercosul) só poderia ter sede no Uruguai. Compreendemos que isso ocorre 
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porque Célio, vivendo na fronteira, assimilou esse discurso fundador que tece a 

cultura nacional uruguaia e o utiliza no seu cotidiano para atribuir sentido a 

situações políticas ou econômicas contemporâneas correlacionadas, como é o 

caso do acordo que envolve o Mercado Comum do Sul. Com isso, percebemos 

também que o fato de os entrevistados apontarem de modo confortável que as 

relações políticas e econômicas entre Uruguai e Brasil são bem sucedidas se 

refletiu nas narrativas televisivas que eles sublinharam como relevantes. Um 

tema como o Mercosul, por exemplo, foi apontado como importante por 

uruguaios e brasileiros, mas nenhuma narrativa televisiva especificamente 

sobre o tema foi destacada porque os fronteiriços dessa região consideram que 

“o Mercosul já existia aqui antes” (conforme o brasileiro Célio, 58) ou que “nós 

somos um exemplo de integração para o Mercosul” (conforme o uruguaio 

Enrique, 34) e, aparentemente, não se sentem tolhidos em nenhum aspecto, 

como nos casos Paraguai-Brasil e Argentina-Brasil. Assim, não houve críticas ou 

indícios de resistência às representações midiáticas sobre o tema, 

diferenciando-se desse modo dos outros estudos de caso, nos quais o Mercosul, 

além de ser apontado como um tema relevante, gerou questionamentos sobre 

a abordagem da mídia em relação ao acordo, por não mostrar, por exemplo, os 

entraves e retrocessos que aquelas comunidades de fronteira viveram em 

função do aumento da burocracia gerada pelo Mercosul. No caso Uruguai-

Brasil, ao contrário, conforme os fronteiriços, a fronteira Rivera-Santana do 

Livramento é promovida pela mídia brasileira e uruguaia como “a fronteira da 

paz” (conforme os uruguaios Nestor, 59; Suzana, 73; Vanessa, 41; e os 

brasileiros Sérgio, 42; Angelo, 69; Fernanda, 36) e isso converge com os 

sentidos que a própria amostra atribui à região. Acreditamos que o caso 

Uruguai-Brasil distingue-se nesse aspecto, justamente porque diferentemente 

das outras cidades de fronteira que estudamos, Rivera e Santana do 

Livramento são conurbadas e não há o mesmo tipo de fiscalização e controle 

total formalizado entre as cidades, como nos casos Ciudad del-Este-Foz do 

Iguaçu e Paso de los Libres-Uruguaiana.  

Ainda quanto às relações políticas e econômicas entre o Uruguai e o 

Brasil, a amostra apontou como relevante o fato de os dois povos terem vivido 
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sob um regime ditatorial na sua história recente. É válido registrar que nos 

estudos de caso que realizamos nas fronteiras Argentina-Brasil e Paraguai-

Brasil, essa temática e as representações televisivas correlacionadas também se 

revelaram importantes nas colaborações dos fronteiriços. No caso Uruguai-

Brasil, quatro brasileiros e quatro uruguaios destacaram a reportagem 

“Torturador extraditado do Uruguai para a Argentina” (Jornal Nacional, 

23/1/2010, 1‟21”). Nessa narrativa, o primeiro apresentador introduz 

“extraditado hoje para a Argentina o coronel uruguaio Manoel Juan Cordero, de 

71 anos”, e o outro continua “ele é acusado de crimes de violação dos direitos 

humanos durante a ditadura militar na Argentina”. O repórter explica que “o 

coronel da reserva Manoel Cordero Piacentini estava preso há quase dois anos 

em Santana do Livramento, onde aguardava o julgamento de processos de 

extradição, pedidos pela justiça do Uruguai e também da Argentina”. São 

exibidas imagens de uma ambulância e de um carro da polícia, e o repórter 

continua: “Ele, que alegou problemas cardíacos, estava internado no hospital 

da cidade, foi levado de ambulância para Uruguaiana e entregue às autoridades 

da Argentina, em Passo de los Libres, onde foi submetido a uma nova avaliação 

médica”. São exibidas imagens da ambulância a caminho de Uruguaiana. 

Quando ela cruza a ponte entre Uruguaiana e Paso de Los Libres, é fiscalizada 

na aduana, do lado argentino, enquanto o repórter explica que “na terça-feira o 

Supremo Tribunal Federal aprovou a extradição do militar da reserva, acusado 

de participar na operação Condor, ações de repressão coordenadas pela 

ditadura de vários países da América do Sul, nos anos 70 e 80. Cordero é 

acusado pelo sequestro de um bebê, 32 casos de tortura e o assassinato de dez 

pessoas”. Em stand-up, de Buenos Aires, o repórter destaca que “os advogados 

de Manoel Cordero chegaram a apresentar recurso para evitar a extradição 

alegando que a lei da anistia perdoa os crimes cometidos durante a ditadura 

militar no Brasil. Mas o Supremo não concordou e apesar de ser uruguaio, 

Cordero foi trazido para Argentina porque todos os crimes dos quais ele é 

acusado foram cometidos aqui”. 

Essa reportagem teve grande repercussão entre os entrevistados porque 

o coronel uruguaio extraditado para a Argentina, pela fronteira Uruguaiana-
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Paso de los Libres, ficou “quase dois anos preso em Santana do Livramento”. 

Sua nacionalidade é uruguaia, os crimes que ele cometeu ocorreram na 

Argentina e sua prisão foi efetuada no Brasil. Tanto o Uruguai quanto a 

Argentina pediram sua extradição e depois de dois anos ela foi concedida a este 

último país, pelo Supremo Tribunal Federal brasileiro, após negar a apelação da 

defesa à lei de anistia brasileira. Ao rever essa reportagem conosco, um de 

nossos entrevistados uruguaios, que é advogado, nos explicou: “a meu ver, a 

defesa queria tirar vantagem da lei de anistia no Brasil, desde a prisão do 

coronel no Brasil, já era esse o objetivo” (Nestor, 59). A família uruguaia 

utilizou a narrativa para criticar a aplicação da lei de anistia aos militares 

brasileiros envolvidos no golpe de estado e a postura da imprensa brasileira 

que, tal como na reportagem, não aborda esse aspecto: “É um absurdo o 

silêncio dos jornalistas brasileiros, os militares sangraram a América do Sul em 

toda a parte, foram criminosos no Brasil também, não poderia se aplicar a eles 

o perdão” (Suzana, 73), “o que os militares fizeram não é a mesma coisa que 

quem defendeu o seu país contra uma ditadura fez e o jornalismo brasileiro 

deveria denunciar isso” (Emília, 53) ou “se o Brasil estivesse decidido a punir os 

militares pelos seus crimes, o caso de Juan Cordero não teria demorado dois 

anos para ir a julgamento, só faltou explicar essa parte, não é?” (Eduardo, 28). 

Compreendemos que a narrativa televisiva, bem como o fato de Nestor ser 

advogado, constituem aspectos que medeiam as representações construídas 

pela família uruguaia. Na família brasileira não houve comentários em relação à 

postura da mídia brasileira ou sobre a impunidade dos militares vinculada à lei 

da anistia. 

Quando destacaram essa narrativa como relevante, os uruguaios 

apontaram que: “aqui era o lugar mais seguro para quem fugia da repressão, 

um país amigo, mas não durou muito e também fomos traídos, tivemos o 

desgosto do autoritarismo; de repente, nenhum lugar na América do Sul 

parecia seguro” (Suzana, 73), “vivemos todos uma época muito difícil, primeiro 

o Brasil, e depois foi a nossa vez, a ditadura foi implacável aqui também, eu 

cresci num Uruguai que não era o mesmo dos meus pais” (Emília, 53), “para o 

Uruguai vieram os intelectuais dissidentes políticos, os ativistas, humanistas, 
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até o presidente João Goulart viveu em exílio político aqui” (Nestor, 59) e “é 

para cá que vieram os perseguidos na ditadura no Brasil” (Vanessa, 41). E os 

brasileiros comentaram que: “foram os uruguaios que acolheram muitos dos 

brasileiros que foram perseguidos pela repressão dos nossos anos de chumbo, 

como se diz; o Jango se exilou no Uruguai” (Angelo, 69), “o Brasil, o Uruguai e 

a Argentina também, nós todos vivemos um período muito negativo que foi o 

caso das ditaduras, então é um tema que mobiliza todo mundo” (Sérgio, 42), 

“os uruguaios nos ajudaram muito, numa época que o brasileiro foi muito 

oprimido, teve tortura e até o presidente foi escorraçado do país” (Célio, 58) e 

“teve ditadura no Brasil e em seguida no Uruguai, meus pais estavam 

assustados, era um clima muito tenso mas nós podíamos contar com os 

vizinhos” (Thaísa, 55). Compreendemos que as apropriações da reportagem, 

entre brasileiros e uruguaios, reforçam o sentimento de solidariedade, pela 

vivência de uma experiência comum às duas nações, a ditadura. Além disso, a 

narrativa é utilizada para o reforço da identidade fronteiriça, uma vez que 

também há uma memória compartilhada na história de uruguaios e brasileiros 

sobre o exílio, numa situação em que os uruguaios foram solidários com os 

brasileiros, e conforme a amostra, a região de fronteira teve participação direta 

no trânsito de exilados políticos brasileiros que rumaram para o Uruguai.  

Ressaltamos especialmente a identificação dos habitantes dessa região 

com a figura do presidente brasileiro João Goulart, ele mesmo um fronteiriço, 

que viveu exilado no Uruguai por causa do golpe de estado perpetrado no 

Brasil. Ao assistirem conosco a reportagem, as famílias nos explicaram que “o 

presidente brasileiro buscou refúgio no Uruguai e ele era daqui de São Borja, se 

criou aqui pela fronteira, viveu em Uruguaiana, em Itaqui” (conforme o 

uruguaio Nestor, 59), que “Jango veio para o Uruguai e viveu quase o resto de 

sua vida aqui, acho que escolheu aqui porque era o lugar mais próximo das 

suas raízes, onde podia ficar mais perto do seu país e da sua casa, onde tinha 

mais amigos, gente de confiança” (conforme o brasileiro Célio, 58) e também 

que “Jango, Brizola e muitos outros políticos brasileiros e intelectuais do Brasil 

tiveram que viver aqui no Uruguai, e o Jango era homem da terra, do campo, 

gente da fronteira como nós” (conforme a uruguaia Emília, 53), que “muitos 



420 
 

dos perseguidos cruzavam para o Uruguai por aqui, por Santana e Rivera, 

outros iam de avião para Montevideo” (conforme a brasileira Thaísa, 55) e 

ainda que “foi muito forte esse momento, ver um presidente da república, de 

um país como o Brasil, nascido e criado na fronteira, se abrigar no nosso solo, 

ser acolhido pelo povo uruguaio” (conforme Suzana, 73). Compreendemos que 

a identidade fronteiriça se mostra reforçada pela identificação com a figura de 

Jango porque ao se referirem a ele os uruguaios dizem “ele era daqui”, “se 

criou aqui pela fronteira” e um brasileiro chega a se referir ao Uruguai como 

“aqui”, evidenciando nesse caso o fortalecimento do sentimento de pertença a 

uma mesma região. 

Contextualizamos que, conforme Villa (2007), o vigésimo quarto 

presidente brasileiro, João Goulart, conhecido como Jango, de fato nasceu na 

cidade gaúcha de São Borja e era filho de estancieiros. Ele estudou dois anos 

em Itaqui, quatro anos em Uruguaiana, completou o ginásio em Porto Alegre e 

voltou para Uruguaiana, a fim de fazer o ensino médio. Depois, formou-se em 

Direito em Porto Alegre. Quando acabou a faculdade, ele voltou à São Borja e, 

em seguida, iniciou sua carreira política no PTB, tendo como forte aliado o 

presidente brasileiro Getúlio Vargas, amigo de família e conterrâneo de São 

Borja. Aproveitamos para apontar que o presidente brasileiro Getúlio Vargas, 

natural de São Borja, também é considerado, pela nossa amostra, como um 

fronteiriço e gera identificação entre brasileiros e uruguaios que vivem na 

região. No caso de João Goulart, figura política que se tornou relevante em 

nossa pesquisa, explicamos que ele foi eleito vice-presidente do Brasil em 1955 

e em 1961 – na época as eleições para presidente e vice-presidente eram 

separadas e no primeiro pleito ele chegou a ter mais votos do que Juscelino 

Kubitschek, o presidente eleito. No segundo mandato, ele estava em uma 

missão diplomática na China quando o presidente Jânio Quadros renunciou à 

presidência da República. 

Os ministros militares geraram uma crise política com a intenção de 

impedir a posse de João Goulart, enquanto seu cunhado, outro líder político do 

PTB e, na época, deputado pelo estado da Guanabara e ex-governador do Rio 

Grande do Sul, Leonel Brizola, promovia o que ficou conhecido como Campanha 
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da Legalidade, para garantir sua posse – aproveitamos para apontar que Leonel 

Brizola também foi citado pela nossa amostra. Ainda de acordo com Villa 

(2007), durante o impasse Jango voltou da China e aguardou no Uruguai a 

solução da crise – assim, antes mesmo de se exilar no Uruguai, é nesse país 

que ele procurou abrigo durante a crise. O Congresso acabou se opondo à 

posse de João Goulart e instaurou no país o regime de governo 

parlamentarista. Assim, João Goulart assumiu a presidência em 7/9/1961, com 

seu cargo esvaziado dos poderes políticos, que foram atribuídos ao primeiro-

ministro Tancredo Neves, que ficou no poder até junho de 1962. João Goulart 

era chefe de estado, mas não chefe de governo. Em janeiro de 1963, Jango 

conseguiu articular a volta do regime presidencialista no país. Por meio da 

realização de um plebiscito, o parlamentarismo foi rejeitado pela população 

brasileira. 

João Goulart seguiu enfrentando forte oposição dos militares e as 

“reformas de base” que ele propôs ao longo de sua gestão, especialmente com 

o chamado Plano Trienal, foram rejeitadas pelo Congresso ou falharam em sua 

concretização, em função do antagonismo sofrido pelo seu governo. Segundo 

Villa (2007), depois do comício do presidente na Central do Brasil, no Rio de 

Janeiro, em 13/3/1964, a oposição articulou a Marcha pela Família com Deus 

pela Liberdade, em 19/3/1964, com o objetivo de colocar a opinião pública 

contra o presidente. Em 31/3/1964, os militares mobilizaram as tropas para 

derrubar o presidente, concretizando o golpe de estado. Para evitar o 

“derramamento de sangue”, João Goulart voltou para o Rio Grande do Sul em 

1/4/1964, com o intuito de exilar-se no Uruguai. Em 4/4/1964, Jango chegou 

ao Uruguai e lá viveu por nove anos; depois, passou seus últimos três anos de 

vida na Argentina – ao todo foram doze anos de exílio até seu falecimento. Em 

10/4/1964, seus direitos políticos foram cassados por dez anos, pelo Ato 

Institucional Número Um (o AI-1), e a ditadura no Brasil se estendeu até a 

redemocratização iniciada em 1985. 

Tal como mencionaram nossos entrevistados, além de João Goulart, 

vários outros brasileiros que se opuseram ao golpe de estado viveram exilados 

no Uruguai por causa da ditadura no Brasil. Esse foi o caso de Darcy Ribeiro, 
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que viveu lá por cerca de quatro anos, Herbert de Souza, o Betinho, Leonel 

Brizola e muitos outros. A partir de 1973, o Uruguai enfrentou uma ditadura 

que só terminou em 1984. Com isso, muitos dos brasileiros exilados no Uruguai 

tiveram que sair do país, uma vez que as ditaduras latino-americanas se 

articularam por meio da Operação Condor, citada na reportagem como “ações 

de repressão coordenadas pela ditadura de vários países da América do Sul”. 

Ao conversarmos com nossa amostra acerca das relações econômicas e 

políticas entre o Brasil e o Uruguai, o tema que mais se destacou nas 

entrevistas foi o cenário político uruguaio e as eleições. Todos os entrevistados 

citaram a cobertura da televisão brasileira sobre as eleições no Uruguai, uma 

vez que, quando estivemos em campo, o país vivia um período de campanha 

eleitoral e realizou as votações para o primeiro turno em 25/10/2009, e para o 

segundo, em 29/11/2009. Ao todo foram oito as narrativas telejornalísticas que 

encontramos e tivemos a oportunidade de assistir com as famílias brasileira e 

uruguaia. 

Na narrativa “Eleições no Uruguai acontecem este fim de semana” 

(Jornal da Globo, 23/10/2009, 1‟30”), a apresentadora introduz a matéria 

dizendo que “o Uruguai vai às urnas no domingo para eleger o próximo 

presidente do país. Quem lidera as pesquisas de opinião é um ex-guerrilheiro 

de esquerda”. O repórter continua: “Jose Pepe Mojica é o mais famoso 

representante da esquerda uruguaia. Nos anos 60 e 70, militou na 

clandestinidade no Movimento de Libertação Nacional Tupamaros, que primeiro 

combateu os governos civis e que depois foi fortemente reprimido pela 

ditadura. Mojica esteve, ao todo, quinze anos preso. Com a redemocratização 

do Uruguai, ele reconduziu os comunistas Tupamaros a uma coalizão de centro-

esquerda na chamada Frente Ampla40, partido do presidente Tabaré Vásquez 

que está deixando o poder com 64% de popularidade. Pela primeira vez, em 

quase duzentos anos, a oposição é formada pelos dois partidos tradicionais. O 

ex-presidente Luis Alberto Lacalle, do Partido Blanco, governou entre 90 e 95 e 

                                                           
40

 A Frente Ampla é hoje o partido que foi fundado no Uruguai democrático a partir da coalizão, 

de mesmo nome, formada por partidos políticos e organizações da sociedade civil que atuaram 
inicialmente na década de 70, e que foi colocada na ilegalidade ao longo dos anos de ditadura 

no Uruguai. 
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foi um dos fundadores do Mercosul. Pedro Bordaberry, do Partido Colorado, é 

filho do ex-presidente Juan María Bordaberry, que fechou o congresso e 

colaborou com o golpe militar”. Em stand-up, o repórter destaca que “a 

participação dos uruguaios que moram aqui na Argentina pode ser decisiva 

nessa eleição com elevado número de indecisos. Quase duzentos mil eleitores, 

cerca de 8% do total, vão viajar para votar em Montevidéu, no próximo 

domingo. É por isso que todos os candidatos fizeram campanha aqui em 

Buenos Aires”. 

Em outra narrativa, “Mais de 2 milhões de uruguaios se preparam para ir 

às urnas” (Jornal Nacional, 24/10/2009, 23”), que foi ao ar antes do primeiro 

turno das eleições, o apresentador informa que “mais de dois milhões e meio 

de uruguaios vão escolher amanhã o novo presidente e [o] parlamento. 

Pesquisas de intenção de voto mostram que o favorito é o ex-guerrilheiro José 

Mojica. Os eleitores também vão participar de dois plebiscitos. O principal é o 

que trata da anulação da lei que impediu julgamentos por violações aos direitos 

humanos durante a ditadura”. 

Houve mais uma narrativa noticiando que a decisão sobre as eleições no 

Uruguai iria ocorrer no segundo turno, sob o título “Eleição do novo presidente 

do Uruguai vai para o segundo turno” (Bom Dia Brasil, 26/10/2009, 26”). O 

apresentador diz que “dois milhões e meio de Uruguaios foram às urnas ontem 

e elegeram o novo presidente, mas a decisão vai para o segundo turno, dia 29 

de novembro. À frente na disputa está o ex-guerrilheiro Jose Mojica. Acusado 

de matar um policial na década de 70, o esquerdista passou quase quinze anos 

preso. Seu rival é o ex-presidente conservador Luiz Alberto Lacalle” e são 

exibidas imagens dos dois candidatos votando. 

Já nessa primeira fase da cobertura sobre as eleições no Uruguai, a 

televisão brasileira destacou o candidato que liderava as pesquisas, Jose Mojica 

ou Pepe Mojica, como o “favorito” ou aquele que está “à frente nas pesquisas”. 

E caracterizou o candidato como “o mais famoso representante da esquerda 

uruguaia” ou como “esquerdista” ou como “ex-guerrilheiro”, contextualizando 

que “nos anos 60 e 70” ele “militou na clandestinidade no Movimento de 

Libertação Nacional Tupamaros que primeiro combateu os governos civis e que 
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depois foi fortemente reprimido pela ditadura”, ficando “ao todo, quinze anos 

preso”. Uma das narrativas reitera que ele foi “acusado de matar um policial na 

década de 70”. A televisão brasileira também explica que, nessas eleições, a 

oposição é formada pelos “partidos tradicionais”, o Blanco e o Colorado, e 

enfatiza que o primeiro participou da implementação do Mercosul e que o 

segundo esteve envolvido no golpe militar. A cobertura também aponta que, 

além das eleições, “dois milhões e meio” de uruguaios também vão participar 

de “dois plebiscitos”, sendo que um deles “trata da anulação da lei que impediu 

julgamentos por violações aos direitos humanos durante a ditadura”. Outro 

ponto abordado na cobertura da televisão brasileira é fato de a campanha 

eleitoral uruguaia ter ocorrido também em Buenos Aires, uma vez que muitos 

uruguaios moram na Argentina e, conforme a narrativa, aproximadamente 

“duzentos mil eleitores, cerca de oito por cento do total, vão viajar para votar 

em Montevideo”. Ao tratar desse tema, a narrativa aponta outro ângulo das 

eleições uruguaias, explicando que a participação dos uruguaios que moram na 

Argentina “pode ser decisiva nessa eleição devido ao elevado número de 

indecisos”.  

A cobertura das eleições traz à tona o tema da ditadura, não como valor-

notícia principal, mas como um recurso utilizado ao longo da construção do 

discurso jornalístico para a contextualização do cenário político uruguaio 

contemporâneo. Ao apropriarem-se das narrativas, os entrevistados conferem 

sentido a esse recurso apontando que o cenário político contemporâneo no 

Uruguai é resultado, em alguma medida, da história de um país que combateu 

e sobreviveu à ditadura. A relevância desse tema para a mostra gerou as 

seguintes construções de sentido: “como no Brasil, o governo uruguaio hoje é 

de esquerda, quem está no poder é quem se opôs à ditadura, José Mojica é a 

continuação do governo Tabaré Vázquez” (conforme o uruguaio Nestor, 59) e 

“nós vivemos um época de repressão, de falta de liberdade de opinião e os 

uruguaios também, agora vivemos uma fase dos governos populares, o Lula e o 

presidente do Uruguai são da esquerda” (conforme a brasileira Thaísa, 55).  

Compreendemos que a amostra utiliza as narrativas sobre as eleições no 

Uruguai para apontar similaridades entre a trajetória de uruguaios e brasileiros, 
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reiterando que as duas nações viveram um período de ditadura e que, 

atualmente, tendem a eleger lideranças que durante os regimes ditatoriais se 

configuraram como oposição. Assim, as narrativas da televisão brasileira acerca 

do processo eleitoral participam da construção de representações mais 

fundadas na identidade do que na alteridade. As identidades nacionais estão 

em destaque na construção do discurso da amostra, mas não se sobrepõem à 

identidade regional porque o uso das narrativas televisivas não ocorre no 

sentido de apontar as diferenças entre Brasil e Uruguai ou as distâncias entre 

uruguaios e brasileiros; pelo contrário, as apropriações dos entrevistados 

aproximam os dois povos. 

A cobertura das eleições no Uruguai abordou o caso dos uruguaios que 

vivem na Argentina pelo seu valor como notícia, apontando a relevância de 

seus votos no resultado das eleições e o fato de a campanha eleitoral ter se 

estendido ao território argentino. A respeito disso os brasileiros comentaram 

que “há muitos uruguaios vivendo aqui em Livramento, sempre que tem 

alguma eleição, tem campanha aqui também, é como se fosse nossa eleição” 

(Thaísa, 55) e “está cheio de doble chapa aqui na fronteira, se a eleição é no 

Uruguai ou no Brasil, não importa, a propaganda política está em toda a parte e 

muitos votam aqui e lá” (Célio, 58). E os uruguaios comentaram que “aqui no 

departamento de Rivera, a quantidade de doble chapas que vivem em 

Livramento faz muita diferença nas eleições e vale o mesmo para os doble 

chapas que vivem aqui e votam no Brasil” (Nestor, 59) e “em época de eleições 

tudo fica muito agitado, aqui em Rivera tem muitos brasileiros que votam lá e 

aqui, e vice-versa” (Emília, 53). 

Compreendemos que a amostra se apropriou das narrativas da televisão 

brasileira para elaborar sentidos acerca da particularidade fronteiriça. Nesse 

caso, as representações construídas por ela, a partir da narrativa televisiva 

sobre as eleições, reforçam a identidade fronteiriça, uma vez que os 

entrevistados apontam que na região, em alguma medida, os uruguaios 

participam das decisões sobre os rumos políticos do Brasil, bem como os 

brasileiros contribuem para a configuração do cenário político uruguaio. Isso 

acontece porque há muitas famílias mistas – uruguaios com ascendentes 
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brasileiros e brasileiros com ascendentes uruguaios – em Rivera e em Santana 

do Livramento. E no período eleitoral, especialmente com as campanhas 

desenvolvidas nos meios de comunicação de massa locais, essa particularidade 

da realidade regional colabora para aumentar a interação social entre os 

fronteiriços, gerando portanto aproximações entre brasileiros e uruguaios.  

O segundo turno das eleições presidenciais no Uruguai ocorreu no 

mesmo fim de semana que as de Honduras. A cobertura continuou com duas 

reportagens que abordaram as eleições nos dois países. A primeira se intitula 

“Uruguai e Honduras escolhem os seus presidentes neste fim de semana” 

(Jornal da Globo, 27/11/2009, 1‟23”). Na narrativa, a apresentadora introduz: 

“Duas eleições presidenciais nesse domingo tem envolvimento direto do 

governo brasileiro, no Uruguai e em Honduras”. O repórter continua: “Quatro 

milhões e meio de eleitores podem participar das eleições em Honduras. O 

candidato de oposição a Manoel Zelaia, o conservador Porfírio Lobo Peres, 

favorito, segundo as pesquisas, fez um apelo ao presidente Lula para que 

aceite o resultado de domingo”. São exibidas imagens do discurso de Porfírio 

Lobo e, em seguida, o repórter segue explicando que “Elvin Santos, que foi vice 

de Zelaia e renunciou para concorrer à presidência, aparece em segundo lugar. 

Enquanto o governo americano sinalizou que deve reconhecer a eleição, o 

governo brasileiro reafirmou apoio ao Zelaia, presidente deposto há cinco 

meses e que desde o fim de setembro é hospede da embaixada brasileira em 

Tegucigalpa”. 

Em stand-up, o repórter destaca que “o Brasil também virou protagonista 

da eleição Uruguaia. O ex-presidente Luiz Alberto Lacalle, candidato do Partido 

Nacional, criticou o apoio do presidente Lula e de outros presidentes 

estrangeiros ao candidato governista Jose Mojica, da Frente Ampla”. Enquanto 

são exibidas imagens da campanha eleitoral dos candidatos, o repórter finaliza: 

“Mojica, que tem quase dez pontos de vantagem, segundo as pesquisas, tem o 

respaldo de Lula, do venezuelano Hugo Chaves e da argentina Cristina Kirchner. 

Lacalle disse que a independência do país está em jogo, por causa dessa 

intromissão estrangeira”. 
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A segunda narrativa se intitula “Honduras e Uruguai terão o domingo de 

eleições” (Jornal Nacional, 28/11/2009, 3‟30”). Nela, o apresentador introduz a 

matéria: “Amanhã dois países latino-americanos vão eleger novos presidentes. 

No Uruguai, dois candidatos se enfrentam no segundo turno”, e o outro 

continua: “É, e em Honduras, a votação tenta acabar com a crise que foi aberta 

há cinco meses com o afastamento do então presidente Manoel Zelaia”. Direto 

de Honduras, o repórter explica que “mais que uma constatação, a manchete 

do jornal é quase uma convocação. O voto não é obrigatório no país e com 

tantas dúvidas sobre o processo eleitoral, o maior temor é que muitos dos 

quatro milhões e meio de eleitores de hondurenhos deixem de votar e a eleição 

não seja legitimada”. O repórter entrevista dois eleitores e traduz: “Muita gente 

não vai votar, diz esse senhor. Eu vou votar, diz essa jovem, acabo de 

completar 18 anos, é um dever e um direito”. Então segue a narrativa: “Os dois 

candidatos mais bem colocados nas pesquisas, Porfírio Lobo, do Partido 

Nacional, e Elvin Santos, do Partido Liberal, disseram que vão buscar o 

reconhecimento do Brasil e dos outros países”. 

Em stand-up, o repórter destaca que “faltando um dia para a eleição, o 

esquema de segurança da polícia e do exército foi reforçado principalmente ao 

redor dos locais que vão servir de pontos de votação amanhã”. O repórter exibe 

imagens de um ponto de votação e circula pelo local explicando que “é neste 

local que vai ser feita a apuração dos votos que forem dados em todo país. 

Esses votos vão ser trazidos pra cá, uma parte vai ser comunicada por celular e 

todos os votos vão ser armazenados nesses computadores. A gente percebe 

aqui a presença ostensiva do exército, exatamente nesse local, porque houve 

ameaças de simpatizantes do presidente deposto, Manoel Zelaia, de que eles 

atacariam esse local, cometeriam atentados para evitar as eleições de amanhã”. 

O repórter continua exibindo imagens dos militares e transita pela região: “Esse 

aqui é o quartel-general do exército, aqui está havendo inclusive uma reunião 

pra acertar detalhes do esquema de segurança que vai ser adotado em todo 

país no dia de amanhã”.  

O repórter entrevista um dos militares responsáveis pela operação e 

traduz: “O comandante das operações resume o principal motivo da tensão nas 
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forças armadas. A preocupação não são as granadas, nem as bombas. O temor 

maior é que os hondurenhos não queiram votar”. Finaliza-se assim a parte da 

narrativa que diz respeito à Honduras. 

Em seguida, outro repórter enviado ao Uruguai narra: “Em clima de festa 

milhares de uruguaios que moram na Argentina chegaram de barco para votar. 

No governo do presidente Tabaré Vásquez, o desemprego caiu, mas de cada 

cinco habitantes pelo menos um ainda vive na pobreza. É o caso de Pedro, que 

diz sustentar os cinco filhos com o trabalho na carroça e fazendo bicos”. Em 

stand-up, o repórter destaca que “o ex-presidente Luiz Alberto Lacalle, e 

candidato do Partido Blanco, prometeu medidas de força para combater o 

aumento da violência no Uruguai. Enquanto isso, o senador Jose Mojica, 

candidato da Frente Ampla e favorito nas pesquisas, que mora nessa chácara 

nos arredores de Montevidéu, diz que a violência é um problema menor”.  

O repórter entrevista Jose Mojica e traduz: “Mojica é vizinho de Pedro, o 

carroceiro. O provável futuro presidente uruguaio surge sem seguranças ou 

assessores. A oposição fala da violência porque ainda não foi ao Brasil, não 

anda por São Paulo, diz Pepe Mojica”. Podemos então ouvir a voz de José 

Mojica falando da violência em São Paulo. E o repórter continua “pergunto, 

como o ex-guerrilheiro agora defende o papel dos investidores capitalistas?” e 

traduz a resposta “antes pensava que podia mudar o mundo, agora penso 

apenas em arrumar a casa”. O repórter finaliza a reportagem dizendo que 

“enquanto isso, Lacalle, o candidato opositor, pediu um pacto de paz no 

Uruguai e que se evitem confrontos no país, que teve uma das campanhas mais 

agressivas e polarizadas da história”. 

Nessa etapa da cobertura das eleições no Uruguai, a televisão brasileira 

destaca o “envolvimento direto do governo brasileiro”. Depois de falar do 

envolvimento brasileiro nas eleições de Honduras, a narrativa aponta que “o 

Brasil também virou protagonista na eleição uruguaia”. Em Honduras, o 

processo eleitoral se desenvolvia em um cenário político delicado. O presidente 

Manoel Zelaia havia sido deposto e permanecia como “hóspede da embaixada 

brasileira”, enquanto o candidato “conservador” e “favorito”, que se opunha ao 

governo de Zelaia, “fez um apelo ao presidente Lula, para que ele aceite o 
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resultado” das eleições. No entanto, o “governo brasileiro reafirmou apoio” ao 

presidente deposto. No caso do Uruguai, o candidato Jose Mojica, que já estava 

na frente da corrida eleitoral com “quase dez pontos de vantagem”, conforme a 

reportagem, contava com “o respaldo de Lula” e o apoio dos governos 

venezuelano e argentino. Nesse contexto, segundo a narrativa, o candidato da 

oposição, Luiz Alberto Lacalle, “criticou o apoio do presidente Lula ao candidato 

governista José Mojica da Frente Ampla” e enfatizou que a “independência do 

país está em jogo por causa da intromissão estrangeira”. 

Outro ponto abordado na cobertura eleitoral é a possibilidade de haver 

confrontos no dia das eleições. Em Honduras, de acordo com a matéria, em 

alguns locais de votação há “a presença ostensiva do exército”, a fim de evitar 

“atentados”, uma vez que foram feitas “ameaças” de que se “cometeriam 

atentados para evitar as eleições”. Uma das fontes chega a dizer que “a 

preocupação não são as granadas, nem as bombas, o temor maior é que os 

hondurenhos não queiram votar”. Ao construir a representação da situação 

política em Honduras, a narrativa nos autoriza a atribuir certa tensão ou mesmo 

o sentido de perigo ao cenário eleitoral hondurenho. Já no caso uruguaio, o 

cenário se distancia desse quadro de alerta, embora aponte que o Uruguai vive 

“uma das campanhas mais agressivas e polarizadas da história”. Conforme o 

noticiário, compreendemos que a única alusão à possibilidade da ocorrência de 

enfrentamentos no dia das eleições uruguaias vem de uma das fontes, o 

segundo colocado nas pesquisas de opinião, Luiz Alberto LaCalle, uma vez que 

ele “pediu um pacto de paz no Uruguai e que se evitem confrontos no país”. 

Também foi mencionado o caso, já abordado, da participação no 

processo eleitoral dos uruguaios que vivem na Argentina: “em clima de festa 

milhares de uruguaios que moram na Argentina chegaram de barco para votar”. 

Agora, apontamos que o principal valor-notícia de uma das matérias envolve a 

entrevista que o repórter conseguiu com o candidato José Mojica. Depois de 

contextualizar que na gestão atual de Tabaré Vázquez, aliado do candidato 

favorito José Mojica, “o desemprego caiu”, ele aponta que ainda há desafios 

para quem vier a governar o Uruguai, uma vez que de “cada cinco habitantes, 

pelo menos um ainda vive na pobreza”, e apresenta o caso de Pedro, um 
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homem que trabalha “na carroça” e faz “bicos”. Compreendemos que esse 

exemplo, que é introduzido como preâmbulo para a entrevista, foi utilizado 

como ilustração porque o carroceiro pobre é vizinho de José Mojica, 

sublinhando-se com isso, por contraste, que o “provável futuro presidente 

uruguaio” reside lado a lado com um dos problemas (a pobreza) que ele terá de 

combater, caso seja eleito. Nesse ponto da narrativa, o repórter nos apresenta 

a entrevista com José Mojica. O tema escolhido foi o da violência. O repórter 

diz que o candidato da oposição, LaCalle, prometeu “combater o aumento da 

violência” e José Mojica considera que “a violência é um problema menor”. 

Sobre isso, Jose Mojica comenta que “a oposição fala de violência porque ainda 

não foi ao Brasil, não anda por São Paulo”. O outro tema escolhido pelo 

repórter tem a ver com a trajetória do candidato e a construção de sua 

pergunta pretende expor a transformação no perfilamento ideológico de Mojica: 

o repórter diz “pergunto como o ex-guerrilheiro agora defende o papel dos 

investidores capitalistas” e José Mojica responde que “antes pensava em mudar 

o mundo, agora penso apenas em arrumar a casa”. 

 Apontamos que, ao assistirem conosco essas duas narrativas, os 

entrevistados sublinharam a relevância da participação do governo brasileiro no 

desenvolvimento do processo eleitoral uruguaio, a queixa de LaCalle sobre a 

“intromissão estrangeira” e o comentário de Jose Mojica sobre a violência no 

Brasil, mais especificamente em São Paulo. Os uruguaios dizem que “o Brasil é 

o maior país da América do Sul e um dos maiores do mundo, é importante ter o 

suporte. La Calle disse que a independência do Uruguai está em jogo, mas a 

verdade é que já dependemos dos negócios que fazemos com o Brasil, assim 

como dependemos da Argentina, não existe mais a ideia de que o país é 

totalmente independente, é uma ideia ultrapassada” (Nestor, 59) e que 

“ninguém gosta que se metam a opinar na sua casa, mas somos um país 

pequeno, dependemos de manter o comércio com Brasil, principalmente aqui, o 

dinheiro brasileiro é o que faz funcionar o nosso comércio, todos sabem” 

(Suzana, 73) e ainda que “eu penso é que o Lula e o Mojica são o mesmo tipo 

de político porque os dois falam alto para o povo, são populistas, por isso um 

apoia o outro. Agora, a nossa juventude não tem muitas opções por aqui, não 
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podemos depender que arrumem trabalho no Brasil ou do consumidor brasileiro 

para ativar a nossa economia” (Emília, 53) – comentário que seu filho 

complementou “é, mas não sabemos realmente se é o melhor para o Uruguai, 

se o apoio existe porque é o melhor para o país, pela amizade dos países, ou se 

é só porque o Lula apoia o Mojica agora e depois o Mojica apoia o Lula na 

eleição brasileira, sabe como são essas coisas” (Eduardo, 28).  

Um dos brasileiros disse que “sabe que o Mojica não foi muito esperto de 

criticar esse negócio da violência em São Paulo, ele não tem que se meter, está 

recebendo apoio do Brasil e quando fez bobagem se saiu falando do quintal do 

vizinho” (Célio, 58). Então, perguntamos ao entrevistado de qual “bobagem” 

estava falando e ele respondeu “o LaCalle falou de combater a violência e o 

Mojica andou dizendo que isso não era problema, que nem apareceu na 

matéria. Não pegou bem, ele [é] muito falastrão” (Célio, 58). Os brasileiros 

ainda dizem que “tem muita gente que não gosta, uruguaios eu digo, que vê 

mesmo como uma intromissão o apoio do Lula ao Mojica na eleição. Ou quando 

um brasileiro está trabalhando ou estudando no Uruguai, não gostam muito. 

Eles querem cuidar [d]o que é deles, mesmo quando se tem pouco é normal se 

orgulhar, então acho que muitos se ofenderam” (Thaísa, 55). Então 

perguntamos à entrevistada o que ela quer dizer com “mesmo quando se tem 

pouco é normal se orgulhar” e ela nos respondeu que “não, eu acho que os 

uruguaios tem muito do que se orgulhar, a música, eles têm os vinhos, a 

comida, as roupas” (Thaísa, 55). A filha de Thaísa interveio e complementou 

dizendo que “mesmo assim, quando tu fala com a mulherada, elas preferem a 

nossa novela, gostam dos nossos artistas brasileiros, o Raj da última novela foi 

um sucesso por aqui, e agora só se fala desses dois irmãos gêmeos, o médico e 

o arquiteto” (Maria Eduarda, 23) e Thaísa concordou “isso, esse tipo de coisa, 

eles também preferem as nossas praias” (Thaísa, 55). Célio complementou 

dizendo que “é, e até os homens, nós temos uma história de disputa no 

futebol, pelo menos no passado, mas eles acompanham mais o nosso futebol 

do que a gente o deles, tem muito uruguaio gremista, colorado” (Célio, 58). 

Compreendemos que a partir das apropriações e usos da amostra, as 

reportagens dessa etapa da cobertura eleitoral no Uruguai colaboram para o 
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reforço das identidades nacionais, uma vez que os uruguaios utilizam as 

narrativas para caracterizar suas relações com os brasileiros ou entre o Brasil e 

o Uruguai como de dependência, ao enfatizarem que “dependemos dos 

negócios que fazemos com o Brasil” ou “dependemos de manter o comércio 

com Brasil” ou “o dinheiro brasileiro é o que faz funcionar o nosso comércio”. 

Bem como se apropriam das narrativas para sublinhar os limites entre os países 

ao dizerem que “ninguém gosta que se metam a opinar na sua casa” ou que a 

juventude uruguaia necessita que sejam realizados investimentos internos para 

que futuramente o Uruguai possa ter opções de “trabalho” e poder de 

“consumo” sem ter que contar apenas com o mercado brasileiro. E, ainda, 

utilizam os noticiários para questionar os interesses que movem os acordos 

entre os governantes ou o apoio brasileiro ao exporem que “não sabemos 

realmente se é o melhor para o Uruguai”. 

Assim como os brasileiros se apropriam das narrativas para sublinhar os 

limites entre os países ao dizerem que “ele não tem que se meter” ou “fez 

bobagem e se saiu falando do quintal do vizinho”, caracterizando-o ainda como 

“falastrão” quando se referem ao comentário de Mojica sobre o Brasil. A 

interação na família brasileira nos leva a compreender que as reportagens 

foram utilizadas para caracterizar os uruguaios como um povo que tem motivos 

para ter orgulho nacional, como no caso da “música”, dos “vinhos” e “roupas”. 

Apontamos que quando foi tecido o comentário “mesmo quando se tem pouco 

é normal se orgulhar”, o discurso da família brasileira estava se desenvolvendo 

com o objetivo de sublinhar a importância do que os dois países têm para se 

orgulhar e o contexto dessa enunciação também tinha a ver com demarcar as 

distâncias entre o que é pertinente ao Brasil e o que é da conta do Uruguai. 

Conforme os brasileiros, os uruguaios querem proteger seus empregos e vagas 

escolares, tal como seu processo eleitoral. Entretanto, ao mesmo tempo, 

percebemos que os brasileiros também se esforçam para fazer delimitações ao 

enfatizarem “as nossas novelas” ou “o nosso futebol” ou “as nossas praias”. E, 

ainda, observamos que a família brasileira procura enaltecer os símbolos 

brasileiros em relação aos dos uruguaios, uma vez que depois de esclarecerem 

que os uruguaios têm do que se orgulhar, pontuam, iniciando com a expressão 
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“mesmo assim”, o fato de os uruguaios se tornarem fãs de artistas de novela 

brasileira – como o caso de Rodrigo Lombardi, que interpretou o personagem 

indiano Raj na novela Caminho das Índias41, e de Mateus Solano, que quando 

estávamos em campo fazia os personagens Miguel e Jorge, irmãos gêmeos, na 

novela Viver a Vida –, o fato de preferirem a novela brasileira em relação à 

uruguaia, e o fato de acompanharem os jogos brasileiros e torcerem para times 

gaúchos como o Grêmio ou o Internacional, apesar de terem um histórico de 

disputas com o Brasil no futebol. Nesse sentido, reiteramos que as apropriações 

e usos que a amostra realiza a partir das narrativas dessa etapa da cobertura 

eleitoral no Uruguai colaboram para o reforço das identidades nacionais, mas 

não para a afirmação da identidade fronteiriça. 

Houve mais uma narrativa, no dia seguinte ao da realização do segundo 

turno, antes de sair o resultado das eleições, sob o título “Pesquisas apontam 

José Mojica como novo presidente do Uruguai” (Bom Dia Brasil, 30/11/2009, 

15”). Nela, o apresentador diz que “no Uruguai, também houve eleições 

presidenciais no domingo e as pesquisas de boca de urna apontam que o 

presidente eleito é o candidato da situação, o ex-guerrilheiro José Mojica, de 

setenta e quatro anos. A oposição reconheceu a derrota”. 

A cobertura terminou com duas narrativas sobre a posse do novo 

presidente do Uruguai. Na primeira reportagem, sob o título “José Mojica toma 

posse no Uruguai” (Jornal Nacional, 1/3/2010, 1‟58”), a apresentadora introduz 

“um ex-guerrilheiro tomou posse hoje como presidente do Uruguai” e o outro 

apresentador continua “Jose Mojica prometeu combater a pobreza e inaugurar 

um período de mudanças”. Enquanto são exibidas imagens de Jose Mojica, o 

repórter narra “o veículo é incomum, uruguaio, elétrico, funciona sem poluir, o 

presidente que ele transporta também não podia ser menos comum. O ex-

guerrilheiro, Jose Mojica, 74 anos, desfilou hoje por Montevidéu a caminho da 

cerimônia de posse, que ele exigiu que fosse em praça pública. O novo 

presidente uruguaio começou tentando mudar o país pela força das armas. Na 

                                                           
41
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década de 60, atuou no movimento revolucionário de esquerda Tupamaro[s], 

responsável por sequestros e assassinatos políticos. Depois de 14 anos de 

cadeia, Jose Mojica voltou a fazer política com estilo desbocado e irreverente, 

foi senador e ministro do presidente que deixa o cargo, seu colega esquerdista 

Tabaré Vásquez”. 

Em stand-up, o repórter destaca que “quando terminar o mandato que 

começou hoje, daqui há cinco anos, Jose ou Pepe Mojica, como chamam os 

uruguaios, terá praticamente 80 anos de idade, o que não o impede de fazer 

planos de longo prazo”. Enquanto são exibidas imagens de representantes de 

diversas nações e do próprio Jose Mojica, o repórter informa que “hoje sua 

posse em Montevidéu reuniu líderes latino-americanos como o venezuelano 

Hugo Chaves, o boliviano Evo Morales, o brasileiro Luis Inácio Lula da Silva e 

também a representante americana, a secretária de estado Hilary Clinton. O ex- 

guerrilheiro diz que não espera que o desenvolvimento resolva sozinho os 

problemas sociais”. Aparecem imagens do discurso de Jose Mojica e o repórter 

traduz “depois de tentarmos tocar o céu com as mãos, disse ele, aprendemos 

que mudança e transformação só se atinge pelo diálogo”. Então, a narrativa 

nos permite ouvir a voz do atual presidente do Uruguai. Em seguida, o repórter 

continua: “No meio da tarde, ainda na metade da cerimônia, o presidente Lula 

surpreendeu, resolveu deixar Montevidéu, depois de três horas de visita e 

desviou sua viagem para Santiago do Chile”. A matéria termina com a fala do 

presidente brasileiro, Lula diz que “o Brasil tem que se apresentar ao mundo 

como um país generoso, solidário, sobretudo em momentos como esse de 

catástrofes”. Na outra narrativa, uma nota curta, sob o título “Ex-guerrilheiro 

eleito presidente do Uruguai (Jornal da Globo, 1/3/2010, 14”), o apresentador 

diz que “tomou posse hoje o novo presidente do Uruguai. Jose Pepe Mojica, ex-

guerrilheiro de 74 anos, prometeu combater a miséria, investir em educação e 

atacar o problema da violência social”. 

A matéria veiculada no dia seguinte ao das eleições aponta que, segundo 

a “pesquisa de boca de urna”, “o presidente eleito é o candidato da situação, o 

ex-guerrilheiro” José Mojica e que “a posição reconheceu a derrota”. As duas 

últimas narrativas da cobertura eleitoral uruguaia abordam as expectativas em 
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torno de José Mojica, apontando que ele pretende “inaugurar um período de 

mudanças”, “combater a miséria”, “investir em educação”, “atacar o problema 

da violência social” e “não espera que o desenvolvimento resolva sozinho os 

problemas sociais”. Uma delas acompanha a cerimônia de posse, informando 

que José Mojica “exigiu” que a cerimônia ocorresse “em praça pública” e que 

nela estavam presentes, entre outras lideranças políticas, os presidentes do 

Brasil, da Bolívia, da Venezuela e a secretária de estado dos Estados Unidos. 

Enfatizando ainda que na metade da cerimônia “Lula surpreendeu”, e depois de 

“três horas de visita”, “desviou sua viagem para Santiago do Chile”. A mesma 

reportagem faz um histórico da trajetória política do novo presidente, 

apontando que José Mojica “começou tentando mudar o país pela força das 

armas” e “atuou no movimento revolucionário de esquerda Tupamaros”, esteve 

“na cadeia” e depois “voltou a fazer política com estilo desbocado e 

irreverente”, “foi senador e ministro”. A narrativa caracteriza o movimento 

Tupamaros, do qual fez parte o presidente uruguaio, como “responsável por 

sequestros e assassinatos políticos”. Em contraponto, a narrativa enfatiza como 

o perfil do presidente eleito se transformou ao escolher expor o seguinte trecho 

de seu discurso de posse: “Depois de tentarmos tocar o céu com as mãos (...) 

aprendemos que mudança e transformação só se atinge pelo diálogo”. 

Ao assistirem conosco as narrativas que tratam do final do processo 

eleitoral no Uruguai, no qual os uruguaios elegeram José Mojica como 

presidente, uma das entrevistadas brasileiras ainda comentou “viu, agora no 

discurso de posse ele falou que vai combater a violência social” (Maria Eduarda, 

23) e “sabe que disseram que o Lula foi embora antes porque o Mojica andou 

falando umas bobagens” (Maria Eduarda, 23), retomando assim a mesma linha 

de comentários que abordamos há pouco e que procuram sublinhar os limites 

entre Brasil e Uruguai, reforçando as relações de alteridade entre as 

identidades nacionais. Os entrevistados também apontaram a necessidade de 

se estabelecer mais políticas públicas que aproximem e, ao mesmo tempo, 

protejam o Brasil e o Uruguai, nas suas relações políticas e econômicas, e 

demonstraram ainda expectativa em relação ao processo eleitoral brasileiro – 

que quando estávamos em campo, ainda não tinha começado (a campanha 
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eleitoral brasileira iniciou-se em agosto de 2010). Os uruguaios comentaram 

que “agora acabaram as eleições, teremos um período de tranquilidade, e em 

seguida vamos ver o mesmo acontecendo no Brasil” (Emília, 53), “não acho que 

se falou o suficiente sobre facilitar, estreitar o comércio de carne, de arroz, de 

lã, e nem de proteger, porque veja agora, o nosso leite está entrando 

livremente no Brasil, mas isso atrapalha o mercado de vocês e o mesmo 

acontece com o frango aqui. Tem que se fazer acordos para ter o comércio, 

mas sempre há necessidade de proteger” (Nestor, 59), “isto com ou sem 

Mercosul, tem que resolver a cada problema que surge, uma hora é a carne, na 

outra é o leite, tem que ver quem é que vai ganhar no Brasil agora. O Lula e o 

Mojica se entendem, então agora temos que torcer para que o Lula eleja 

alguém que também seja amigo do Uruguai, e assim é” (Suzana, 73). E, entre 

os brasileiros, um dos entrevistados comentou ainda que “eu acredito que vai 

continuar a mesma coisa, não está ruim, mas vamos ver se no ano que vem se 

fala um pouco sobre proteger o nosso produtor. De leite, por exemplo, assim 

como o de arroz, o de carne, sempre é uma luta essa parte. Mesmo com o 

Mercosul, algumas coisas facilitam, mas outras seguem como sempre foi, e a 

gente quer ouvir o que eles tem para dizer, antes da eleição ninguém fala disso 

aí” (Célio, 58).  

Percebemos que a amostra tinha expectativas em relação ao que a 

eleição brasileira traria à tona em termos de discussões pertinentes à realidade 

dos fronteiriços. Os entrevistados não chegam a propriamente criticar o 

Mercosul, mas se preocupam em pontuar que abrir ou proteger o mercado 

segue sendo uma decisão situacional cotidiana para os dois países, e que esse 

tipo de decisão precisa ser mais discutida. O que percebemos é que nessa 

fronteira os limites entre as nações se estabelecem mais nas relações 

econômicas e políticas associadas aos produtos do campo, do que nas que 

envolvem o terceiro setor. O caso específico do leite uruguaio e do frango 

brasileiro, ele é útil para ilustrar o relativismo envolvido nas decisões acerca da 

abertura e proteção do mercado, mesmo por parte de países membros do 

Mercosul. Quando estávamos terminando nossa pesquisa de campo, em abril 

de 2010, Mojica esteve no Brasil. Nessa visita, ele propôs ao Lula “eu abro a 
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venda de frango, abatidos e vivos, e de pescado, se o Brasil abrir a venda de 

lácteos uruguaios aqui” e “sem ouvir ninguém do setor, Lula respondeu: topo” 

(ambas citações do Jornal do Comércio, 24/6/2010). Conforme Danilo Ucha, do 

Painel Econômico do Jornal do Comércio, veículo impresso gaúcho, esse acordo 

complicou mais a situação dos leiteiros nacionais porque “há anos, o Uruguai 

impedia a venda de carne de frango brasileira no seu mercado. Resultado: a 

entrada de leite uruguaio no Brasil está livre”. A fim de diminuir o impacto 

causado, os produtores de leite brasileiros pediram que o presidente Lula 

criasse uma cota de comercialização para o Uruguai, assim como foi feito com a 

Argentina. É preciso contextualizar que, conforme o artigo do Jornal do 

Comércio, Mojica não cumpriu a promessa de deixar entrar livremente o frango 

brasileiro, uma vez que quando voltou a Montevideo enfrentou a reação dos 

avicultores de seu país e acabou criando uma cota de apenas “120 t/mês para 

o frango brasileiro, o que significa nada”, pois isso representa 4% do consumo 

uruguaio de frango. Esse é um exemplo de que as relações de comércio e de 

consumo agropecuário, entre o Brasil e o Uruguai, ocorrem sempre em termos 

de abertura e proteção, a fim de que as necessidades dos produtores e 

consumidores dos dois países sejam atendidas conforme o cenário que se 

apresenta. Evidentemente, quando as decisões acabam favorecendo mais um 

país do que o outro, há a tendência de que se sublinhem as identidades 

nacionais nas relações sociais cotidianas. 

Tendo em vista o interesse demonstrado pela amostra, observamos o 

desenvolvimento das eleições brasileiras enquanto redigíamos essa tese, época 

em que o Brasil viveu seu período de campanha eleitoral. No primeiro turno das 

eleições, em 3/10/2010, o povo brasileiro votou para Presidente da República, 

governadores de estado, senadores, deputados federais e deputados estaduais. 

Depois disso, a campanha eleitoral teve continuidade porque a escolha do 

presidente foi protelada para o segundo turno, em 31/10/2010, bem como a 

decisão para governador, em alguns estados. No primeiro debate televisivo do 

segundo turno das eleições presidenciais, realizado no dia 10/10/2010, na Rede 

Bandeirantes, foi suscitado o tema da segurança pública, envolvendo as 

fronteiras nacionais. Ocorreram mais três debates entre os candidatos à 
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presidência da república, antes da realização do segundo turno das eleições no 

Brasil. Em todos eles o tema reapareceu e a discussão se desenvolveu na 

mesma linha traçada durante o debate da Bandeirantes – contudo, neste último 

o assunto ganhou mais espaço. É relevante explicar que, ao contrário do que 

esperavam os integrantes da nossa amostra, as fronteiras não surgiram como 

um tema que envolvesse o estreitamento comercial entre países ou a proteção 

de mercados. Elas foram abordadas como uma questão de segurança nacional 

e em nenhum momento a divisa territorial entre o Brasil e o Uruguai foi 

especificamente mencionada. Mesmo assim, analisamos o desenvolvimento do 

debate eleitoral brasileiro em torno das fronteiras porque ele revela a distância 

entre a visão de mundo dos fronteiriços e a dos líderes políticos. 

É importante pontuar que como nesse debate estavam presentes apenas 

os dois candidatos mais votados no primeiro turno, não houve a possibilidade 

de eles evitarem a discussão, tal como ocorreu ao longo dos debates do 

primeiro turno, em que ambos optaram por não fazer perguntas um ao outro. 

Nesse contexto, por ordem de sorteio, um dos candidatos lançou a primeira 

pergunta ao outro e o tema escolhido foi o da segurança pública, com ênfase 

nas estratégias para proteger as fronteiras nacionais, frágeis em relação 

principalmente ao tráfico de armas e drogas.  

Interessante é que o tema rendeu alguma discussão sobre os projetos 

pensados para o futuro e sobre o que já existe em andamento, pelo menos no 

que diz respeito à ocupação das fronteiras pelo Estado por meio de um de seus 

aparelhos, as polícias. Apesar da tendência de um candidato de enfatizar o que 

falta ser feito e a do outro de destacar o que já está sendo realizado, ambos 

ressaltaram a proteção às fronteiras como uma questão estratégica para a 

segurança nacional. A partir de nossa própria trajetória de aprendizado em 

regiões fronteiriças, não pudemos deixar de nos perguntar se os dois 

candidatos consideram as fronteiras levando em conta as características 

culturais que se refletem constantemente nas relações de comércio e consumo. 

Compreendemos que o tema das fronteiras, para esses líderes, se reduz a uma 

questão de policiamento, com vistas evidentemente ao problema do tráfico de 

armas e drogas. Porém, se de um modo ou de outro as regiões fronteiriças 
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brasileiras serão cada vez mais ocupadas pelo Estado Nacional e sua proteção 

entregue à força policial, qual seria o preparo desse capital humano para 

interagir na porosidade cultural desse espaço e lidar com as frequentes 

colaborações individuais havidas entre os fronteiriços de nacionalidades 

diferentes? E, ainda, como será preparado esse policiamento para participar de 

um contexto em que há colaborações ocasionais entre instituições de países 

diferentes, às vezes até entre instituições estatais que agem no plano 

municipal, como as prefeituras? 

Pontuamos também que no debate sobre a segurança nas fronteiras 

brasileiras, notamos ainda duas nuances na formação discursiva dos líderes 

políticos, uma tendo a ver com a associação da fronteira a uma dualidade 

estereotipada como o “palco da guerra” que deve ser transformado no “palco 

da paz”, e outra relacionada às diferentes propostas dos dois candidatos acerca 

da política externa – um deles aponta a necessidade de fazer “pressão aos 

governos vizinhos” que são tratados “a pão de ló”, apesar de terem 

responsabilidade na entrada da “coca” no Brasil, enquanto o outro enfatiza a 

necessidade de realizar “parceria[s] com os vizinhos”. Mesmo que as atenções 

dos dois líderes estejam voltadas para o fortalecimento da segurança nas 

fronteiras – especialmente porque apenas entre março e julho de 2010, 1.166 

pessoas foram presas e 46 toneladas de drogas foram apreendidas nas 

fronteiras do Brasil, conforme o jornal Metro (27/8/2010, p. 2) –, 

compreendemos que as propostas em torno dessa pauta e suas implicações 

precisam ser estudadas em mais profundidade, relevando todas as suas 

dimensões. Isso porque percebemos que no próprio discurso desses líderes, 

mesmo que breve, não parece haver uma análise que abarque a complexidade 

e heterogeneidade dessas regiões, e as possíveis soluções são apontadas de 

modo simplista, em termos de guerra ou paz, de pressão ou parceria. 

O processo eleitoral brasileiro encerrou-se no dia 31/10/2010, quando foi 

eleita a primeira mulher presidente do Brasil, Dilma Roussef. Ainda, a partir das 

colaborações de nossos entrevistados, consideramos relevante apontar que 

tanto Dilma Roussef, eleita presidente do Brasil, quanto Jose Mojica, eleito 

presidente do Uruguai, são aliados políticos de seus antecessores, Luis Inácio 
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Lula da Silva e Tabaré Vasquez, ou seja, os dois países tendem a dar 

continuidade aos projetos de governo em andamento.  

Assim, como desfecho deste tópico, concluímos que o contexto 

pertinente às relações econômicas ou políticas entre os países medeiam o modo 

como uruguaios e brasileiros se apropriam do discurso televisivo e as 

representações televisivas participam do jogo identitário da seguinte forma. As 

representações acerca das ditaduras sul-americanas, presentes em uma 

narrativa específica e ainda em outras sobre as eleições no Uruguai, participam 

do jogo identitário reforçando as identificações entre uruguaios e brasileiros, 

uma vez que as duas nações viveram sob regimes militares e a memória do 

período de repressão gera relações de solidariedade entre eles. Algumas das 

matérias sobre as eleições no Uruguai também participam da produção de 

sentidos de solidariedade e identificação porque quando a amostra se apropria 

delas, utiliza-as para apontar outras aproximações entre o Brasil e o Uruguai, 

como por exemplo, ao considerarem que as atuais lideranças políticas de 

ambos os países têm perfis semelhantes. E, especificamente, a narrativa 

televisiva que trata da extradição de um militar que ficou preso por dois anos 

nessa fronteira reforça a identidade fronteiriça. Isso porque, além de o episódio 

ter se desenvolvido na região, ao se apropriarem do discurso televisivo os 

entrevistados o utilizam para produzir sentidos em torno da memória de 

colaboração ou solidariedade entre os dois povos, uma vez que os uruguaios 

acolheram diversos líderes políticos brasileiros durante o período de ditadura no 

Brasil e, conforme a amostra, essa região de fronteira teve participação 

relevante no caso. Nesse sentido, especialmente as representações acerca do 

ex-presidente brasileiro João Goulart, ele mesmo um fronteiriço que viveu em 

exílio no Uruguai, reforçam a identidade fronteiriça. 

As narrativas televisivas em que outras nações concretizam acordos 

entre elas, em solo uruguaio, participam do jogo identitário reforçando a 

identidade nacional construída pelos uruguaios e atribuída pelos brasileiros, de 

acordo com a qual os sentidos associados ao Uruguai tem a ver com a 

diplomacia, a neutralidade ou a amizade. Esses sentidos, que resultam de uma 

construção histórica – desde o discurso fundador da cultura uruguaia, eles 
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foram assimilados e atualizados pelos uruguaios e brasileiros que vivem na 

fronteira –, se tornaram relevantes ao longo desta pesquisa porque se 

mostraram reincidentes na construção de representações que envolvem outros 

temas. Constatamos isso quando as relações políticas e econômicas entre os 

países são imediatamente caracterizadas como positivas, assim como quando 

as representações sobre o Mercosul se desenvolvem no sentido de reafirmar os 

laços de amizade que, conforme a amostra, já existia antes do acordo, e ainda 

quando a realidade fronteiriça é caracterizada como a de uma “fronteira da 

paz”. Essas representações, que conhecemos a partir dos usos e apropriações 

da amostra em torno das narrativas televisivas, são construídas com a 

colaboração dos sentidos de diplomacia e amizade associados ao Uruguai –

sentidos esses que circulam de modo generalizado na fronteira, participando da 

formação discursiva dos entrevistados como primeiro recurso utilizado quando 

atribuem significado ao Uruguai ou às relações entre o Uruguai e o Brasil. 

Acreditamos, todavia, que a ideia de que o Uruguai é “um país amigo” se 

transformou em um estereótipo positivo, bem como a imagem de que a 

fronteira Uruguai-Brasil é a “fronteira da paz”, uma vez que no que diz respeito 

ao Uruguai ou a essa fronteira as produções de sentidos imediatas da amostra 

tendem a não abordar possíveis conflitos ou disputas e, sim, ressaltar aspectos 

que evocam conformidade e relações cordatas, ou amizade e paz. Sabemos que 

os estereótipos são construídos a partir da realidade, mas traduzem sempre 

generalizações incompletas, podendo levar a conclusões equivocadas sobre 

essa mesma realidade, e ao longo de nossa pesquisa conseguimos identificar 

algumas situações em que essa representação estereotipada acerca das 

relações entre uruguaios e brasileiros fronteiriços não se sustenta. Isso porque 

mesmo quando as colaborações dos entrevistados se desenvolvem 

predominantemente no plano do estereótipo da boa vizinhança ou da 

integração, que são reforços importantes nas identificações entre uruguaios e 

brasileiros e, em algumas ocasiões, no fortalecimento da identidade fronteiriça, 

as necessidades de diferenciação ou de delimitar distâncias entre eles podem 

ser apreendidas. 
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Percebemos que algumas narrativas televisivas acerca do processo 

eleitoral uruguaio participaram do jogo identitário de outra forma. Quando a 

amostra se apropria das representações televisivas que envolvem a participação 

do presidente brasileiro na política uruguaia ou a do presidente uruguaio na 

produção de sentidos sobre o Brasil, utiliza-as para sublinhar as distâncias entre 

uruguaios e brasileiros, demarcando as diferenças com o intuito de distinguir o 

que é pertinente a um país e a outro. O mesmo acontece quando os uruguaios 

produzem sentidos sobre sua relação de parcial dependência em relação ao 

Brasil e, em alguma medida, questionam os interesses envolvidos nas alianças 

políticas entre as lideranças brasileiras e uruguaias. Bem como quando os 

brasileiros estabelecem que as novelas, as praias e o futebol apreciados pelos 

uruguaios são símbolos brasileiros e apontam que os vizinhos não aceitam com 

tanta facilidade a ocupação de suas vagas escolares ou postos de trabalho por 

brasileiros. Nessas apropriações, as colaborações da amostra se distanciam dos 

sentidos de paz ou amizade e as narrativas televisivas estão sendo utilizadas 

pra produzir sentidos que reforçam as identidades nacionais e não a identidade 

fronteiriça. 

A amostra ainda utilizou as narrativas acerca do processo eleitoral 

uruguaio para produzir sentidos em torno das decisões políticas e econômicas 

que dizem respeito à produção e ao consumo agropecuário. Nesse caso, apesar 

das expectativas positivas em relação ao estreitamento comercial entre 

uruguaios e brasileiros, ficou claro que quando as decisões favorecem um ou 

outro país, os fronteiriços tendem a sublinhar os limites entre o Brasil e o 

Uruguai, reforçando as identidades nacionais em detrimento da identidade 

fronteiriça. Além disso, também apontamos que os fronteiriços esperavam que 

esse tema fosse abordado ao longo das campanhas eleitorais do Uruguai e do 

Brasil. Porém percebemos que as relações de produção e consumo 

agropecuário que envolvem o Brasil e o Uruguai não foram suficientemente 

exploradas em nenhum dos dois processos eleitorais e, no caso da campanha 

eleitoral brasileira, as fronteiras foram abordadas tão somente enquanto um 

problema de segurança nacional. 
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5.2.2. Uruguaios, brasileiros e o futebol 

 

 

Compreendemos que praticar ou acompanhar o futebol é uma forma de 

participar da vida nacional, de sentir-se fazendo parte de uma cultura nacional 

predominante, tanto no Brasil quanto no Uruguai, tal como identificamos nos 

estudos de caso Argentina-Brasil e Paraguai-Brasil. Até o momento, o Brasil foi 

campeão do mundo de futebol cinco vezes e o Uruguai duas – além de somar 

duas medalhas olímpicas de ouro, em 1924 e 1928. O Brasil ganhou a Copa do 

Mundo na Suécia, em 1958, no Chile, em 1962, no México, em 1970, nos 

Estados Unidos, em 1994 e na Coréia e Japão, em 2002. O Uruguai venceu a 

Copa em seu próprio país, em 1930, e em 1950, no Brasil, derrotando os donos 

da casa. Entendemos que a Copa de 1950 povoa o imaginário de brasileiros e 

uruguaios, uma vez que esse evento foi mencionado por todos os entrevistados 

que acompanham jogos de futebol e as notícias que envolvem esse esporte. 

Mesmo sessenta anos depois da vitória do Uruguai sobre o Brasil, observamos 

que a final da Copa de 1950 participa da memória dos fronteiriços e é 

atualizada no cotidiano, especialmente quando ocorrem jogos entre o Brasil e o 

Uruguai ou quando são realizadas representações televisivas sobre o tema, 

como as três narrativas jornalísticas mencionadas pela amostra. Do ponto de 

vista de quem constrói as narrativas televisivas, bem como de nossa amostra, 

os jogadores ou atores sociais envolvidos nos eventos que determinaram o 

resultado da Copa de 1950 ainda têm valor-notícia. Assim, explicamos que as 

três narrativas se dedicam a acompanhar suas histórias de vida, preservam a 

memória e, ao mesmo tempo, permitem que sentidos sejam atribuídos aos 

atores sociais e aos fatos que configuraram a Copa de 1950 – sentidos esses 

não necessariamente coincidentes com aqueles conferidos aos eventos na 

época em que ocorreram. 

Entre as representações televisivas contemporâneas que abordaram a 

Copa de 1950, encontramos uma das narrativas mencionadas pela amostra sob 

o título “Morre o último jogador da seleção brasileira da Copa de 50” (Jornal da 

Globo, 30/10/2009, 31”). Na matéria, o apresentador conta que “morreu agora 
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à noite, em Salvador, o ex-jogador Juvenal Amariggio. Ele era o único 

integrante ainda vivo da seleção brasileira vice-campeã do mundo de 1950”. 

Enquanto são exibidas imagens recentes do ex-jogador, o repórter continua: 

“nos últimos anos, doente, solitário, Juvenal dependia da ajuda de amigos para 

viver e para se locomover. Morreu aos oitenta e cinco anos”. Com a 

apresentação de imagens da final da Copa de 50, o repórter finaliza: “Juvenal 

era zagueiro e foi criticado ao lado do goleiro Barbosa e do também zagueiro 

Bigode por uma falha que deu o título ao Uruguai, na Copa de 50, no 

Maracanã”. 

Encontramos também uma reportagem mencionada pela amostra sob o 

título “Ghiggia, ex-atacante do Uruguai, relembra o final da Copa do Mundo de 

1950” (Globo Esporte, 20/12/2009, 6‟9”). Essa narrativa foi exibida no quadro 

Baú do Esporte, dedicado à preservação da memória do futebol. Enquanto 

aparecem imagens de Ghiggia mostrando um quadro pendurado na parede, 

com uma foto da seleção uruguaia de 1950, o repórter diz: “Alcides Ghiggia 

abre as cortinas do passado. E lá voltou a se ver Ghiggia, entre a alegria 

uruguaia e a tristeza brasileira”. Enquanto são exibidas imagens da entrevista 

com Ghiggia e do estádio do Maracanã, local onde se deu a final da Copa de 

50, o repórter relata “precisava só de um empate com o Uruguai, mas a celeste 

estava com os pés no chão e com o orgulho ferido”. Conforme a narração do 

repórter, Ghiggia comenta que “botaram nos jornais que o Brasil já é campeão, 

disse e mostrou Ghiggia aos companheiros de vestiário”. 

São exibidas as imagens das capas dos jornais da época e o repórter lê 

as manchetes: “Estes são os campeões do mundo!; À vitória Brasil! Contra os 

uruguaios a luta culminante!; Amanhã a batalha final! Venceremos o Uruguai!”. 

Sobre esse episódio que envolve os jornais, Ghiggia comenta que “uma partida 

se ganha dentro do campo”. A reportagem usa uma trilha sonora e congela a 

imagem dele para sublinhar sua afirmação. Na continuação ele diz que “não se 

ganha antes” e o mesmo recurso é utilizado novamente para dar ênfase à 

frase. 

Diante das imagens do jogo de 1950, o repórter narra os lances que 

levaram o Uruguai a ser bicampeão do mundo: “Brasil, um a zero, com Priassa. 
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Uruguai, um a um, com Schiafino. E lá vem Ghiggia, já havia marcado nos dois 

a zero contra a Bolívia; nos dois a dois contra a Espanha, nos três a dois contra 

a Suécia. Ghiggia vira o jogo, dois a um. Onze minutos depois, onze uruguaios 

deixam o campo com a glória do bicampeonato”. Durante a entrevista com o 

jogador uruguaio, o repórter comenta que “o Brasil sempre culpou pela derrota 

o goleiro Barbosa” e Ghiggia argumenta que “são os onze jogadores que 

ganham e os onze que perdem, não tem que buscar um culpado”. 

Enquanto aparecem imagens do goleiro brasileiro Barbosa, o repórter 

traduz o que Ghiggia diz: “Estive no Rio de Janeiro com Barbosa e ele me disse 

que era impossível viver assim apontado como culpado. Então, tem que culpar 

o Bigode que me marcava. Eu disse para o Barbosa que a culpa não era dele, 

ele fez o que era lógico, eu não, eu chutei”. Sobre Barbosa, o repórter comenta 

que “o reconhecimento do ex-goleiro paulista só aconteceu em outubro de 99, 

cinco meses antes de Barbosa morrer”. Aparecem imagens de Barbosa na 

cerimônia e ele diz em uma entrevista: “o que tiverem que fazer por mim, 

façam enquanto eu estou vivo, porque depois que eu morrer não adianta 

estátua, rua, não resolve nada”. Durante a entrevista, estava presente o 

humorista Rogério Cardoso, que comentou: “e uma estátua para você fica 

muito caro, você é muito alto”. O repórter explica que “ele recebeu do 

humorista e vereador, Rogério Cardoso, o que foi chamado de O Dia do 

Perdão”. Aparecem imagens de Barbosa na Câmara de Vereadores do Rio de 

Janeiro, na celebração, enquanto o repórter destaca, em stand-up, que 

“Barbosa recebeu o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro”. 

Acompanhando a música, o ex-goleiro canta “cidade maravilhosa, cheia de 

encantos mil, cidade maravilhosa, orgulho do meu Brasil”.  

Com a apresentação de imagens do Rio de Janeiro e da entrevista com 

Ghiggia, o repórter continua “na cidade maravilhosa, Ghiggia queria comemorar 

o título, mas...”, ouve-se Ghiggia dizer que “o tesoureiro do Uruguai, não 

encontramos”, e o repórter arremata “...o tesoureiro sumiu”. Ghiggia segue 

contando sua história, conforme a tradução do repórter: “entre todos os 

jogadores, juntamos, tiramos dinheiro do bolso e compramos sanduíches e 

cervejas”. O repórter pergunta “onde estava o tesoureiro?” e Ghiggia responde 
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“tinha desaparecido”, o repórter continua “com o dinheiro?” e Ghiggia confirma 

“com o dinheiro”. Ocorre uma rápida passagem na narrativa para outro 

assunto, as mulheres na vida de Ghiggia. Para isso a reportagem muda de trilha 

sonora e exibe imagens de mulheres formosas. O repórter conta que “Ghiggia 

fez muito sucesso com as mulheres, depois da Copa de 50” e Ghiggia 

modestamente diz “mais ou menos”. O repórter então procura saber como se 

fala o nome do jogador uruguaio e ele explica que seu nome é italiano e mostra 

a pronúncia. 

Enquanto o entrevistado aparece ao fundo, o repórter se dirige para a 

câmera e diz “Ghiggia, o herói para os uruguaios, o vilão para os brasileiros na 

Copa de 50, vai completar oitenta anos, agora em dezembro. O homem que 

silenciou o Maracanã anda decepcionado com o futebol, nos dias de hoje”. 

Conforme a narrativa do repórter, Ghiggia diz: “o futebol mudou muito, há 

muita violência, muita droga. Muitos chutões, não há jogadas clássicas”. São 

destacados os gestos do jogador uruguaio enquanto fala e exibidas imagens de 

violência nos estádios. Diante das imagens de jogos de futebol da seleção 

brasileira, com Pelé, o repórter conta que “o sonho não realizado do Ghiggia 

era jogar no Brasil de setenta, ao lado de Pelé. Hoje o rei, para Ghiggia, é o 

príncipe da alegria, chamado Ronaldinho Gaúcho”. O uruguaio diz “eu gosto 

porque joga alegre” e aparecem imagens de Ronaldinho Gaúcho jogando. 

O quadro que já apareceu no início da reportagem e fica protegido na 

sala de Ghiggia é apresentado novamente. Ao mesmo tempo, o repórter conta 

que “o ídolo uruguaio fica mais feliz quando não fala da Copa de 50, a foto 

histórica [ele] mantém quase sempre protegida dos olhos, para não lembrar 

dos amigos que já se foram”. De acordo com o que o repórter narra, Ghiggia 

diz que “as lembranças me vêm todos os dias, é muito íntimo. O Brasil 

aprendeu muito com a humildade da seleção uruguaia e, por isso, o Brasil 

depois seguiu adiante”. E enquanto são exibidas imagens de jogadores 

brasileiros levantando a taça da Copa do Mundo, o repórter complementa: “e 

foi campeão do mundo na Suécia em 1958, bi no Chile em 62, tri no México em 

70, tetra nos Estados Unidos em 94, penta na Coréia, no Japão, em 2002. 

Hexa? Só depois de reaprendermos lições com aqueles que calaram o 
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Maracanã”. Ghiggia ainda comenta que “o Maracanã, só calou três pessoas, o 

Papa, Frank Sinatra e eu”, e então são mostradas imagens do Papa João Paulo 

II, do cantor Frank Sinatra e dele próprio. E o repórter finaliza dizendo 

“ensinaram que a vida é feita para amar, rir e chorar”. 

Encontramos ainda a terceira narrativa mencionada pela amostra sob o 

título “Ex-jogador que calou o Maracanã na Copa de 50 é homenageado” 

(Jornal Nacional, 29/12/2009, 21”). Na nota, o apresentador introduz que “o 

responsável pelo capítulo mais triste da história do Maracanã foi homenageado 

hoje na calçada da fama do estádio”. Enquanto são exibidas imagens da Copa 

de 50, bem como cenas atuais da homenagem ao ex-jogador uruguaio, 

Ghiggia, o apresentador continua “Ghiggia fez o gol da vitória do Uruguai, por 

dois a um, sobre o Brasil, na final da Copa de 50. O ex-atacante de oitenta e 

três anos foi o centésimo jogador a marcar os pés no local, o sexto 

estrangeiro”. 

A reportagem do Globo Esporte atribui à final da Copa de 1950 os 

sentidos de “alegria uruguaia” e “tristeza brasileira” – o que é uma abordagem 

costumeira no jornalismo esportivo para traduzir as emoções de jogadores e 

torcedores envolvidos numa partida de futebol. Sabemos que o próprio jogo 

implica que duas ou mais equipes ou nações comecem o processo como iguais 

ou equivalentes e que se diferenciem, depois de vivenciá-lo – ao contrário de 

um ritual que leva à conjunção ou equivalência dos diferentes, um jogo leva à 

disjunção.  Ao final, uma equipe ou nação é vencedora e as demais tornam-se 

perdedoras. E como o que sentimos tem a ver com o que a nossa cultura nos 

permite sentir ou com o que aprendemos a partir das trocas simbólicas que 

estabelecemos pela interação social, entendemos que comumente aos 

vencedores se permite a alegria e aos vencidos, a tristeza. Ainda apontamos 

que, conforme a narrativa, o último jogo da Copa de 1950 era caracterizado 

pela imprensa da época por metáforas que nos remetem ao estado de guerra, 

como a “luta culminante” ou a “batalha final” que foi travada entre uruguaios e 

brasileiros no campo de futebol. Compreendemos que essas metáforas que 

representam os jogadores como guerreiros foram utilizadas porque, 
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simbolicamente, a guerra também faz dos iguais, desiguais. E mesmo na 

atualidade é possível encontrar essas metáforas em narrativas sobre futebol. 

Entendemos que nesse jogo o Brasil entrou em campo com pelo menos 

duas vantagens, estava jogando em casa e, em caso de empate, levaria o 

título. Esse contexto colaborou para que os brasileiros acreditassem que o Brasil 

venceria o Uruguai, mesmo antes do desenvolvimento da partida. Porém, o 

jogo foi vencido pelo Uruguai, e de virada. Esses fatores colaboraram para que 

o episódio marcasse a memória de brasileiros e uruguaios e fosse considerado, 

principalmente pelos primeiros, que saíram do jo vencidos, como um momento 

emblemático pela frustração vivenciada. Acreditamos que se a final da Copa de 

50 tornou-se um episódio emblemático, assim o foi também por causa da 

participação dos veículos de comunicação brasileiros, especialmente as rádios e 

os jornais. O que ocorre é que na final da Copa de 50, conforme 

compreendemos, as representações construídas pelos meios de comunicação 

de massa ignoraram a premissa de que um jogo ou uma competição como a 

Copa é um evento que começa entre iguais ou equivalentes, uma vez que, de 

acordo com a narrativa televisiva do Globo Esporte, em 1950 haviam sido 

publicadas reportagens anunciando a vitória do Brasil sobre o Uruguai, 

assumindo que o processo distintivo já havia ocorrido, antes que o embate 

tivesse sido realizado. 

Na reportagem do Globo Esporte, a seleção uruguaia ou a “celeste”, 

como é comumente chamada por causa das cores da bandeira uruguaia 

evocadas no uniforme do time, é associada aos sentidos de “pés no chão” e de 

“orgulho ferido”. Com essa caracterização, a reportagem procura estabelecer 

um contraponto em relação ao modo como a imprensa da época caracterizava 

o Brasil como “campeão”, de antemão, ou ao sentido de “vitória” antecipada. A 

partir da matéria percebemos que a imprensa que cobriu a Copa de 1950 

chegou a publicar manchetes com verbos usados no tempo futuro 

“venceremos”, um procedimento incongruente com a construção de uma 

narrativa noticiosa e improvável na prática jornalística contemporânea. 

Portanto, quando a reportagem do Globo Esporte caracteriza que os jogadores 

uruguaios entraram em campo com os “pés no chão”, quer dizer que sua 
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postura estava embasada na realidade, em oposição às ações e expectativas 

irreais ou excessivamente otimistas dos jogadores brasileiros, geradas pelo 

contexto de entusiasmo antecipado configurado também com a colaboração da 

imprensa brasileira. E quando se refere ao “orgulho ferido” dos jogadores 

uruguaios, a narrativa remete não só ao sentimento dos esportistas 

subestimados, mas também ao orgulho nacional uruguaio ferido, uma vez que 

o futebol é uma atividade de cultivo e expressão da identidade nacional – 

subestimados e feridos porque a imprensa brasileira da época construiu suas 

narrativas assumindo que a partida e o título já estavam ganhos, ou seja, que a 

vitória seria impreterivelmente brasileira. O contraste estabelecido pela 

reportagem do Globo Esporte é acentuado com a colaboração de sua fonte 

principal, o jogador da seleção uruguaia que fez o gol da vitória, o atacante 

Ghiggia. Ele afirma que “uma partida se ganha em campo, não se ganha 

antes”. Ainda, ao expor essa afirmação de Ghiggia, a narrativa utiliza recursos 

como a trilha sonora e o congelamento de imagem entre uma oração e outra, a 

fim de aumentar o peso da afirmação e acentuar a discrepância entre o que os 

brasileiros acreditavam que aconteceria e o que de fato ocorreu. 

O personagem principal da reportagem é Ghiggia, que é caracterizado 

como “herói para os uruguaios” e “vilão para os brasileiros”, ou ainda, como o 

“homem que silenciou o Maracanã”. Essa representação que toma Ghiggia 

como o silenciador do Maracanã é internalizada pelo próprio jogador, que ao 

produzir sentidos sobre sua história de vida, se compara ao pontífice da religião 

católica, o Papa, e ao renomado cantor americano Frank Sinatra, ao dizer que o 

“Maracanã, só calou três pessoas, o Papa, Frank Sinatra e eu”. É preciso 

explicar que o estádio está sendo utilizado pela narrativa como um símbolo do 

futebol e da nação brasileira. Assim, ter silenciado o Maracanã quer dizer que a 

nação brasileira foi paralisada pela ação, nesse caso, de um estrangeiro, ou 

ainda, que ela ficou algo como estupefata e arrasada diante do feito de 

Ghiggia, tal como permaneceu respeitosa e admirada diante das presenças do 

Papa e de Frank Sinatra. Além disso, Ghiggia é caracterizado como o jogador 

que “disse e mostrou” aos “companheiros de vestiário” que “botaram nos 

jornais que o Brasil já é campeão”, o que faz dele mesmo uma figura relevante 
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na atribuição do sentido de “orgulho ferido”, para a situação em que se 

encontrava a seleção uruguaia em solo brasileiro, em 1950, uma equipe 

subestimada pelos brasileiros e pela sua imprensa.  

Conforme a matéria do Globo Esporte, Ghiggia é o jogador que “vira o 

jogo”. A partir da formação discursiva da narrativa, compreendemos que o “vira 

o jogo” diz respeito tanto à ação de Ghiggia em campo, quanto à mudança da 

construção de sentidos que envolveu a final da Copa de 1950, uma vez que de 

seleção subestimada pelos brasileiros e pela sua imprensa, o Uruguai saiu 

daquele jogo como o time coberto de “glória” – por isso, Ghiggia é 

caracterizado como “herói para os uruguaios” e, ao mesmo tempo, ainda hoje 

ele representa um “vilão” para os brasileiros. O ex-atacante uruguaio é 

apontado como o “responsável pelo capítulo mais triste da história do 

Maracanã”, tal como ocorre em outra narrativa, na nota do Jornal Nacional, que 

tinha como objetivo informar que Ghiggia foi “homenageado” no Maracanã, 

deixando a marca dos seus pés “na calçada da fama do estádio”, sendo “o 

centésimo jogador a marcar os pés no local, o sexto estrangeiro”. Na narrativa, 

o homenageado que marcou o “gol da vitória” uruguaia na Copa de 1950 é 

associado, novamente, à tristeza brasileira e a seriedade com que o 

apresentador fala sobre o evento aumenta o peso da sequência “responsável 

pelo capítulo mais triste da história do Maracanã”. 

Apontamos ainda que as reportagens do Jornal da Globo e do Globo 

Esporte atribuem a culpa pela derrota brasileira em 1950 aos jogadores 

Barbosa (goleiro), Bigode (zagueiro) e Amaraggio (zagueiro), no caso da 

primeira, e ao ex-goleiro da seleção, na segunda. Na nota do Jornal da Globo, o 

valor-notícia é a morte do jogador da seleção brasileira de 1950, Juvenal 

Amariggio. Na narrativa, sua história de vida foi caracterizada da seguinte 

forma: “era zagueiro e foi criticado ao lado do goleiro Barbosa e do também 

zagueiro Bigode por uma falha que deu o título ao Uruguai, na Copa de 50, no 

Maracanã”. Acreditamos que a matéria destaca que Amariggio morreu 

“doente”, “solitário” e “dependia da ajuda de amigos para viver e para se 

locomover” como um esforço para pontuar a situação desrespeitosa e precária 

por que passam muitos brasileiros, principalmente idosos, um cenário que não 
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exclui nem personagens que fazem parte da memória coletiva nacional – como 

é o caso específico de Amariggio, que por ter sido considerado culpado pela 

derrota do Brasil, foi deixado à margem da sociedade brasileira. Apesar desse 

esforço de cunho social mais abrangente, na formação discursiva da narrativa 

os jogadores brasileiros Amariggio, Bigode e Barbosa foram associados ao 

sentido de culpa ou culpados pela derrota nacional. Os atribuidores dessa culpa 

não são apontados diretamente, mas é possível compreender que o 

apresentador está se referindo aos brasileiros de modo generalizado. E, embora 

o apresentador não inclua e nem exclua a participação da mídia nessa 

atribuição de culpa, ao lembrar os três jogadores associando-os a essa pecha, a 

narrativa acaba reforçando a caracterização dos ex-jogadores como 

responsáveis por uma derrota nacional. Apontamos ainda que nessa 

reportagem se constrói o sentido de que o Uruguai tornou-se campeão do 

mundo em 1950 como decorrência de uma “falha” brasileira e, portanto, não 

necessariamente pela sua competência em campo. Assim, em alguma medida, 

na narrativa nega-se o reconhecimento de que o Uruguai ganhou a Copa, 

distanciando-o do sentido de “glória”, uma vez que se escolhe afirmar que foi a 

falha brasileira que “deu” o título ao Uruguai. 

Na narrativa do Globo Esporte, Ghiggia reprova a atribuição da culpa ao 

goleiro brasileiro Barbosa, ao concordar com o que ele lhe disse (“é impossível 

viver assim apontado como culpado”) e ao ponderar que são “os onze 

jogadores que ganham e os onze que perdem, não tem que buscar um 

culpado”. Depois de um encontro pessoal com Barbosa, Ghiggia procura pelo 

menos isentá-lo da culpa, atribuindo a responsabilidade a outro jogador 

brasileiro (“então tem que culpar o Bigode que me marcava”), mas o que 

predomina na formação discursiva de Ghiggia é o objetivo de despersonalizar o 

resultado do jogo, porque ele direciona sua enunciação afirmando “os onze 

jogadores que ganham e os onze que perdem”. Ghiggia sublinha que a derrota 

brasileira foi ocasionada pelo talento uruguaio e não por uma falha do goleiro 

brasileiro, ao enfatizar que Barbosa “fez o que era lógico, eu não”. Além disso, 

Ghiggia pontua que o sucesso que o Brasil alcançou no futebol em ocasiões 

posteriores ocorreu também em função do que os brasileiros aprenderam nessa 
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derrota para o Uruguai. Ao dizer que o “Brasil aprendeu muito com a humildade 

da seleção uruguaia e, por isso, o Brasil depois seguiu adiante”, Ghiggia associa 

os uruguaios ao sentido de humildade e vê os brasileiros como um povo que 

tinha uma lição a aprender com os vizinhos, pela falta desse atributo. 

Entendemos que a tentativa das narrativas brasileiras de buscar culpados 

brasileiros pela derrota também é uma forma de distanciar o Uruguai do 

sentido de “vitória” ou de “glória”. A reportagem do Globo Esporte explica que 

o goleiro Barbosa foi nomeado cidadão honorário do Rio de Janeiro, cinco 

meses antes de morrer, há cerca de dez anos, e a essa homenagem a narrativa 

atribui o sentido de “o Dia do Perdão” ou a caracteriza como “o reconhecimento 

do ex-goleiro paulista”, ocasião em que ele próprio afirma “o que tiverem que 

fazer por mim, façam enquanto eu estou vivo, porque depois de eu morrer não 

adianta estátua, rua, não resolve nada”. Essa afirmação, somada ao que 

Barbosa falou para Ghiggia (“é impossível viver assim apontado como 

culpado”), nos dá uma dimensão do seu infindável pesar.  

Atentando para a abordagem dessa matéria, em que a narrativa afirma 

que a homenagem prestada a Barbosa é “o reconhecimento do ex-goleiro 

paulista” e aponta, ao mesmo tempo, que trata-se do seu “Dia do Perdão”, 

entendemos que há uma contradição presente nesse discurso. Entendemos que 

se a homenagem é o “reconhecimento do ex-goleiro paulista”, a entrega do 

título de cidadão honorário do Rio de Janeiro à Barbosa não só atestaria suas 

qualidades de grande jogador, como sobretudo serviria de retratação (bastante 

tardia), por parte da sociedade brasileira, do fato de tê-lo responsabilizado 

injustamente (tivesse ele falhado ou não) pelo resultado do jogo e a derrocada 

brasileira. Entretanto, na formação discursiva da narrativa predomina o sentido 

de que houve culpa do goleiro na derrota brasileira, uma vez que a matéria 

nomeia a homenagem como o “Dia do Perdão”, ou enuncia que “esse ficou 

conhecido como o Dia do Perdão”. Identificá-la como o “O Dia do Perdão” de 

certa forma macula essa homenagem e não deixa ninguém esquecer que 

Barbosa continua sendo considerado o grande culpado na determinação da 

“tristeza brasileira”. Assim, compreendemos que de acordo com a formação 

discursiva da narrativa essa retratação não representa necessariamente um 
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pedido de desculpas da sociedade brasileira, da imprensa inclusive, por tê-lo 

rotulado tão aviltadamente, a ponto de estigmatizá-lo no convívio social. 

Nesse dia de homenagem, Barbosa ouviu um comentário jocoso do 

humorista e vereador do Rio de Janeiro na época, Rogério Cardoso, também já 

falecido. O humorista disse à Barbosa que “estátua para você fica muito caro, 

você é muito alto”. Ao utilizar uma característica física de Barbosa, sua altura, 

para fazer o comentário, o humorista procura validar sua atitude como uma 

brincadeira, estabelecendo que seu discurso é de gênero humorístico, assim o 

humorista tenta esvaziar o peso da sua afirmação provocativa (“estátua para 

você fica muito caro”). A formação discursiva humorística leva ao riso, então, o 

homenageado ri da frase. Quando chamamos a atenção para esse gracejo, 

acabamos nos deparando com o gênero humorístico, tema complexo que não 

pretendemos esgotar aqui. Compreendemos que o humor pode ser utilizado 

como uma forma de se defender, de expressar agressividade ou mesmo uma 

maneira de lidar com o conflito. Entendemos que quando assistimos a um 

programa de televisão que se anuncia como humorístico, assim como quando 

vemos uma peça ou lemos um livro que sabemos ser de humor, fruímos a 

narrativa de acordo com os parâmetros do gênero, atribuímos sentidos a partir 

das características desse tipo de narrativa e, nesse sentido, aceitamos o 

esvaziamento do peso de certas afirmações e até apreciamos a liberdade crítica 

que ele nos oferece. Mesmo em nossas relações sociais cotidianas, 

estabelecemos padrões de relacionamento que permitem o uso do humor, 

dependendo de quem são os atores sociais com os quais estamos interagindo e 

de qual é o contexto em que ocorre a interação. Porém, questionamos a 

exposição às narrativas verbais ou não verbais que se configuram como 

humorísticas dentro de um contexto inesperado. Nesse sentido, consideramos 

que o caso em que Barbosa recebeu o título de cidadão honorário do Rio de 

Janeiro pode figurar entre aqueles contextos que não necessariamente se 

adequam à formulação de uma piada sobre o homenageado. Por outro lado, o 

ator social que formulou o gracejo, Rogério Cardoso, tem dois papéis sociais 

conhecidos, o de vereador e o de humorista. Considerando que seu papel como 

vereador é homenagear e como humorista é fazer graça, a expectativa em 
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relação as suas ações pode ficar confusa. Então, apesar de Barbosa ter 

concordado, com seu riso, que o comentário que ouviu era uma piada e, 

portanto, uma brincadeira na qual a afirmação “estátua para você fica muito 

caro” não tem o peso expressado nela, consideramos que ela pode ter tido 

também um sentido de provocação, uma vez que durante essa parte da 

narrativa, pelos menos um de nossos entrevistados comentou “ah, ele podia ter 

passado pelo menos um dia sem ouvir piadinha” (conforme a brasileira Thaísa, 

55).  

O fato de o próprio Barbosa ser lembrado como culpado, dez anos 

depois de seu falecimento, na narrativa do Jornal da Globo sobre Amariggio, 

nos leva a compreender que a culpabilização do ex-arqueiro segue fazendo 

parte do imaginário brasileiro. Até porque o sentido do perdão está associado 

ao de culpa – se é preciso perdoar é porque uma culpa foi atribuída. Assim, 

entendemos que nas referidas reportagens ainda se constrói a representação 

de que a derrota brasileira de 1950 está relacionada à “falha” de brasileiros ou 

é “culpa” de brasileiros, sendo esse o modo pelo qual tais narrativas 

constantemente se distanciam do sentido de “vitória” dos uruguaios. 

Ainda sobre a reportagem do Globo Esporte, consideramos relevante 

apontar que a narrativa enfatiza seu propósito de resgatar a memória dos 

eventos que resultaram na vitória do Uruguai sobre o Brasil. Ela faz isso por 

meio do ex-atacante uruguaio Ghiggia, quando escolhe dizer que ele abre as 

“cortinas do passado”, no momento em que o entrevistado descerra o cortinado 

que mantém “quase sempre protegida dos olhos” o quadro em que está contida 

a “foto histórica” da seleção uruguaia de 1950. Pela figura de Ghiggia, a 

narrativa estabelece que os eventos passados preservados pela memória 

representam a alegria uruguaia por causa da vitória. Mas agora essa memória, 

para Ghiggia, também se reveste de tristeza por causa do falecimento das 

pessoas com quem o jogador partilhou a alegria da vitória uruguaia, uma vez 

que, conforme a narrativa, além de manter a imagem dos seus companheiros 

de time preservada do olhar, Ghiggia também “fica mais feliz quando não fala 

da Copa de 50”, isso “para não se lembrar dos amigos que já se foram”.  
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Ao lembrar os eventos da Copa de 1950, a reportagem ainda conta, em 

tom anedótico, outra situação que envolveu Ghiggia e seus companheiros da 

seleção uruguaia. Depois da vitória, a equipe uruguaia campeã do mundo teve 

que tirar “dinheiro do bolso” para comprar “sanduíches e cervejas” porque seu 

tesoureiro desapareceu com o dinheiro. Ao reproduzir o perfil de Ghiggia, que 

foi fonte e pauta na reportagem do Globo Esporte, a narrativa procura construir 

sua imagem como a de um homem de sucesso, dizendo por exemplo que ele 

“fez muito sucesso com as mulheres”. Além disso, a matéria procura dar a 

conhecer quem são os jogadores de futebol que ele admirou ou admira, 

informando que o “sonho” não realizado de Ghiggia era “jogar no Brasil de 

setenta, com Pelé” e que, na atualidade, o uruguaio gosta de outro jogador de 

futebol brasileiro, o Ronaldinho Gaúcho, caracterizado por Ghiggia como “o 

príncipe da alegria” ou como alguém que “joga alegre”. A narrativa ainda utiliza 

Ghiggia para caracterizar o futebol contemporâneo, e o ex-jogador uruguaio 

associa-o à “violência”, a “droga” e aos “chutões”, em oposição ao futebol que 

ele mesmo jogava nos anos 50, caracterizado pelas “jogadas clássicas”. A 

reportagem do Globo Esporte termina afirmando que “a vida é feita para amar, 

rir e chorar”.  

Sobre o estilo da reportagem do Globo Esporte, que utiliza vários 

adjetivos para caracterizar situações e personagens, que trabalha com a trilha 

sonora ora para aumentar o peso emocional de algumas situações, ora para dar 

leveza à narrativa, que constrói um perfil e a partir dele aborda diversos temas 

que envolvem a final da Copa de 1950, a amostra comentou que ela é “muito 

bonita” (conforme os brasileiros Thaísa, 55, e Angelo, 69), “bonita” (conforme o 

brasileiro Célio, 58), “que linda” (conforme a uruguaia Suzana, 73) ou “muito 

rica” (conforme os uruguaios Emília, 53, e Eduardo, 28). E, além disso, o 

desfecho da narrativa (“a vida é feita para amar, rir e chorar”) gerou risos e a 

aprovação dos entrevistados por meio da linguagem não verbal – muitos deles 

fizeram um sinal de anuência com a cabeça. 

Assistimos essas narrativas com as famílias brasileira e uruguaia. Além 

deles, os brasileiros Angelo e Sérgio se dispuseram a revê-las conosco. Ao se 

apropriar das narrativas, nossa amostra comentou que “na época, eu acredito 
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que jogar contra nós era como ir para uma guerra, porque éramos campeões 

do mundo e o Brasil ainda não. Hoje, jogo entre Brasil e Uruguai é um clássico, 

mas se tornou um clássico depois da Copa de 50” (conforme o uruguaio Nestor, 

59), e que “jogar contra o Uruguai é clássico, aqui na fronteira vira um guerra 

mesmo. Sempre tudo parece tão calmo, quando tem jogo só faltam se matar. 

Bom, às vezes, até se matam, a gente ouve falar” (conforme o brasileiro 

Angelo, 69). A amostra estabelece que qualquer jogo entre o Uruguai e o Brasil 

tem o sentido de “clássico” por causa dos eventos da Copa de 1950. A partir da 

produção de sentidos dos entrevistados, compreendemos que quando ocorrem 

jogos entre o Brasil e o Uruguai as relações entre uruguaios e brasileiros 

fronteiriços mudam da cordialidade para a hostilidade, uma vez que a rotina 

dessa região de fronteira, comumente pacata ou “calma”, passa a ser associada 

ao espírito de “guerra” ou de violência, como evidencia o discurso de Angelo ao 

apontar que “só faltam se matar. Bom às vezes, até se matam”. Ou seja, em 

dia de jogo entre Uruguai e Brasil, as identidades nacionais são reforçadas, os 

limites entre os países ficam sublinhados e a socialização ocorre no sentido de 

gerar distanciamentos porque se caracteriza pela hostilidade. 

Destacamos que o uruguaio Nestor enaltece a identidade nacional 

uruguaia pontuando que, em 1950, o país já era campeão do mundo e o Brasil 

não e que, por isso, os brasileiros da época estavam atribuindo um sentido de 

“guerra” para o jogo contra a celeste. Consideramos relevante contextualizar 

que Brasil e Uruguai já haviam se enfrentado em Copa do Mundo antes de 

1950, porém é só na competição daquele ano que se percebe uma forte 

mobilização popular e da imprensa brasileira em torno do evento. Conforme 

compreendemos, isso ocorreu porque no caso do Brasil “o futebol foi 

incorporado logo quando esta identidade [nacional brasileira] começou a ser 

construída (...) na década de 1930, quando Getúlio Vargas estava empenhado 

em construir uma nação. Particularmente, na Copa de 1938[, na França]” 

(Barreto, apud Monteiro, 2006). E, conforme Monteiro (2006), “de fato. Antes 

de 1938, duas Copas já haviam sido disputadas”, uma delas no Uruguai, em 

1930, da qual “voltamos de terras uruguaias desclassificados com apenas um 

jogo: uma derrota para os anfitriões”. Quando chegamos em 1950, Getúlio 
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Vargas já comemorava o dia primeiro de maio em estádios de futebol. O 

presidente chegou a assinar a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT, 1943) 

no estádio do Vasco, em São Januário e, conforme Monteiro (2006), sobre a 

seleção brasileira de futebol na época, “a filha de Getúlio, Alzira, era madrinha 

da equipe e o governante se referia aos jogadores como defensores dos 

interesses do país”. Segundo a caracterização do autor, a Copa de 1950, 

sediada no Brasil, “caiu como uma luva para dar força ao discurso de união 

nacional. Em três anos foi construído o maior estádio do mundo, o Maracanã” 

(Monteiro, 2006) e outros foram erguidos pelo país, bem como “uma campanha 

nacional foi detonada por jornais e rádio” (Monteiro, 2006). Então, 

compreendemos que em 1950 as atenções brasileiras estavam bastante 

voltadas para a final da Copa do Mundo, assim como as expectativas tinham 

sido elevadas em torno de uma possível vitória brasileira, também como 

consequência da utilização política do futebol para consolidar a identidade 

nacional e fortalecer o governo de Getúlio Vargas. E essa não foi a última vez 

que o futebol serviu aos fins políticos no Brasil. A Copa de 1970, a primeira a 

ser transmitida ao vivo pela televisão brasileira, conforme caracterização de 

Monteiro (2006), “foi a época dos „noventa milhões em ação‟, em que o 

governo militar usou a canarinha, a mais perfeita máquina de encantar e 

ganhar, para esconder de si mesma uma nação que levava choques nos porões 

da ditadura” (Monteiro, p. 34, 2006).  

Quando ocorreu a Copa de 1950, a uruguaia Suzana tinha treze anos e o 

brasileiro Angelo, nove. Embora fossem bastante jovens na época, eles fazem 

parte de uma das gerações que viveu o contexto da final da Copa do Mundo de 

1950 e, ao assistirem as narrativas televisivas, colaboraram conosco partilhando 

suas memórias. Suzana nos contou que “todos os brasileiros estavam 

convencidos de que eram campeões, aquilo dava uma raiva, eu lembro do meu 

pai furioso com isso e depois foi uma festa, aqui teve muita briga, todos 

exaltados” (Suzana, 73) e Angelo nos contou que “eu era pequeno, lembro do 

meu pai, meu pai me levou para ouvir o jogo no rádio, num mercado de secos 

e molhados que ficava perto da Igreja. Não tínhamos rádio, quase ninguém 

tinha, ai... a decepção que ele ficou, a tristeza, aquilo me marcou assim, tu não 
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pode imaginar” (Angelo, 69). Observamos que a final da Copa de 1950 

imediatamente remete os dois entrevistados as suas figuras paternas. Com 

isso, compreendemos que os sentidos que eles atribuem a essa experiência 

também foram construídos a partir do que eles perceberam que os seus pais 

experimentaram ou por meio da mediação familiar. Considerando a memória da 

amostra, compreendemos que o contexto fronteiriço da época estava associado 

ao sentido de confronto ou de “briga” e os ânimos ficavam “exaltados”. Os 

brasileiros estavam “convencidos” da vitória e os uruguaios, como Suzana e seu 

pai, tinham o orgulho ferido, uma vez que ela estabelece que sentia “raiva” e 

que ele estava “furioso”. Ainda naquele contexto, o resultado do jogo gerou 

“tristeza” ou “decepção” brasileira, como fica evidente nas produções de 

sentido do brasileiro Angelo sobre o estado emocional de seu pai e o quanto 

isso significou para ele mesmo, e desencadeou a “festa” uruguaia, conforme 

pontua Suzana. Então, compreendemos que os eventos que envolveram o 

resultado da Copa de 1950 geraram o enaltecimento das identidades nacionais 

na fronteira – e não da identidade fronteiriça – e, ao se apropriarem das 

narrativas televisivas, os entrevistados atualizaram o sentido de rivalidade 

atribuído as suas memórias. 

A amostra também utilizou as narrativas para caracterizar os povos 

brasileiro e uruguaio, delimitando suas diferenças. Os uruguaios comentaram 

que “eu penso que os brasileiros são mais soberbos do que nós, em tudo, no 

futebol muito mais, hoje são campeões do mundo várias vezes, mas naquela 

época não tinham nenhum título” (Emília, 53) e que “se achavam melhores do 

que nós, é claro que aquilo machucou, temos o nosso orgulho e até hoje ter 

ganhado do Brasil em sua casa fez com que nos respeitassem mais, para nós 

ainda é a glória” (Nestor, 59). Os brasileiros comentaram que “o uruguaio é 

mesmo um povo humilde, eles são muito educados, muito mais do que nós, eu 

acho que é isso o que podemos aprender mesmo com eles. Aqui na fronteira, 

convivendo isso é possível” (Thaísa, 55) e que “foi uma lição e tanto, realmente 

uma partida se ganha em campo, e por isso mesmo não se ganha lembrando 

das glórias do passado, hoje o Brasil disparou na frente do Uruguai, não se 

compara” (Sérgio, 42) e ainda que “é, mas foi mesmo a derrota mais triste que 
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sofremos em casa, aí quem ficou com o orgulho ferido fomos nós, perdemos 

quando achávamos que não era possível, mas não queríamos dar o braço a 

torcer para os uruguaios e ainda não damos” (Célio, 58).  

Os uruguaios caracterizam os brasileiros como “mais soberbos” ou “se 

achavam melhores do que nós”. Contextualizam que isso ocorre principalmente 

no futebol, ao enfatizarem o “muito mais”, porém nos dão pistas de que 

atribuem esse sentido aos brasileiros generalizadamente, ao dizerem “em 

tudo”. A entrevistada uruguaia reconhece que atualmente os brasileiros são 

“campeões (...) várias vezes”, mas faz a ressalva de que em 1950 “não tinham 

nenhum título”. Assim, ela procura fundamentar a atribuição do sentido de 

“soberbos” aos brasileiros. Nestor pontua que essa postura dos brasileiros 

“machucou (...) o nosso orgulho”, revelando que a identidade nacional uruguaia 

realmente está em jogo quando se trata de futebol (em especial o episódio da 

final da Copa de 1950), sendo que a vitória celeste “fez com que nos 

respeitassem mais” e “ainda [hoje] é glória”. Ou seja, essa vitória do Uruguai 

“ainda” é um recurso utilizado atualmente pelos uruguaios para interagir com 

os brasileiros. Percebemos que nessas colaborações há pistas de que os 

uruguaios não se sentem respeitados ou valorizados pelos brasileiros na mesma 

medida em que oferecem respeito ou valorização. Isso se evidencia quando 

apontam que o brasileiro é soberbo ou excessivamente orgulhoso. Portanto, ter 

derrotado o Brasil na Copa de 50 – quando os brasileiros também agiam de 

modo soberbo, ao acreditarem que o título estava ganho – é fundamental para 

lembrar os vizinhos de que o povo uruguaio tem valor e deve ser respeitado. 

Compreendemos que a memória dessa derrota é utilizada no cotidiano da 

fronteira como um mecanismo que serve para manter o equilíbrio nas relações 

sociais fronteiriças, freando o que os uruguaios consideram como um excesso 

de orgulho por parte dos brasileiros. 

Ao se apropriar das narrativas, uma entrevistada brasileira caracteriza os 

uruguaios como um povo “humilde” ou “educado”, estabelecendo uma relação 

de alteridade, uma vez que ela utiliza a expressão “muito mais do que nós”. 

Compreendemos que Thaísa não considera a humildade uma característica 

típica de seu próprio povo e essa representação nos parece congruente com a 
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que os uruguaios formulam sobre os brasileiros, em que os caracterizam como 

demasiadamente orgulhosos. Ao produzir esses sentidos, Thaísa distingue 

uruguaios de brasileiros e atribui a estes a necessidade de “aprender com” 

aqueles. Ou seja, para ela, a educação e a humildade do povo uruguaio são 

qualidades pelas quais primam os vizinhos – diferentemente dos brasileiros –, 

sendo portanto positiva a identidade que ela atribui aos uruguaios, estando 

ausente o sentido de rivalização.  

Por outro lado, seu marido Célio confirma que “achávamos que não era 

possível” perder para o Uruguai, bem como caracteriza que a Copa de 1950 

realmente foi a “derrota mais triste que sofremos em casa” e pontua que “aí 

quem ficou com o orgulho ferido fomos nós”, revelando também que a 

identidade nacional de fato está em jogo quando se trata de futebol. 

Diferentemente da formulação de Thaísa, a formação discursiva do comentário 

de Célio produz o sentido de rivalização. Isso ocorre quando ele enfatiza que 

“não queríamos dar o braço a torcer para os uruguaios e ainda não damos”. 

“Dar o braço a torcer” é uma metáfora que nos remete aos processos que 

simbolicamente fazem dos iguais, desiguais. Nesse sentido, a queda de braço 

torna o “jogo de futebol” equivalente à “guerra”. Com essa produção de 

sentido, compreendemos que Célio procura, mesmo na atualidade, não validar 

a vitória do Uruguai sobre o Brasil, uma vez que ele enfatiza que “ainda não 

damos” o braço a torcer e identifica os uruguaios como rivais. 

O outro entrevistado brasileiro se apropria das narrativas ironicamente. 

Ele inicialmente concorda que os brasileiros aprenderam “uma lição e tanto” e 

que “uma partida se ganha dentro de campo”. Em seguida, ele nos permite 

compreender que utiliza a narrativa para enfatizar, a partir da sequência “por 

isso mesmo”, a superioridade brasileira no todo da história do futebol mundial e 

o anacronismo implícito em qualquer tentativa de se fazer hoje uma 

comparação entre o futebol brasileiro e uruguaio. Sérgio canaliza sua ironia ao 

dizer que “não se ganha lembrando das glórias do passado”, referindo-se ao 

Uruguai que teve um grande futebol no passado e que não se manteve em alta 

desde então, ao dizer que “o Brasil disparou na frente do Uruguai” ou que “não 

se compara”. Compreendemos que a formação discursiva desse comentário 
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produz o sentido de hostilidade, uma vez que ele procura desqualificar os 

uruguaios como rivais.  

Sobre a situação vivida por Amariggio, um entrevistado uruguaio 

comentou que é “um absurdo isso, um jogador de Copa do Mundo morrer 

miserável e doente, é uma ingratidão, o homem representou o seu país” 

(Nestor, 59) e uma entrevistada brasileira disse “ai, coitado, gente. Para que 

torturar o homem a vida toda desse jeito, parece castigo” (Maria Eduarda, 23). 

Compreendemos que ao se apropriar da narrativa, a amostra atribuiu o sentido 

de “ingratidão” para o desamparo experimentado por Amariggio. E ainda 

apontamos que a narrativa causou surpresa ao entrevistado uruguaio. De 

acordo com suas produções de sentido, alguém que representa o próprio país 

merece algum tipo de deferência, sendo o contrário disso considerado por ele 

como uma situação ilógica ou um “absurdo”. O caso de Amariggio também 

suscita pena, isso fica evidente quando a entrevistada brasileira diz “ai, 

coitado”. Essa produção de sentido também está associada à ideia de protesto, 

porque a entrevistada fala como se estivesse chamando a atenção dos que 

estão a sua volta ou a toda “gente”. Quando a entrevistada brasileira questiona 

“para que torturar o homem a vida toda” ou aponta que “parece castigo”, 

compreendemos que, além do seu tom de protesto, ela também está atribuindo 

um caráter de precariedade e desrespeito para com o final da vida de 

Amariggio, pelo fato de ele ainda ser (e ter sido “a vida toda”) considerado 

culpado por alguma coisa no imaginário social brasileiro, uma vez que o punir 

ou o “torturar” ou o “castigo” estão relacionados ao sentido de “culpa” 

construído nas narrativas brasileiras. 

Ainda sobre a atribuição de culpa aos jogadores brasileiros pela derrota 

para o Uruguai e o chamado “Dia do Perdão” de Barbosa, um entrevistado 

uruguaio comenta que “perdoaram nada, ainda culpam o Barbosa, o Bigode e o 

Amariggio e quem mais puderem porque não querem admitir que fomos 

melhores, fomos melhores do que o Brasil, vencemos por nosso próprio mérito” 

(Eduardo, 28). Ao se apropriar das narrativas, ele resiste ao discurso televisivo, 

especialmente quando este insiste no “Dia do Perdão”, e se posiciona dizendo 

“perdoaram nada”, referindo-se não só a Barbosa, mas também a Bigode, 



462 
 

Amariggio e “quem mais puderem” culpar. O entrevistado uruguaio utiliza as 

narrativas para produzir os sentidos de que “não querem admitir que fomos 

melhores do que o Brasil” ou que “vencemos por nosso próprio mérito”. Assim, 

compreendemos que, ainda na atualidade, a insistência das narrativas 

brasileiras em abordar a derrota de 1950 culpando sistematicamente os 

jogadores brasileiros, de fato, distancia a associação dos uruguaios ao sentido 

de vitória, sendo que esse não reconhecimento pleno da superioridade uruguaia 

por parte dos brasileiros povoa o imaginário social uruguaio. Assim, no contexto 

fronteiriço, esse sentido colabora para fortalecer as identidades nacionais, em 

detrimento da identidade fronteiriça, gerando distanciamento entre brasileiros e 

uruguaios. 

Ao se apropriarem das narrativas, o uruguaio Eduardo comentou que 

“quando algum time tem [tinha] que jogar com o Grêmio, joga[va] aqui em 

Rivera” e o brasileiro Sérgio disse que “o estádio do time daqui [o Grêmio] é 

[era] o de Rivera, é [era] o nosso estádio”. O Grêmio do qual falam nossos 

entrevistados é o time de futebol mais conhecido como Grêmio Santanense, de 

Santana do Livramento. O time chegou a conquistar o campeonato gaúcho em 

1937 e, depois de apresentar um bom desempenho na década de 90, na 

primeira divisão do futebol gaúcho, caiu para a série B (em 1997) – desde 2003 

o time está licenciado das competições oficiais. Seu nome completo é Grêmio 

Foot-Ball Santanense e foi fundado em 1913, após a criação do primeiro time 

de futebol da cidade e terceiro mais antigo do Brasil – o Esporte Clube 14 de 

Julho, de 1902, nascido na faixa de fronteira entre Rivera e Santana do 

Livramento, onde existe hoje uma área de preservação chamada Parque 

Internacional.  Ambos surgiram como consequência da proliferação de times 

uruguaios na fronteira e, atualmente, cada qual tem seu estádio de futebol, o 

Honório Nunes (8 mil pessoas) e o João Martins (5 mil pessoas), 

respectivamente. Entretanto, de acordo com a amostra, quando outro time 

gaúcho viajava para a fronteira a fim de jogar com o Grêmio Santanense, era 

comum a partida ocorrer no estádio de futebol Atilio Paiva de Olivera, de 

Rivera, que tem capacidade para acomodar trinta mil pessoas e é o segundo 

maior do Uruguai. 
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O fato de um time brasileiro realizar seus jogos em um estádio uruguaio, 

sendo considerado pelos brasileiros “o nosso estádio”, é um exemplo, entre 

outros, das corriqueiras colaborações institucionais entre Santana do 

Livramento e Rivera. Apontamos também que, enquanto redigíamos essa tese, 

em 30/1/2011 os times gaúchos de futebol Grêmio e Internacional disputaram 

um jogo pelo Campeonato Gaúcho no estádio Atilio Paiva de Rivera. Conhecido 

como Gre-Nal, o jogo entre esses dois times é considerado o maior clássico do 

futebol do Rio Grande do Sul. A realização de um Gre-Nal no Uruguai, de parte 

do campeonato gaúcho na cidade de Rivera (Grêmio e Internacional já haviam 

disputado partidas da competição nesse estádio) ou mesmo de um jogo do 

Internacional pela Copa Libertadores da América é um relevante exemplo de 

colaboração entre uruguaios e brasileiros. 

O brasileiro Sérgio ainda comentou que “aqui tem uruguaio torcendo 

pelo Inter, pelo Grêmio, também tem brasileiro que torce para time uruguaio, 

mais o River Plate” (Sérgio, 42). De fato, na fronteira, observamos uruguaios 

usando camisetas de times brasileiros, especialmente dos gaúchos 

Internacional e Grêmio, e ainda vimos brasileiros vestindo camisetas do River 

Plate e do Peñarol, de Montevideo, e ainda, um usando a camiseta do 

Tacuarembó, da cidade uruguaia de mesmo nome. Compreendemos que, ao se 

apropriarem das narrativas televisivas sobre o futebol, os entrevistados também 

produzem sentidos que reforçam a identidade fronteiriça, sublinhando as 

colaborações entre uruguaios e brasileiros no que diz respeito ao incentivo do 

futebol na região de fronteira, como no caso do estádio de Rivera, que é 

utilizado pelo time de Santana do Livramento, ou apontando que os 

fronteiriços, muitas vezes, torcem pelos mesmos times, independentemente das 

agremiações serem uruguaias ou brasileiras. Evidentemente, isso ocorre apenas 

quando as disputas de futebol não colocam uruguaios de um lado do campo e 

brasileiros do outro.  

Então, compreendemos que as representações construídas pelos 

fronteiriços no âmbito do futebol, a partir de suas apropriações das narrativas 

televisivas, participam do jogo identitário fronteiriço da seguinte forma. Embora 

existam produções de sentido que reforçam a identidade fronteiriça, como 
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quando se pontuam as colaborações entre uruguaios e brasileiros no futebol 

regional ou quando os fronteiriços dos dois países torcem para os mesmos 

times, sejam eles brasileiros ou uruguaios, entendemos que essas 

representações só se sustentam enquanto as disputas de futebol não os 

colocam em lados opostos do campo. Assim, são predominantes as produções 

de sentido nas quais o futebol é utilizado para o cultivo das identidades 

nacionais na fronteira e para o estabelecimento de relações de alteridade entre 

uruguaios e brasileiros.  

O contexto fronteiriço, caracterizado pela constante interação entre 

uruguaios e brasileiros e marcado pela memória da Copa de 1950, bem como 

por todas as produções de sentido que envolvem esse evento – desde o qual o 

confronto entre Brasil e Uruguai tornou-se um clássico –, medeia o modo como 

eles se apropriam do discurso televisivo sobre o futebol, assim como as 

narrativas televisivas participam desse contexto, sendo utilizadas para o reforço 

das identidades nacionais ou para sublinhar os limites simbólicos entre os 

países e, principalmente, na desconstrução do estereótipo da “fronteira da paz” 

ou da “amizade”, uma vez que quando ocorrem jogos entre o Brasil e o 

Uruguai, as relações entre os fronteiriços são associadas predominantemente 

aos sentidos de hostilidade ou rivalidade.  

Nesse sentido, é relevante apontarmos que, enquanto redigíamos esta 

tese e já não estávamos mais em campo, ocorria a Copa do Mundo de 2010 e 

conforme o canal de notícias esportivas da televisão por assinatura, a ESPN, no 

dia 2/7/2010 “Policiais uruguaios fizeram um cordão na fronteira com o Brasil 

para isolar as provocações entre os torcedores da celeste e os brasileiros pouco 

antes do término do jogo que eliminou a seleção pentacampeã do mundo. A 

informação é do jornal uruguaio Ovación, que relatou ainda que a ação já 

servia de preparação para uma eventual celebração do Uruguai, que deve estar 

acontecendo neste momento. Rivais na final da Copa de 1950 (vitória uruguaia) 

e na semifinal de 1970 (vitória brasileira), os vizinhos poderiam se reencontrar 

neste Mundial, mas o Brasil acabou eliminado nas quartas após derrota por 2 a 

1 para a Holanda. Na Cidade do Cabo, a celeste enfrenta os holandeses na 

terça-feira em busca da vaga na final”. Ou seja, a narrativa reitera a relação de 
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rivalidade entre o Brasil e o Uruguai e confirma que, nesse tipo de situação, o 

estereótipo de “fronteira da paz” não se sustenta.  

A seleção uruguaia terminou a Copa de 2010 em um destacado quarto 

lugar, demonstrando um ótimo desempenho, depois de quatro décadas sem 

figurar entre os dez melhores colocados ou sequer classificar-se para participar 

do evento, inclusive com o atacante Diego Forlán – filho de Pablo Forlán, lateral 

direito uruguaio que jogou seis anos no São Paulo Futebol Clube e que com os 

companheiros do Peñarol de Montevideo conquistou a Copa Libertadores da 

América e o Campeonato Mundial de Clubes em 1966 – sendo eleito o melhor 

jogador da Copa pela FIFA (Fédération Internationale de Football Association). 

Já a seleção brasileira, considerada uma das favoritas, teve uma participação 

aquém da esperada. 
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5.3. O que aprendemos sobre o jogo identitário a partir das representações 

relativas ao contínuo rural-urbano, à diversidade étnica e à estratificação 

socioeconômica na fronteira Uruguai-Brasil 

 

 

A fim de identificar as diversas matrizes de significados que participam 

dos processos identitários na fronteira, perguntamos aos integrantes da nossa 

amostra se eles têm alguma ligação com o meio rural no cotidiano ou se 

tiveram ao longo de suas trajetórias. Relatamos algumas dessas informações 

nos perfis e aqui expomos como os entrevistados caracterizaram o que isso 

significa para eles.   

Tal como nos estudos de caso Argentina-Brasil e Paraguai-Brasil, nesta 

fronteira nos deparamos com histórias de vida que se constroem ou se 

construíram entre o campo e a cidade. Nos casos de Rivera-Santana do 

Livramento e Paso de los Libres-Uruguaiana, os laços com o meio rural no 

cotidiano são bastante evidentes porque – além de nossos entrevistados já 

terem vivido no campo ou serem filhos e netos de camponeses – muitos deles 

ainda vivem da produção agropecuária ou do arrendamento de terras, mesmo 

morando na cidade. Na fronteira uruguaio-brasileira, a proximidade física do 

ambiente rural em relação à cidade é sublinhada porque as relações 

socioeconômicas da região ainda se desenvolvem em grande medida por meio 

da lida no campo. Assim, lá constatamos o contínuo rural-urbano nas tradições 

vividas por diversas gerações, bem como nas redes de relações sociais que se 

desenvolvem no cotidiano entre o campo e a cidade. 

De acordo com as colaborações de nossa amostra, suas relações com o 

meio rural constituem um aspecto que gera identificação entre uruguaios e 

brasileiros. Nossos entrevistados brasileiros disseram que “no trabalho somos 

muito parecidos com os uruguaios, vivemos do plantio de arroz, da criação de 

gado, de boi, cavalo, ovelha” (Célio, 58), “o gaúcho da fronteira é o homem do 

campo. Aliás, aqui somos mais parecidos com o que significa ser gaúcho, nós 

com os uruguaios aqui, ainda cultivamos aquela coisa tradicionalista, mesmo 

quando não estamos para a campanha, a campanha sempre está conosco” 
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(Thaísa, 55), “meu pai trabalha com isso, meus avós viveram disso, e acho que 

é por isso que eu gosto de camperear [campear], me criei campereando 

[campeando] por pura diversão. Adoro, então é importante na minha vida e a 

gurizada de Rivera e Santana é assim, se cria assim a maior parte” (Maria 

Eduarda, 23), “para você ter uma ideia, quase toda carne que consomem na 

região é uruguaia, o brasileiro come carne uruguaia, se abateram aqui ou lá 

não muda nada porque somos a mesma gente, fazemos o mesmo trabalho na 

lavoura, na lida” (Angelo, 69), “bah, o que que eu vou te dizer, eu não conheço 

alguém que não tenha se criado indo para estância, tomando banho em valo. 

Até quando tu conhece o pessoal de Rivera, isso aí é uma coisa que a gente 

percebe que fez parte da vida deles, daí tu já se identifica” (Fernanda, 36) e 

“tchê, muito da amizade do pessoal daqui tem a ver com o mesmo tipo de 

trabalho, os gostos são os mesmos e daí é que a gente se entende bem” 

(Sérgio, 42). 

Os uruguaios disseram que “aqui a fronteira sempre foi o comércio de 

um com outro, essa é a história do lugar, sempre vendemos arroz, carne, ainda 

hoje passam as tropas de boi, de ovelha, de cavalo de um lado pro outro, sem 

problemas porque todos vivemos do campo” (Suzana, 73), “tanto os uruguaios 

quanto os brasileiros se dão tão bem aqui porque temos o mesmo costume, 

essa região se formou mesmo com a lida no campo” (Emília, 55), “sempre tem 

negócio de venda de gado de um lado para o outro, o plantio e a lida é o que 

mais faz a gente da fronteira, por isso mesmo com o negócio dos free shops, as 

famílias tradicionais dos estancieros e ganaderos ainda são as mais influentes 

na política de toda região” (Nestor, 59), “o gaucho é a mesma coisa em Rivera 

e Santana, a lida no campo, a criação e gado, mas hoje tem que ter mais 

opções, já tem o comércio melhor, os free shops, mas fora isso, chê, se você 

quer fazer outra coisa, ainda tem que ir estudar fora como eu e talvez até 

trabalhar em outro lugar, não sei” (Eduardo, 28), “o negócio da pele de ovelha, 

do couro de boi sempre existiu, nós temos loja hoje, mas o comércio informal 

acontece o tempo todo, faz parte da história da fronteira. Em cima disso 

construímos nossa amizade, muita gente construiu a vida com o negócio do 

campo e temos a tranquilidade de saber que podemos vender para os 
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brasileiros, não vão deixar de comprar de nós, isso aí não é problema” 

(Enrique, 34) e “meu pai criou todos nós com o dinheiro da venda de cavalo 

para os brasileiros, até nisso aí nunca nos faltaram, mas uma amizade... bah, 

de toda a vida” (Vanessa, 41).  

As representações de nossa amostra acerca da ruralidade evidenciam 

que os modos de vida rural e urbano não estão separados simbolicamente no 

imaginário fronteiriço em nenhum aspecto. Isso porque, ao contrário do que 

observamos no caso Paraguai-Brasil, por exemplo, na região fronteiriça 

uruguaio-brasileira os entrevistados não se remeteram ao campo fazendo 

comparações distintivas sobre como eram suas vidas ou as vidas de seus 

ascendentes no passado, nem procuraram distinguir o modo de vida urbano do 

rural na atualidade. O tema da ruralidade foi utilizado por nossos entrevistados 

principalmente para caracterizar o modo de vida regional. Ao abordarem as 

relações socioeconômicas concretizadas entre uruguaios e brasileiros há longa 

data, emergiram as identificações entre esses dois povos no âmbito do trabalho 

e ocorreu o reforço dos sentidos de amizade e paz comumente atribuídos a 

essa fronteira. 

As similaridades entre uruguaios e brasileiros são sublinhadas pela 

amostra em diversas sequências, como quando dizem “no trabalho somos 

muito parecidos com os uruguaios”, “o plantio e a lida é o que mais faz a gente 

da fronteira” e “somos a mesma gente, fazemos o mesmo trabalho”. A 

semelhança nas atividades produtivas e a parceria nos negócios acentuam 

valores como amizade e paz. Algumas sequências – como as seguintes, “nunca 

nos faltaram, mas uma amizade... bah, de toda a vida”, “muito da amizade do 

pessoal daqui tem a ver com o mesmo tipo de trabalho” e “Em cima disso 

construímos nossa amizade, muita gente construiu a vida com o negócio do 

campo e temos a tranquilidade de saber que podemos vender para os 

brasileiros, não vão deixar de comprar de nós, isso aí não é problema” – nos 

levam a compreender que as representações sobre a ruralidade são tecidas 

com o enaltecimento da cordialidade e da amizade atribuídas às relações entre 

os fronteiriços. Compreendemos também que, ao enfatizarem a ausência de 

“problemas” nas relações entre uruguaios e brasileiros, ou o quanto essa “gente 
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(...) se entende bem”, ou o quanto esses dois povos “se dão bem” na região – 

como nas sequências “a fronteira sempre foi o comércio de um com outro (...) 

sem problemas porque todos vivemos do campo”, “tanto os uruguaios quanto 

os brasileiros se dão tão bem aqui porque temos o mesmo costume” e “os 

gostos são os mesmos e daí é que a gente se entende bem” – os entrevistados 

produzem o sentido de que essa é a fronteira da paz e reforçam o estereótipo 

positivo associado à Rivera-Santana do Livramento.   

Perguntamos então sobre as preocupações que demonstraram 

anteriormente, registradas em um dos tópicos anteriores, em torno das 

decisões políticas e econômicas que dizem respeito à abertura ou à proteção 

dos mercados brasileiro e uruguaio de produtos agropecuários. Sobre isso o 

brasileiro Célio comentou que “realmente aqui estávamos na expectativa de 

saber o que ia mudar na política nesse sentido, tem que ter um equilíbrio, e 

ultimamente é mais o produtor brasileiro que acaba pagando a conta e não 

pode ser assim, mas isso é coisa do governo” e sua esposa Thaísa 

complementou que “os problemas são os conchavos políticos, os acordos que 

fazem e usam o caso da produção agrícola como barganha para conseguir 

outras coisas, que até podem ser boas para uns, mas não servem para proteger 

o nosso mercado ou o nosso produtor”. A uruguaia Suzana disse que “quando 

deixam por conta de quem vive da lida no campo esse tipo de decisão dá 

menos problema, o caso é que acredito que quem comanda não sabe bem 

como é, ou estão preocupados com outras coisas que não o nosso produtor” e 

o uruguaio Nestor explicou que “se tratam de decisões que não dependem de 

nós, são as intervenções dos governos que criam esse tipo de situação e, claro, 

daí os ânimos se exaltam por aqui, mas na verdade é com eles que devíamos 

ficar enfurecidos porque deveriam guardar os interesses dos produtores de seu 

país”. Com isso, compreendemos que nas representações construídas pela 

nossa amostra há descontentamento com as decisões políticas e econômicas 

tomadas pelos estados nacionais uruguaio e brasileiro no âmbito dos acordos 

firmados a respeito dos produtos agropecuários. Como vimos em um dos 

tópicos anteriores, essas decisões que visam atender às necessidades dos 

produtores e consumidores brasileiros e uruguaios ocorrem em termos de 
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abertura ou proteção de mercado que comumente acabam favorecendo mais 

um país do que o outro. E isso se reflete nas representações de nossa amostra, 

que no que concerne a esse tipo de situação, tendem ao enaltecimento das 

identidades nacionais, em detrimento da identidade fronteiriça, ainda que 

atribuíam a responsabilidade por esse tipo de cenário aos governos uruguaio e 

brasileiro e não necessariamente aos povos – preservando assim, em alguma 

medida, o sentido de amizade ou paz entre brasileiros e uruguaios. 

A partir das colaborações da amostra pudemos depreender que o meio 

rural também é considerado pelos fronteiriços como um espaço de lazer. Ao 

falarem sobre suas relações com o campo, duas entrevistadas brasileiras 

evidenciaram que os brasileiros e os uruguaios que se criam na fronteira 

acabam partilhando memórias semelhantes sobre a participação do meio rural 

em suas vidas e esse é um aspecto que gera identificação entre eles. Nos 

comentários que vieram à tona, essas memórias estão associadas a atividades 

consideradas por elas como de lazer – “(...) eu não conheço alguém que não 

tenha se criado indo para estância, tomando banho em valo. Até quando tu 

conhece o pessoal de Rivera, isso aí é uma coisa que a gente percebe que fez 

parte da vida deles, daí tu já se identifica” e “meu pai trabalha com isso, meus 

avós viveram disso, e acho que é por isso que eu gosto de camperear 

[campear], me criei campereando [campeando] por pura diversão, adoro, então 

é importante na minha vida e a gurizada de Rivera e Santana é assim, se cria 

assim a maior parte”. Camperear é um termo que está sendo utilizado nesse 

contexto com o sentido de cavalgar e, para a brasileira que teceu o comentário, 

é uma atividade de lazer. Banhar-se num valo ou regadeira, como lembrou 

outra entrevistada, é uma atividade de lazer típica de estâncias em que se 

planta arroz irrigado. Para irrigar a lavoura é preciso primeiro realizar a 

captação de água, que pode vir de um rio ou de uma barragem e é conduzida 

até o valo ou regadeira por canos cujo diâmetro é geralmente bastante largo. 

Se a fonte de água e o valo estiverem em desnível, sendo em aclive utiliza-se 

uma bomba e se for em declive, a ação da gravidade basta para realizar a 

captação. O que ocorre é que desse cano a água jorra em maior ou menor 

intensidade, como se fosse uma pequena cascata, e ali costumeiramente as 
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crianças brincam e mesmo os adultos procuram o local para refrescar-se como 

se estivessem tomando banho no rio ou na barragem. Depois de chegar à 

regadeira ou ao valo a água é encaminhada para a lavoura. Com isso, 

entendemos que o meio rural gera identificações entre uruguaios e brasileiros 

em pelo menos duas dimensões. O campo é visto e relacionado pelos 

fronteiriços principalmente como espaço de trabalho e de lazer. 

Compreendemos que as representações da amostra acerca da ruralidade 

indicam que esse é um elemento importante na construção e reforço da 

identidade fronteiriça na medida em que aproxima brasileiros e uruguaios. Isso 

ocorre porque o modo de vida no campo faz parte da história e do cotidiano da 

região de fronteira e também porque o tema da ruralidade aciona a identidade 

étnica gaúcha partilhada por eles – o que constitui outro prisma por meio do 

qual é possível entender a elaboração dessas representações. As práticas 

socioeconômicas que envolvem o meio rural são relevantes na tessitura da 

cultura gaúcha, e essas tradições não se restringem às sociedades fronteiriças. 

O capital cultural gaúcho ou gaucho se espraia pelo Uruguai, Argentina e pelo 

sul do Brasil, especialmente pelo Rio Grande do Sul. Quando os entrevistados 

dizem que “o gaucho é a mesma coisa em Rivera e Santana, a lida no campo, a 

criação e gado” e que “o gaúcho da fronteira é o homem do campo, aliás, aqui 

somos mais parecidos com o que significa ser gaúcho, nós com os uruguaios 

aqui, ainda cultivamos aquela coisa tradicionalista, mesmo quando não estamos 

para a campanha, a campanha sempre está conosco” fica evidente que as 

práticas sociais e as trocas simbólicas que envolvem a ruralidade são 

reconhecidas também como parte da identidade gaúcha e que esta é partilhada 

por uruguaios e brasileiros que vivem na região de fronteira. Os termos gaucho 

e gaúcho são utilizados – respectivamente, pelo uruguaio Eduardo e pela 

brasileira Thaísa – com um sentido inclusivo (“nós, brasileiros e uruguaios”) e 

objetivam sublinhar as similaridades existentes entre uruguaios e brasileiros. 

Numa das sequências ocorre até uma distinção entre o “gaúcho da fronteira”, o 

próprio habitante uruguaio ou brasileiro da região, e o que depreendemos como 

os gaúchos que vivem em outras regiões. A brasileira Thaísa ressaltou que o 

fronteiriço está mais próximo do que “significa ser gaúcho” por ser “mais 
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tradicionalista” e pelo seu comprometimento com a vida no campo, ou seja, de 

acordo com sua perspectiva, o ator social da fronteira está mais próximo de um 

tipo ideal no contexto da cultura gaúcha. Nessa colaboração, a atuação no 

campo é apontada como elemento primordial no cultivo das tradições gaúchas, 

quando a entrevistada diz “mesmo quando não estamos para a campanha, a 

campanha sempre está conosco”, ela usa o termo campanha com o significado 

de campo ou estância e produz o sentido de que mesmo quando o fronteiriço 

não está no campo, o que o meio rural representa segue fazendo parte de sua 

identidade. 

Um dos entrevistados uruguaios, Nestor, se referiu à distribuição do 

poder político na região, atentando para a relevância das “famílias tradicionais 

dos estancieros e ganaderos”. Entendemos que esse é um aspecto importante 

para compreender a realidade fronteiriça, especialmente no que é pertinente às 

relações rural-urbanas e à configuração da identidade fronteiriça. Por isso, 

contextualizamos que no Uruguai, assim como na Argentina e no Brasil, o 

processo de concentração de propriedade da terra estabeleceu o latifúndio 

como base de exploração econômica e, de acordo com Cardoso (1997), o 

latifundiário tornou-se o agente político dominante nesses contextos. Com isso, 

desenvolveram-se nesses países práticas políticas e econômicas de traço 

personalista. No Brasil, algumas dessas práticas ficaram conhecidas como 

“clientelismo” ou “coronelismo” – muito semelhantes ao que se chama no 

Uruguai e na Argentina de “caudilhismo”. De acordo com Mélo (2003), a figura 

do caudilho tem importantes semelhanças com a do coronel. Ambos 

representam grupos minoritários, geralmente grandes proprietários de terras, 

que controlam o poder político e econômico das principais instituições públicas 

e privadas em sua área de influência. O que observamos nessa região converge 

com o estudo do autor sobre o papel social dos latifundiários na fronteira 

Rivera-Santana do Livramento, onde as práticas políticas e econômicas 

personalistas enfraqueceram, mas não desapareceram, tanto que elas seguem 

permeando, em boa medida, as práticas sociais dos indivíduos no meio rural e 

urbano da fronteira uruguaio-brasileira. 
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As representações sobre a ruralidade também desvelaram aspectos 

relevantes sobre a configuração socioeconômica da região fronteiriça. 

Compreendemos que a fala de um de nossos entrevistados uruguaios oferece 

indícios de que as novas gerações de fronteiriços anseiam pela diversificação 

econômica da região a fim de poderem permanecer na região, tal como 

evidencia Eduardo na sequência “se você quer fazer outra coisa, ainda tem que 

ir estudar fora como eu e talvez até trabalhar em outro lugar”. Outro aspecto 

que consideramos relevante nas colaborações da amostra sobre a ruralidade 

tem a ver com a percepção dos entrevistados acerca do comércio de produtos 

agropecuários entre uruguaios e brasileiros. Embora em nenhum momento o 

termo contrabando tenha sido enunciado pela amostra, percebemos que 

quando abordam esse tema não estão falando apenas do comércio formal. Um 

dos entrevistados chega a se referir ao “comércio informal” e as colaborações 

dos demais não parecem excluir as operações ilegais quando estão elaborando 

seus comentários, como nas sequências “o negócio da pele de ovelha, do couro 

de boi sempre existiu, nós temos loja hoje, mas o comércio informal acontece o 

tempo todo”, “sempre vendemos arroz, carne, ainda hoje passam as tropas de 

boi, de ovelha, de cavalo de um lado pro outro, sem problemas”, “para você ter 

uma ideia, quase toda carne que consomem na região é uruguaia, o brasileiro 

come carne uruguaia, se abateram aqui ou lá não muda nada” e “sempre tem 

negócio de venda de gado de um lado para o outro”. Quando caracterizam 

dessa forma as relações interfronteiriças, os entrevistados consideram ainda 

que isso faz “parte da história da fronteira” ou da “história do lugar”. 

Perguntamos a eles, então, se quando falam dessas trocas comerciais estão 

falando apenas de operações legais. Evitando o uso do termo contrabando, a 

amostra confirmou que não se refere apenas às trocas comerciais legais, em 

que ocorre o recolhimento de impostos. A partir de nossa observação do 

contexto fronteiriço e do fato de nossa amostra entender que as trocas 

comerciais ilegais entre uruguaios e brasileiros estão tão plasmadas na 

formação e sustentação socioeconômica da região quanto as operações que se 

desenvolvem dentro dos parâmetros legais, compreendemos que o termo 
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contrabando não é utilizado por eles porque implica um sentido negativo e os 

fronteiriços procuram não associar essa fronteira ao crime. 

Compreendemos que as representações construídas a partir das relações 

dos entrevistados com a ruralidade na fronteira participam do jogo identitário 

da forma apresentada a seguir. Para os fronteiriços, o meio rural representa 

trabalho, lazer e é um elemento fundamental no cultivo das tradições gaúchas. 

Considerando esses três aspectos sublinhados pelos nossos entrevistados, o 

universo simbólico relativo à ruralidade é partilhado por brasileiros e uruguaios, 

gerando identificação e, preponderantemente, o reforço da identidade 

fronteiriça. Percebemos que a identidade fronteiriça nesse caso tem a ver com 

o fortalecimento do sentimento de pertença à região, bem como o de pertença 

à etnia gaúcha. Assim, é possível dizer que as representações da amostra 

acerca da ruralidade apontam para o fortalecimento da identidade regional e da 

identidade étnica gaúcha. Além disso, pudemos observar que o estereótipo 

positivo sobre essa fronteira, segundo o qual ela está associada aos sentidos de 

paz e amizade, participa da formação discursiva de nossa amostra. Entretanto, 

como o jogo identitário é situacional, percebemos que as decisões dos Estados 

Nacionais – com relação à abertura dos mercados uruguaio e brasileiro para os 

bens agropecuários produzidos pelos dois países –, interferem no cotidiano 

fronteiriço gerando o reforço das identidades nacionais, em detrimento da 

identidade fronteiriça. Isso porque essas decisões ora favorecem um país, ora 

outro, colocando os brasileiros e os uruguaios que vivem na fronteira em lados 

de interesse opostos – o que fica evidente nas colaborações da amostra, ainda 

que os entrevistados se esforcem, em seu discurso, para manter a realidade 

fronteiriça associada preponderantemente às relações de natureza harmônica.  

Outros aspectos relevantes suscitados na elaboração de representações 

sobre a ruralidade têm a ver com a realidade política e socioeconômica da 

região. As colaborações da amostra evidenciaram que nas cidades de Rivera e 

Santana do Livramento as práticas políticas e econômicas ainda são bastante 

personalistas e aqueles que dominam o segmento rural, as famílias tradicionais 

de estancieros e ganaderos, detêm em boa medida o poder político na região. 

Um dos aspectos levantados foi a necessidade de se diversificar a economia 
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regional, ainda bastante dependente dos negócios do campo, a fim de 

incentivar as novas gerações a permanecerem na fronteira. Apontamos ainda 

que o discurso da amostra sobre as trocas comerciais que envolvem produtos 

agropecuários evidenciou que tanto o comércio interfronteiriço formal quanto o 

informal estão plasmados na formação e sustentação econômica regional, 

fazendo portanto parte da “história” da fronteira. Com isso, compreendemos 

que os entrevistados não atribuem, necessariamente, um sentido negativo ao 

comércio informal. Eles procuram, inclusive, evitar o uso do termo contrabando. 

Isso para não associar essa fronteira ao crime e evitar a desconstrução do 

estereótipo positivo que envolve Rivera e Santana do Livramento, uma fronteira 

que não é conhecida por ser um espaço de operações ilegais e sim pelas 

relações interfronteiriças pacíficas e pelo comércio dos free shops. 

Ainda com o objetivo de compreender a construção dos processos 

identitários, perguntamos aos nossos entrevistados a que etnia eles se sentiam 

pertencer. Exploramos aqui como isso é relevante em seu cotidiano ou tem sido 

ao longo de suas vidas. Pedimos ainda que nos contassem com que outros 

grupos étnicos eles interagem na esfera pública e/ou privada.  

Como apontamos nos perfis de nossa amostra, entre os brasileiros, a 

família nos contou que seus ascendentes são italianos, Angelo e Sérgio 

disseram que descendem de italianos e portugueses e Fernanda nomeou 

apenas os portugueses como seus ascendentes. Entre os uruguaios, a família 

nos contou que seus ascendentes são italianos e espanhóis, Vanessa apontou 

os espanhóis como seus ascendentes e Enrique disse que se considera 

descendente de espanhóis e brasileiros. Ao conversarem conosco sobre a 

diversidade étnica fronteiriça, os brasileiros nos disseram que: “aqui eu já vi 

gente falando tudo quanto é língua e às vezes eu nem sei que língua é, 

principalmente no comércio, as lojas, os camelôs, tem gente de fora, de fora 

assim que eu digo é que não é daqui, nem brasileiro, nem do Uruguai” 

(Fernanda, 36), “a fronteira tem muita diversidade, a gente convive com outros 

povos, faz interessante o dia a dia, é o uruguaio, o libanês, o turco, o chinês, é 

mais no comércio que se vê” (Thaísa, 53), “bah, na fronteira o que mais tem é 

gaúcho, o gaúcho é uma mistura do espanhol com o índio e o português. 
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Depois, veio o negro também, tudo começou por aqui mesmo nessa região 

entre o Uruguai e o Brasil, só mais tarde é que entrou o italiano nessa região, e 

ainda muito pouco, muitos já vinham misturados com os uruguaios, e agora tá 

aí outros povos que vieram do outro lado do mundo” (Célio, 58) e “é uma festa, 

tem de tudo aqui, mas o mais importante é o uruguaio para nós, né, porque 

eles são gaúchos como nós. Então, é com quem a gente convive mais” (Maria 

Eduarda, 23). Os brasileiros Angelo e Sérgio estavam juntos na casa de vinhos 

quando colaboraram conosco acerca desse tema. Eles disseram: “chê, o povo 

daqui é gaúcho, é o que todo mundo tem em comum. Eu te disse que sou 

italiano com português, o gaúcho é a mistura do uruguaio ou o espanhol com o 

índio, e do lado de cá com os negros, já o italiano não. Mas independente, ser 

gaúcho é como toda gente vive aqui. Agora, tem outros agora por causa do 

comércio, árabes, alguns chineses, gente boa. Agora, a gente não convive 

muito, eles ficam mais entre eles” (Angelo, 69) e “somos gaúchos, acho que 

isso aí é a primeira coisa, como o Angelo disse, o italiano é um tipo de povo, 

tem até outro físico que o gaúcho mesmo, dá para notar porque o italiano não 

se misturou tanto, foi mais com o português mesmo, mas a cultura gauchesca 

é de todos aqui” (Sérgio, 42). 

Os uruguaios nos disseram que “a fronteira é povoada pelos gauchos, 

somos todos o mesmo povo, tem muito gente italiana como nós, mas o gaucho 

mesmo mais é a mistura do espanhol com o indígena, e o italiano é com o 

espanhol. Tu sabes que o gaucho surgiu aqui mesmo na fronteira?” (Eduardo, 

28), que “o gaucho surgiu já de uma mistura do espanhol com o índio, aí aqui 

na fronteira misturou com o português e com o negro, esse é o gaúcho da 

fronteira. O italiano não se misturou tanto, quando muito com o espanhol, mas, 

tchê, aquele que se cria no pampa tem o mesmo costume” (Nestor, 59), “todos 

tomamos o mate, comemos a carne, apreciamos muito, até nos agrada as 

mesmas canções e danças. Agora está mais diversificado, tem outros povos por 

aqui, os árabes, os chineses, eles não tem o mesmo gosto da música e da 

comida gaucha, porque eles já vem de outra cultura, não se interessam por 

comprar terra ou lidar no campo, mas respeitam muito e até gostam, tu sabes, 

da música brasileira, uruguaia e argentina, mas não a campeira” (Emília, 55), 
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que “metade do Uruguai é de italiano, tem quase tanto quanto espanhol na 

nossa história, mais o italiano está aqui há tanto tempo que não se diferencia 

mais. É verdade que o italiano se misturou menos com o indígena do que o 

espanhol, assim como no Brasil o italianos se misturaram menos com o negro 

do que o português, mas é tão gaucho quanto os outros” (Suzana, 73), “tchê, a 

fronteira é gaucha, e agora também é árabe, palestina e chinesa, coreana, é 

claro que às vezes tem um pouco de disputa, mas tem espaço para todos” 

(Vanessa, 49) e “o gaucho tem dos dois lados da fronteira porque misturou o 

uruguaio com o brasileiro, o gaucho é o doble chapa por essência” (Enrique, 

38). 

Num primeiro momento, nossos entrevistados apontaram a participação 

de portugueses, espanhóis e italianos na formação de suas famílias, sendo que 

dos doze fronteiriços que colaboraram conosco, nove tem ascendentes de 

origem italiana. Em seguida, suas colaborações evidenciaram que também se 

sentem pertencendo à identidade étnica gaúcha por terem sido criados na 

cultura gaúcha, numa região cuja formação socioeconômica ligada à lida no 

campo e à criação de gado enaltece o cultivo de tradições culturais 

consideradas por eles como gauchescas. Isso fica claro quando os entrevistados 

enunciam que “o povo daqui é gaúcho, é o que todo mundo tem em comum”, 

“ser gaúcho é como toda gente vive aqui”, “somos gaúchos, acho que isso aí é 

a primeira coisa”, “a cultura gauchesca é de todos aqui”, “na fronteira o que 

mais tem é gaúcho”, “a fronteira é povoada pelos gauchos, somos todos o 

mesmo povo”, “a fronteira é gaucha” e “o gaucho tem dos dois lados da 

fronteira”. Quando enfatizam “todos somos o mesmo povo” ou que ser gaúcho 

“é o que todo mundo tem em comum” e que o gaúcho “tem dos dois lados da 

fronteira”, os entrevistados sublinham a identificação que existe entre 

uruguaios e brasileiros por conta das tradições gaúchas. Ao usarem o termo 

“todos”, eles se referem de modo inclusivo a “todos nós, uruguaios e 

brasileiros” e, além disso, enaltecem o sentimento de pertença à mesma região 

ao dizerem “o povo daqui”, ou seja, da região fronteiriça entre o Uruguai e o 

Brasil. Uma de nossas entrevistadas uruguaias expõe hábitos e gostos 

partilhados entre uruguaios e brasileiros que cultivam tradições gaúchas, ela diz 
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“todos tomamos o mate, comemos a carne, apreciamos muito, até nos agrada 

as mesmas canções e danças”. E a identificação entre uruguaios e brasileiros 

que partilham o capital cultural gaúcho no contexto da diversidade étnica 

fronteiriça também é sublinhada por uma de nossas entrevistadas brasileiras, 

quando ela diz que “o mais importante é o uruguaio para nós, né, porque eles 

são gaúchos como nós. Então, é com quem a gente convive mais”. 

Sobre a origem do povo gaúcho, a própria amostra explicou que “o 

gaucho mesmo é mais a mistura do espanhol com o indígena. Tu sabes que o 

gaucho surgiu aqui mesmo na fronteira?”, que “o gaúcho é uma mistura do 

espanhol com o índio e o português, depois, veio o negro também, tudo 

começou por aqui mesmo nessa região entre o Uruguai e o Brasil”, e que “o 

gaucho surgiu já de uma mistura do espanhol com o índio, aí aqui na fronteira 

misturou com o português e com o negro, esse é o gaúcho da fronteira”. De 

acordo com as sequências “Tu sabes que o gaucho surgiu aqui mesmo na 

fronteira?” e “tudo começou por aqui mesmo nessa região entre o Uruguai e o 

Brasil”, há evidências de que no entendimento da amostra, a região fronteiriça 

em que vivem participou preponderantemente da formação da cultura gaúcha. 

Um dos entrevistados, que se considera descendente de espanhóis e 

brasileiros, fazendo parte de uma família doble chapa, sublinha sua identidade 

étnica gaúcha quando nos diz que “o gaucho é o doble chapa por essência”, 

porque considera que o povo gaúcho surgiu com a mistura do uruguaio com o 

brasileiro. A partir das representações da amostra, compreendemos que a 

cultura gaúcha é um elemento que gera identificação entre uruguaios e 

brasileiros e também percebemos que os fronteiriços orgulham-se do fato de a 

figura do gaúcho ter surgido na região da fronteira uruguaio-brasileira. Com 

isso, compreendemos que ocorre o fortalecimento da identidade fronteiriça. 

Diante da relevância da identidade gaúcha para nossa amostra, algo que 

se manifestou já enquanto construíamos seus perfis e também quando 

exploramos suas representações sobre a ruralidade, é importante falarmos 

sobre a miscigenação racial e a formação étnica da região, embora já tenhamos 

abordado alguns aspectos relativos ao povo gaúcho no estudo de caso 

Argentina-Brasil. Pontuamos que a população dessa região foi formada por 
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indígenas, que já viviam nela quando vieram os espanhóis e portugueses, e 

com eles os africanos. De acordo com o Instituto del Tercer Mundo (1999), no 

século XIV, no que atualmente corresponde ao território uruguaio, viviam povos 

indígenas: os charruas, que eram caçadores nômades, também conhecidos 

como nação pampa ou minuano, subdivididos nos grupos guinauanes, bohanes 

e yaros; os chanaes, que praticavam agricultura incipiente às margens dos rios; 

e os guaranis, que também já praticavam técnicas agrícolas, faziam cerâmica e 

realizavam navegação ribeirinha em canoas. Especificamente no que hoje é a 

fronteira uruguaio-brasileira, predominavam os índios charruas. No século XIX, 

a população indígena foi praticamente dizimada, mas sua herança cultural 

sobreviveu principalmente na cultura gaúcha, que também teve colaborações 

de outros povos. Em 1517, Juan Díaz de Solis foi o primeiro espanhol a subir o 

Rio da Prata e morreu em confronto com os indígenas. Em 1527, Sebastián 

Gaboto foi o primeiro europeu a penetrar em águas do Rio Uruguai e do Rio 

Paraná. Ele estabeleceu uma colônia espanhola na região, mas a margem 

oriental do Rio Uruguai foi ignorada até 1611, quando o governador de 

Assunção, Arias de Saavedra ou Hernanderias introduziu o gado na região que 

ficou conhecida como a Vacaria do Mar. A região ignorada é o que hoje 

constitui o território uruguaio. Compreendemos que a própria história do pampa 

riograndense é semelhante. O Rio Grande do Sul também ficou conhecido pela 

história como terra de ninguém por um século, até a introdução da gadaria. As 

boas pastagens e o clima temperado permitiram a reprodução do gado em 

grande escala e atraíram brasileiros e argentinos interessados em couro. A 

mestiçagem entre os faeneros (extratores de couro) do Brasil e de Buenos Aires 

com os indígenas deu origem ao gaúcho.  

Há controvérsias sobre a origem do termo gaúcho (ou gaucho). Entre as 

diversas hipóteses, consta que o termo originou-se no Uruguai em 1780, em 

um documento de Montevideo, registrado pelos espanhóis em 8 de agosto 

daquele ano. No comunicado militar recolhido pelo historiador argentino 

Ricardo Rodrigues Molas (1968), pode-se ler a seguinte sequência “o 

expressado Díaz não consentirá que na tal estância se abriguem nenhum dos 

contrabandistas, vagabundos ou ociosos que aqui se conhecem por Gauchos”. 
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Compreendemos que, de acordo com esse discurso fundador, a cultura gaúcha, 

especificamente a figura do gaúcho está associada a um sentido negativo 

atribuído por não gaúchos ou estrangeiros. Nesse discurso, começa a formar-se 

uma identidade atribuída, na qual o gaúcho é caracterizado como 

“contrabandista”, “ocioso” e “vagabundo”, ou seja, ele é visto como um pária 

da sociedade. Corrobora nossa análise o estudo de Fonseca (1982), de acordo 

com o qual a literatura de viagem descreve o gaúcho baseando-se em 

documentos oficiais anteriores ao século XVII. Neles, tal como entendemos, o 

gaúcho é considerado o vagabundo do campo porque não assimilava a cultura 

europeia. Antes de ser incorporado ao sistema latifundiário de produção 

pastoril, o gaúcho não se fixava, amaziava-se com as índias, churrasqueava e 

chimarreava pelos campos, extraía o couro e vendia-o ilegalmente. Assim, seu 

modus vivendi, integrado com a realidade regional em que o gado surgiu solto 

no campo antes mesmo de ocorrer o povoamento do território por outros povos 

que não os charruas, desagradava aos governantes da época, cujos costumes 

eram europeus. 

Ao longo de nosso estudo percebemos, no entanto, que as tradições 

gauchescas e a figura do gaúcho são hoje motivo de orgulho para os 

fronteiriços – ser gaúcho tem uma conotação positiva. Entretanto, apesar de 

não termos percebido no cotidiano a participação desse discurso que 

marginaliza a figura do gaúcho, acreditamos que ele não desapareceu, embora 

sua influência tenha diminuído bastante. Isso porque, de acordo com uma 

entrevista que realizamos com o historiador da Califórnia da Canção Nativa do 

Rio Grande Sul, o uruguaianense Milton Souza, mesmo no século XX foi possível 

observar um período no qual de fato existiu uma “depreciação da cultura 

gaúcha” dentro do próprio Rio Grande do Sul. Para ele, é possível encontrar 

evidências especialmente na década de sessenta do século passado, quando 

por exemplo em festivais de música popular brasileira realizados dentro do 

estado não foram aceitas as produções gauchescas. Além disso, de acordo com 

Milton Souza, “aqueles que vestiam bombachas eram chamados de grosso ou 

bacudos, estas eram as expressões usadas por aqui mesmo para identificar 
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homens que ainda não haviam seguido culturas estrangeiras ou de outros 

estados”.   

De acordo com Lessa (1978), outro discurso que consta entre os 

primeiros que nomeiam o homem dessa região, é o do matemático português 

José de Saldanha. Para o autor, o primeiro registro da palavra se deu em 1787, 

quando o matemático participava da comissão demarcadora de limites entre o 

Brasil e o Uruguai e, em uma nota de rodapé do seu relatório de trabalho, o 

português teria anotado a expressão usada pelos da terra para referir-se 

àqueles índios cavaleiros, os charruas, que domavam e montavam em pelo 

mesmo os touros chimarrones, animais selvagens desgarrados das estâncias 

espanholas. Conforme essa referência, o nascimento linguístico do termo 

gaúcho (ou gaucho) parece ter ocorrido exatamente na fronteira uruguaio-

brasileira, corroborando as colaborações dos entrevistados. 

Além disso, a fronteira Rivera-Santana do Livramento se destaca na 

história da cultura gaúcha porque foi na referida cidade brasileira que Jose 

Hernández aprendeu o termo gaucho (ou gaúcho), convivendo com os 

riograndenses e por meio da obra do uruguaio Antonio Dionisio Lussich Griffo, 

autor do poema Los Tres Gauchos Orientales, considerado por Jorge Luis 

Borges como o antecessor de Martín Fierro. Jose Hernández foi quem escreveu 

o poema épico El Gaucho Martín Fierro, mais conhecido apenas como Martín 

Fierro, de 1872. Um clássico da literatura argentina, no qual a figura do gaúcho 

é enaltecida. De acordo com Rojas (1917-1922), nesse poema o gaúcho é 

transformado de “fora da lei” em “herói nacional”, e por isso a obra acabou 

contrariando os interesses políticos vigentes na época. Martín Fierro, o herói do 

poema, é um gaúcho recrutado à força pelo exército argentino. Ele abandona 

seu posto e se torna um fugitivo caçado. Compreendemos que o famoso poema 

é um dos discursos que participa da formação da identidade gaúcha e nele 

ocorre a utilização do elemento gaúcho como o símbolo da cultura nacional 

argentina, em oposição à opressão simbolizada pela europeização. De acordo 

com Rojas (1917-1922), trata-se da primeira obra argentina que não foi 

redigida de acordo com a norma culta do espanhol, pois o autor procura 

registrar o falar gaúcho.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/1787
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia_%C3%A9pica
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Consideramos ainda relevante apontar que quando os entrevistados 

falaram conosco sobre os temas da diversidade étnica na fronteira e da 

ruralidade, aumentaram suas referências à região enunciando-a como “Rivera e 

Santana”, bem como foram mais utilizados por eles os termos chê ou tchê e 

bah, ligados à cultura gaúcha partilhada pelos fronteiriços. Conforme 

observamos, o termo bah funciona geralmente como uma interjeição utilizada 

“de modo situacional” e sua entonação muda para expressar sentimentos 

positivos ou negativos. Em algumas ocasiões, o termo parece ser utilizado 

apenas como um modo de comunicação fática, a fim de dar continuidade ao 

discurso. O termo chê ou tchê, tal como observamos, é utilizado como vocativo. 

Ao registrarmos as falas dos entrevistados, preservamos e pronúncia desse 

termo porque ela ocorre ora em espanhol, ora em português, independente da 

nacionalidade do enunciatário. Entendemos que esses usos da linguagem nos 

oferecem mais indícios de que o sentimento de pertença à região e à etnia 

gaúcha é enaltecido por brasileiros e uruguaios, principalmente quando vêm à 

tona questões relacionadas aos usos do meio rural e quando, a fim de 

distinguirem-se de outros povos, sublinham as tradições gauchescas por meio 

do falar gaúcho. 

Ao estudarmos as representações da amostra acerca da diversidade 

étnica na fronteira, outras questões também se mostraram relevantes. Nossos 

entrevistados descendentes de italianos enfatizaram que cultivam as tradições 

gaúchas. Entretanto, consideraram relevante nos explicar que seu capital 

biológico é preponderantemente formado por italianos, enquanto a formação 

racial do gaúcho ocorreu com a participação de portugueses, espanhóis, 

indígenas e africanos. Tal como nas sequências “o gaúcho é a mistura do 

uruguaio ou o espanhol com o índio, e do lado de cá com os negros, já o 

italiano não”, “o italiano é um tipo de povo, tem até outro físico que o gaúcho 

mesmo, dá para notar porque o italiano não se misturou tanto, foi mais com o 

português mesmo”, “tem muito gente italiana como nós, mas o gaucho mesmo 

mais é a mistura do espanhol com o indígena, e o italiano é com o espanhol”, 

“O italiano não se misturou tanto, quando muito com o espanhol, mas, tchê, 

aquele que se cria no pampa tem o mesmo costume”, “o italiano está aqui há 
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tanto tempo que não se diferencia mais, é verdade que o italiano se misturou 

menos com o indígena do que o espanhol, assim como no Brasil o italianos se 

misturaram menos com o negro do que o português, mas é tão gaucho quanto 

os outros”. Alguns deles também apontaram que os italianos contribuíram para 

a formação do povo uruguaio: “só mais tarde é que entrou o italiano nessa 

região, e ainda muito pouco, muitos já vinham misturados com os uruguaios” e 

“metade do Uruguai é de italiano, tem quase tanto quanto espanhol na nossa 

história”. 

Ao tecerem essas colaborações, nossos entrevistados nos levaram 

entender que, apesar da assimilação da cultura gaúcha que experimentaram, o 

povo italiano foi seletivo no que diz respeito à miscigenação racial porque, 

quando escolheu misturar-se com outros povos, optou preponderantemente por 

brancos. A partir dessa constatação, somada ao fato de que os entrevistados 

consideraram necessário distinguir-se racialmente do gaúcho, formado pela 

mistura de brancos e não brancos, percebemos que o preconceito racial 

participa da construção das representações da amostra. Em seus perfis, eles 

apontaram a participação de espanhóis ou portugueses na formação de suas 

famílias e em suas colaborações sublinharam que o italiano que vive na região 

já chegou misturado com o espanhol, na figura do uruguaio, e que do lado 

brasileiro, houve miscigenação do italiano com o português, ou seja, 

sublinharam que os italianos se misturaram apenas com brancos. Isso nos 

levou a entender que os entrevistados esforçaram-se para ressalvar que seu 

povo não se misturou com indígenas e negros, tal como evidencia 

explicitamente a fala de Suzana “é verdade que o italiano se misturou menos 

com o indígena do que o espanhol, assim como no Brasil o italianos se 

misturaram menos com o negro do que o português”, o que nos forneceu 

indícios de que existiu preconceito racial por parte dos italianos em relação aos 

indígenas e negros na região, mesmo sendo essa fronteira uma região com alto 

grau de miscigenação, em comparação, por exemplo, com outras partes do sul 

do Brasil onde os italianos estão inseridos, lugares onde predominaram as 

colônias italianas e alemãs. Essa fronteira tem um grau de miscigenação maior 

do que outras regiões do sul do Brasil porque como vimos, nela se formou o 
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povo gaúcho, que é fruto da mescla entre índios, espanhóis, portugueses e 

negros, e ali os próprios imigrantes italianos se misturaram em boa medida, 

pelos menos com os espanhóis e os portugueses. E mesmo nessa região nos 

deparamos com o preconceito de brancos em relação à não brancos. Com isso, 

compreendemos que qualquer teoria que acene com a possibilidade do 

preconceito racial dos brancos em relação aos não brancos acabar, 

simplesmente por meio do quase que inevitável aumento da miscigenação entre 

as raças, não necessariamente se sustenta. 

Resolvemos perguntar a eles então se acreditam que existe preconceito 

entre os diversos povos que formam a região. E, diante de nossa indagação, 

apenas um de nossos entrevistados disse que “no futebol aparece, teve um 

caso que foi uma vergonha para o povo o uruguaio. Um jogador do Huracán, o 

Caballero, agiu muito mal. Chamou um jogador brasileiro de macaco..., muitos 

brasileiros aqui tomaram como uma ofensa, a gente percebia o clima, ficou 

como que o Uruguai ofendeu o brasileiro, não foi bom” (Nestor, 59), enquanto 

todos os outros afirmaram que não há preconceito entre os povos que 

participam do cotidiano fronteiriço. Assim, ficou evidente que o preconceito 

racial que constatamos não é declarado, ou seja, a maior parte dos 

entrevistados não o explicita ou, talvez nem o reconheçam em si mesmos, tal 

como o identificamos nas falas sobre miscigenação racial. Apontamos que a 

colaboração do uruguaio Nestor, que expôs a existência de preconceito entre 

brasileiros e uruguaios e considerou isso uma “vergonha”, evidencia que o 

racismo gera distanciamentos entre os fronteiriços. O episódio que ele citou 

ocorreu em 2008, na cidade brasileira de Teresópolis, durante um jogo de 

futebol entre os times Flamengo e Huracán, o primeiro brasileiro e o segundo 

uruguaio. Nessa partida de futebol, o volante brasileiro Toró foi chamado de 

macaco pelo zagueiro uruguaio Fernando Caballero. Os jogadores do Flamengo 

acusaram o jogador uruguaio de racismo, os ânimos se exaltaram entre Toró e 

Caballero. O episódio, no entanto, não foi levado à justiça. Toró confirmou para 

a imprensa que foi chamado de macaco pelo jogador da equipe uruguaia, disse 

que ficou chateado com a atitude de Caballero, mas afirmou que o jogador lhe 

pediu desculpas e acabou perdoando o companheiro de profissão. A 
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miscigenação racial entre brancos e não brancos no Brasil foi muito mais 

intensa do que no Uruguai, país preponderantemente formado por brancos, e 

esse episódio lembrado pelo uruguaio Nestor é um exemplo da existência, 

ainda na atualidade, de preconceito dos brancos em relação aos não brancos, 

corroborando o que já havíamos depreendido com as representações da 

amostra. Nossa amostra não reconheceu a existência desse preconceito na 

fronteira e sequer mencionou o preconceito de uruguaios em relação à 

brasileiros, com exceção de Nestor. Isso corrobora também uma tendência que 

temos observado, de que os entrevistados evitam a associação dessa fronteira 

ao sentido de conflito, uma vez que ela é conhecida de modo estereotipado 

como a fronteira da paz, ou seja, de acordo com esse discurso, nela não se 

observa conflitos entre uruguaios e brasileiros e assumir a existência de racismo 

ameaçaria, em alguma medida, a identidade regional construída também a 

partir desse estereótipo. 

Uma vez que para os descendentes de italianos que entrevistamos é 

importante dissociar a participação de seu povo na mistura racial que ocorreu 

na fronteira, é relevante contextualizarmos a participação do povo italiano no 

sul do Brasil e no Uruguai. De acordo com Moure (1980), após a bem sucedida 

experiência de colonização alemã no Rio Grande do Sul, ocorrida em 1824, o 

governo imperial brasileiro iniciou um processo semelhante com imigrantes de 

origem italiana. Assim, em 1875, os italianos começaram a chegar a então 

província de São Pedro do Rio Grande do Sul – mais da metade deles eram 

provenientes da região italiana do Veneto. Foram criados quatro núcleos 

destinados ao assentamento de colonos imigrantes italianos: as Colônias de 

Dona Isabel e Conde D'Eu (logo mais conhecidas como Bento Gonçalves e 

Garibaldi, respectivamente), a Colônia Fundos de Nova Palmira (depois 

rebatizada de Colônia Caxias) e a Colônia Silveira Martins, também conhecida 

como a Quarta Colônia, por ter sido o quarto núcleo de colonização italiana a 

ser criado no estado naquele período. Essas quatro colônias pioneiras deram 

lugar a dezenas de municípios gaúchos. Depois da criação desses nichos, a 

expansão da colonização seguiu na direção do Rio Uruguai e do estado de 

Santa Catarina. 
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De acordo com as informações que obtivemos no Circolo Italiano de 

Rivera, os primeiros italianos chegaram à colônia espanhola no século XVI – 

principalmente ligures da República de Genova, que trabalhavam em barcos 

mercantes transatlânticos. No século XIX, após a independência do Uruguai, 

aumentaram as migrações e, aos milhares de ligures e piamonteses que já 

viviam em território uruguaio, concentrados em Montevideo, somaram-se os 

primeiros lombardos – exilados políticos, artesãos, agricultores – e os 

seguidores de Giuseppe Garibaldi, a maioria provenientes do sul da Itália. 

Depois de 1890, a imigração italiana no Uruguai diminuiu gradualmente por 

causa da preferência por outros destinos como Argentina, Brasil e Estados 

Unidos. Em 1976, os uruguaios de ascendência italiana eram cerca de um 

milhão e trezentos mil (incluindo os italo-argentinos residentes no Uruguai, 

quase 40% da população total do país). A maior concentração de descendentes 

de italianos ainda ocorre nas cidades de Montevideo e Paysandú, compondo 

quase 65% dos habitantes. 

Os italianos chegaram a essa região fronteiriça no final do século XIX e 

início do século XX, principalmente via Uruguai e Argentina. Além das questões 

raciais que já abordamos, é preciso atentar para o processo de aculturação dos 

italianos nessa região. De acordo com as colaborações da amostra, 

compreendemos que eles assimilaram em grande parte a cultura gaúcha, sem 

deixar de cultivar algumas tradições típicas deles, como na culinária, por 

exemplo, produzindo e consumindo massas diversas, tal como observamos. 

Entretanto, é relevante registrar que com nossa observação depreendemos 

também que entre os descendentes de italianos que conhecemos nessa região, 

o processo de aculturação envolvendo o capital cultural gaúcho parece ter sido 

mais intenso do que o que ocorreu, por exemplo, entre os que vivem em outras 

regiões do Rio Grande do Sul, como nas chamadas Colônias de Imigração 

Italiana. Chegamos a viver na região da Quarta Colônia de Imigração Italiana 

do Rio Grande do Sul por quatro anos, no município de Santa Maria, e 

conhecemos o que foi a Colônia Fundos de Nova Palmira, principalmente o 

atual município de Caxias do Sul, porque temos familiares que vivem lá. Nesses 

locais, apesar de também ter ocorrido a assimilação da cultura gaúcha em 

http://pt.wikilingue.com/es/Ligures
http://pt.wikilingue.com/es/Rep%C3%BAblica_de_G%C3%A9nova
http://pt.wikilingue.com/es/Giuseppe_Garibaldi
http://pt.wikilingue.com/es/Italo-argentinos
http://pt.wikilingue.com/es/Paysand%C3%BA
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grande medida, as tradições italianas se destacam em uma maior diversidade, 

como no cultivo da língua entre os familiares e vizinhos. Nesse sentido, 

apontamos que entre os descendentes de italianos que encontramos na 

fronteira Uruguai-Brasil, a celebração da cultura gaúcha se destaca em relação 

ao cultivo das tradições italianas – talvez por se encontrarem em menor 

número do que nos outros locais para onde os italianos migraram, ou talvez por 

viverem o processo de aculturação há mais tempo.  

Entre as questões que se mostraram relevantes nas colaborações da 

amostra acerca da diversidade étnica na fronteira, destacaram-se também suas 

representações sobre os árabes e orientais que participam do cotidiano 

fronteiriço, tal como nos estudos de caso Paraguai-Brasil e Argentina-Brasil. Os 

entrevistados apontaram que a diversidade regional se configura, em grande 

medida, com a participação de “árabes” e “chineses”. Uma de nossas 

entrevistadas brasileiras procurou especificar que no cotidiano fronteiriço é 

possível conviver com o povo “libanês”, “turco” e “chinês”; outra identificou a 

diversidade de grupos étnicos atentando para a variedade de línguas 

estrangeiras que se ouve na região, ela diz “aqui eu já vi gente falando tudo 

quanto é língua e às vezes eu nem sei que língua é”. Para uma de nossas 

entrevistadas uruguaias, essa fronteira, além de ser formada por uruguaios e 

brasileiros que partilham tradições culturais gaúchas, na atualidade também 

pode ser caracterizada como “árabe”, “palestina”, “chinesa” e “coreana”.  

Por um lado, esses grupos étnicos são considerados pelos entrevistados 

como “gente boa” e a diversidade que trazem configura-se como algo positivo, 

uma vez que as relações interétnicas são caracterizadas pela amostra como 

harmônicas, como evidenciam as sequências “faz interessante o dia a dia” e “é 

uma festa, tem de tudo aqui”. Um dos entrevistados aponta que as relações 

entre os diversos grupos étnicos na fronteira podem ser tensas por causa das 

disputas de espaço no mercado, mas em seguida ele mesmo caracteriza que 

isso não chega a constituir um problema, quando diz que “é claro que às vezes 

tem um pouco de disputa, mas tem espaço para todos”. De acordo com o 

entrevistado há “disputas”, mas podemos entender que se tratam de situações 

transitórias porque também há “espaço para todos” e, com isso, 
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compreendemos que o sentido de harmonia associado às relações sociais 

interétnicas que se desenvolvem na fronteira acaba sendo preponderante na 

formação discursiva da amostra.  

Por outro lado, percebemos que esses mesmos grupos étnicos são 

considerados pelos entrevistados como “outros povos” ou “eles” ou “gente de 

fora”, em comparação com o que entendemos ser “nós, uruguaios e 

brasileiros”, ou “nós, os gaúchos ou gauchos”, uma vez que quando a amostra 

constrói suas representações sobre a diversidade étnica fronteiriça ocorre o 

enaltecimento da identidade étnica gaúcha como elemento de aproximação 

entre uruguaios e brasileiros. Assim, compreendemos que os imigrantes 

orientais e árabes ainda são considerados, em alguma medida, como outsiders 

nessa fronteira. 

As migrações desses povos para a região podem ser consideradas como 

as mais recentes e entendemos que esse fato se reflete nas representações dos 

entrevistados, porque quando falam desses povos ou de sua participação na 

diversidade étnica da região, é comum utilizarem o advérbio temporal “agora”, 

enfatizando o quão recente é esse cenário. Entretanto, é relevante apontar que 

os orientais já participam do contexto fronteiriço há meio século e os primeiros 

árabes chegaram à região há um século, ainda que até mais recentemente isso 

não tenha ocorrido de maneira massiva. De acordo com o estudo de Aseff e 

Aseff (2009) – acerca das trajetórias de famílias Normey, Maluf, Salim, Chein, 

Aseff, Tarabay e El Tors na fronteira Rivera-Santana do Livramento –, nas 

primeiras décadas do século XX essa região, e especialmente a cidade uruguaia 

de Rivera, foi escolhida como destino por emigrantes árabes vindos em sua 

maioria do Líbano. E a partir da década de sessenta, a fim de fugir da opressão 

israelense, também os palestinos começaram a chegar a essa fronteira.  

Além de termos compreendido que os árabes e orientais ainda são 

considerados outsiders na região, percebemos que o convívio dos uruguaios e 

brasileiros fronteiriços com esses imigrantes e seus descendentes ainda é 

bastante limitado às relações de comércio e consumo. Isso fica evidente 

quando a amostra circunscreve o seu convívio com esses outros povos às 

trocas comerciais realizadas no espaço público. Eles dizem que “tem outros 
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agora por causa do comércio”, “principalmente no comércio, as lojas, os 

camelôs”, “é mais no comércio que se vê” e ainda pontuam que “a gente não 

convive muito, eles ficam mais entre eles”. Ou seja, pelo menos entre a nossa 

amostra e os árabes ou orientais que também habitam a região, não parece 

existir uma interação social pronunciada nas mais diversas áreas da vida em 

sociedade, e principalmente, não identificamos relações pessoais que fossem 

além dos diálogos cordiais nos espaços públicos de comércio e consumo. 

Reiteramos que em suas colaborações, a amostra atribui sentidos aos 

árabes e orientais, principalmente com caráter distintivo, estabelecendo uma 

relação de alteridade, como quando reconhecem que “eles” “vem de outra 

cultura” e por isso “não se interessam por comprar terra ou lidar no campo”, 

assim como dizem que “eles não tem o mesmo gosto da música [“campeira” ou 

gauchesca] e da comida gaucha”. Entretanto, uma das entrevistadas uruguaias 

nos levou a entender que há identificação por parte dos uruguaios e brasileiros 

com os árabes e orientais, pelo menos em um aspecto, na apreciação da 

“música brasileira, uruguaia e argentina”. Assim como os uruguaios e os 

brasileiros, os árabes e os orientais “respeitam” ou “gostam” desses tipos 

musicais. Com isso, compreendemos que o acesso aos estilos musicais 

brasileiros, uruguaios e argentinos na fronteira, especialmente por meio do 

rádio, tal como descrevemos na construção dos perfis dos entrevistados, 

colaborou para direcionar a formação do gosto musical dos habitantes de 

Rivera-Santana do Livramento para um repertório partilhado com ênfase na 

produção musical desses três países. E esse aspecto constitui-se num elemento 

importante para o reforço da identidade fronteiriça, gerando nesse caso 

aproximações entre todos os grupos étnicos que compõem o cenário 

fronteiriço, inclusive os árabes e orientais que frequentemente são vistos como 

outsiders. 

Compreendemos que as representações construídas a partir das relações 

dos entrevistados com a diversidade étnica fronteiriça participam do jogo 

identitário da forma apresentada a seguir. A cultura gaúcha gera identificações 

entre uruguaios e brasileiros e a participação dessa região de divisa na sua 

formação é motivo de orgulho para nossos entrevistados. Nesse contexto, a 
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identidade étnica gaúcha é sublinhada e a identidade fronteiriça se mostra 

fortalecida. E é possível perceber na formação discursiva da amostra a presença 

do estereótipo de que essa é a fronteira da paz. 

Especificamente entre os descendentes de italianos, a maior parte de 

nossa amostra, atentamos para o fato de que ainda que cultivem a cultura 

gaúcha, eles demonstraram preconceito racial em relação aos povos não 

brancos, os indígenas e os negros, que participaram da formação do gaúcho. 

Isso se evidenciou principalmente quando fizeram ressalvas sobre os grupos 

raciais com os quais os italianos se misturaram na região, ficando claro para o 

nosso entendimento que eles evitaram a miscigenação com os não brancos. 

Apesar de termos identificado o preconceito racial nas representações da 

amostra, os entrevistados não reconheceram sua existência na fronteira. Com 

isso, depreendemos que o preconceito racial em curso nessa fronteira é tácito. 

Ele existe da parte dos brancos em relação aos não brancos e ocorre de modo 

semelhante ao que Florestan Fernandes (1965) identificou na sociedade 

brasileira, de acordo com o autor, os brasileiros têm preconceito de assumir 

que são racistas, em suas palavras, o povo brasileiro tem preconceito de ter 

preconceito. Apenas um dos entrevistados nos forneceu um exemplo de 

preconceito racial de uruguaios em relação a brasileiros. Embora o caso citado 

não tenha ocorrido na região, ele repercutiu no cotidiano fronteiriço. De acordo 

com a colaboração de nosso entrevistado, compreendemos que, diante de uma 

situação em que houve manifestação explícita de racismo de um jogador de 

futebol uruguaio em relação a um colega brasileiro, o jogo identitário mudou 

em Rivera-Santana do Livramento e as identidades nacionais foram 

sublinhadas, em detrimento da identidade fronteiriça.  

Em relação aos imigrantes árabes e orientais e seus descendentes, as 

representações da amostra indicam que esses povos ainda são considerados, 

em alguma medida, outsiders na região. Ao referirem-se a eles, os 

entrevistados sublinharam que os uruguaios e os brasileiros são próximos entre 

si, em especial por partilharem a cultura gaúcha, utilizando esse elemento para 

distinguirem-se culturalmente dos outros grupos étnicos, bem como nos 

forneceram evidências de que a interação social com os árabes e orientais é 
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bastante limitada às relações de comércio e consumo. Entretanto, encontramos 

pelo menos um aspecto de identificação dos brasileiros e uruguaios com os 

árabes e orientais. Tal como foi apontado pela amostra, todos apreciam a 

música brasileira, uruguaia e argentina, que podem ser acessadas pelas rádios 

uruguaias e brasileiras. Contudo, compreendemos que, diante da diversidade 

étnica fronteiriça, configurada também com a colaboração de árabes e 

orientais, a amostra enaltece preponderantemente a identidade étnica gaúcha e 

a identificação entre uruguaios e brasileiros. 

A fim de identificar a produção simbólica gerada pela estratificação 

socioeconômica, perguntamos aos nossos entrevistados a que estrato social 

eles acreditavam pertencer, qual era sua ocupação, etc., e expusemos essas 

informações nos perfis. Enfatizamos aqui as representações que eles têm 

acerca de seu próprio estrato socioconômico e de outros segmentos, oriundas 

da interação social cotidiana. De acordo com sua autorepresentação e conforme 

os critérios da ABA/ABIPEME, os brasileiros e uruguaios que entrevistamos 

fazem parte da classe média, tal como nossos entrevistados das fronteiras 

Argentina-Brasil e Paraguai-Brasil. Acerca da estratificação socioeconômica no 

contexto fronteiriço, os brasileiros comentaram que “o câmbio aqui facilita para 

o quilero como se diz e quem vive aqui também se beneficia dos preços” 

(Fernanda, 36), “temos muitos bagajeros porque o desemprego é alto, muita 

gente se muda” (Maria Eduarda, 23), “na fronteira dá para viver bem, tem 

muita solidariedade, é uma parceria, os uruguaios vem para cá e compram o 

que precisam e a gente também, o que mais se vê é brasileiro comprando carro 

com arancel [tarifa] zero como se diz” (Sérgio, 42), “tem os estancieros que 

têm mais tradição e tem os sacoleros e os comércio dos free shops e camelôs” 

(Angelo, 69), “aqui todos vivem bem, tem pobreza também, mas ainda não é 

muita, falta trabalho e as pessoas vão embora” (Thaísa, 55), “o que acontece é 

que a economia de Rivera e Santana não vivem uma sem a outra” (Célio, 58).  

E os uruguaios pontuaram que “muita gente está indo embora daqui, 

principalmente quem é novo, tem de fazer a vida em outro lugar, porque não 

tem muitos empregos, parece que não cresce mais do que isso, é a lida no 

campo ou o comércio e esse já está cheio de gente, quem estuda precisa de 
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outros tipos de trabalho também” (Eduardo, 28), “às vezes parece que paramos 

no tempo, tem mesmo é que investir no turismo pro comércio, mas para a 

gurizada, tinha que ir além disso, diversificar mais, talvez se aumentasse o 

movimento da universidade ficasse melhor” (Emília, 53), “é bom morar aqui, 

mas quem não está bem de vida, não tem muita chance de mudar” (Vanessa, 

41), “quem já tem terra ou lavoura está garantido, quem está no comércio dos 

free shops e mesmo dos camelôs também, é claro que qualquer virada na 

economia pode acabar com esses negócios ou derrubar o cara por muito 

tempo, mas para entrar nesses negócios hoje tem que já ter muito dinheiro. Tu 

entendes? E se tu não tem, precisa arrumar emprego em outras áreas, e aí é 

que muitos resolvem ir embora” (Nestor, 59), “para quem vive na fronteira é 

difícil se adaptar em outro lugar, tem muita gente de muitos lugares, a gente 

aprende a conviver em paz com vários povos, mesmo assim tem muita gente 

que não tem opção hoje, mas aí tem que ir para um lugar maior com mais 

possibilidades” (Suzana, 53), “tem muitas vantagens morar aqui, dá para 

trabalhar aqui e lá, para comprar é só escolher pelo preço, se está melhor para 

cá ou para lá, mas realmente não tem emprego para todo mundo, e cada vez 

mais se vê gente indo embora porque não tem do que viver aqui” (Enrique, 

34). 

Ao conversarmos com a amostra acerca dos estratos socioeconômicos na 

região, os entrevistados salientaram algumas posições ocupadas pelos 

fronteiriços na divisão social do trabalho, e fizeram isso preponderantemente 

sem fazer distinção entre uruguaios e brasileiros ou entre os demais grupos 

étnicos que compõem a sociedade fronteiriça. Entre os segmentos que se 

destacam no contexto fronteiriço, foram identificados os trabalhadores 

informais, aqueles que fazem compras para revenda conhecidos como quileros, 

bagajeros, ou sacoleiros e aqueles que trabalham em “camelôs”. Também 

foram citados os comerciantes e comerciários dos “free shops”, que vendem 

mercadorias importadas livres de impostos. E ainda os “estancieros”, 

proprietários de terras que exploram atividades agropecuárias – estes foram 

mencionados pela amostra, conforme entendemos, como um dos grupos que 

exerce um papel social relevante nas relações sociais fronteiriças. 
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Por um lado, a região é caracterizada positivamente pela amostra, tal 

como evidenciam as sequências “na fronteira dá para viver bem, tem muita 

solidariedade, é uma parceria”, “aqui todos vivem bem”, “é bom morar aqui” e 

“tem muitas vantagens morar aqui, dá para trabalhar aqui e lá, para comprar é 

só escolher pelo preço, se está melhor para cá ou para lá” e “para quem vive 

na fronteira é difícil se adaptar em outro lugar, tem muita gente de muitos 

lugares, a gente aprende a conviver em paz com vários povos”. Os 

entrevistados enaltecem as oportunidades que surgem na região fronteiriça, 

como as flutuações de “câmbio” que permitem aos habitantes da região 

aumentar o seu poder de compra porque podem consumir no Uruguai ou no 

Brasil, escolhendo onde o seu dinheiro está valendo mais ou os “preços” estão 

menores. Dependendo das circunstâncias é possível morar de um lado e 

trabalhar do outro, ou estudar numa cidade enquanto se habita outra, bem 

como, morar no Brasil e comprar veículos no Uruguai com “arrancel zero”, ou 

seja, com isenção dos impostos de importação. Assim, o cenário fronteiriço 

oferece opções que comumente beneficiam o cotidiano de uruguaios e 

brasileiros e partilhar essas oportunidades próprias da região configura-se como 

um fator que gera identificação entre os fronteiriços e os distingue de 

compatriotas que vivem em qualquer outra região do Brasil e do Uruguai. 

Por outro lado, as colaborações dos fronteiriços revelaram que as 

condições socioeconômicas da região também são problemáticas. Como viemos 

observando ao longo desse estudo de caso, a imediata elaboração de 

representações positivas sobre essa fronteira é uma tendência dos 

entrevistados, então tivemos que insistir com as perguntas para poder 

aprofundar nossa compreensão da realidade fronteiriça. Assim, viemos a saber 

que em Rivera-Santana do Livramento o “desemprego é alto”, “falta trabalho”, 

“não tem muitos empregos”, “tem muita gente que não tem opção [de 

trabalho]” ou “realmente não tem emprego para todo mundo”, o que gera 

algumas consequências negativas como gente vivendo em condição de 

“pobreza” e outros tendo que viver do “comércio informal”, uma atividade que 

acarreta evasão de divisas. Percebemos que a atual situação socioeconômica da 

fronteira gera preocupações com relação ao futuro das novas gerações e com a 
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sustentabilidade da própria região, porque há pouca diversificação na economia 

e as chances de mobilidade social também são escassas. 

De acordo com a amostra, a região está estagnada, os entrevistados 

apontaram que “quem não está bem de vida, não tem muita chance de mudar”, 

“às vezes parece que paramos no tempo” e “parece que não cresce mais do 

que isso”. Isso ocorre em boa medida porque a economia da região está 

estruturada em torno das atividades agropecuárias e, mais recentemente, do 

comércio, e esses setores parecem estar bastante saturados, bem como os 

segmentos que os dominam já se encontram configurados. De acordo com a 

descrição de nossos entrevistados “quem já tem terra ou lavoura está 

garantido, quem está no comércio dos free shops e mesmo dos camelôs 

também” ou “é a lida no campo ou o comércio e esse já está cheio de gente”. 

Um dos entrevistados ressalvou que mesmo esses negócios podem “acabar”, 

em caso de “virada na economia”, entretanto eles ainda constituem os setores 

mais prósperos na fronteira. O problema é que “para entrar nesses negócios 

hoje tem que já ter muito dinheiro, entende, e se tu não tem precisa arrumar 

emprego em outras áreas”. Ou seja, em termos de estratificação 

socioeconômica, a ascensão dos fronteiriços ao segmento dos estancieros 

parece pouco possível – nesse caso, lembramos que além de serem 

considerados um estrato social difícil de se fazer parte, os “estancieros” 

também são associados pela amostra ao sentido de “tradição” –, bem como 

figurar entre os proprietários de free shops ou donos de bem-sucedidos pontos 

de comércio informal. Para participar desses estratos socioeconômicos que 

agregam a maior fatia dos rendimentos na região, é preciso já “ter muito 

dinheiro”. 

De acordo com a amostra e as nossas observações em campo, a rede de 

relações sociais na região é fomentada por trocas comerciais, bem como por 

colaborações individuais ou institucionais, de modo que as duas cidades 

apresentam características de interdependência econômica ou “a economia de 

Rivera e Santana não vivem uma sem a outra”. Entretanto, compreendemos 

que essas colaborações, as trocas comerciais e a diversas “vantagens” que 
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podem ser aproveitadas quando se vive na divisa entre países, não têm sido o 

bastante para garantir espaço às novas gerações nessa fronteira.  

A amostra antecipa que ficar na região ou ir embora é um dilema a ser 

enfrentado, especialmente por “quem é novo” ou “a gurizada” ou “quem 

estuda”, uma vez que muitas providências precisam ser tomadas para 

incentivar a permanência na fronteira. Diante dessas preocupações, a solução 

vislumbrada pelos nossos entrevistados é a de que se criem “outros tipos de 

trabalho” ou então “diversificar mais” a economia. Um deles chega a especificar 

sugestões nesse sentido, como “investir no turismo pro comércio” ou aumentar 

o “movimento da universidade”. 

A falta de opções para a geração de uma renda maior na região, a 

monopolização da posse de terras e a quase saturação dos frees shops e 

camelôs, configuram um cenário que estimula a emigração, tal como 

evidenciam os entrevistados ao dizerem que: “as pessoas vão embora”, “cada 

vez mais se vê gente indo embora porque não tem do que viver aqui”, “muita 

gente está indo embora daqui”, “muitos resolvem ir embora”, “muita gente se 

muda”, “tem que ir para um lugar maior com mais possibilidades” e “tem que 

fazer a vida em outro lugar”. 

Encontramos também uma matéria do jornal Folha de São Paulo 

(30/5/2010, p. B13) que corrobora nossa análise acerca do contexto 

socioeconômico da fronteira Rivera-Santana do Livramento. A narrativa 

noticiosa retrata brevemente a realidade que estudamos dizendo que “a 

economia da região era baseada na pecuária de ovinos e bovinos. Depois, 

começou a cultura do arroz. A pouca diversificação da atividade e o modelo de 

produção baseados em latifúndios levaram à estagnação. Em função disso, a 

população de Santana do Livramento está diminuindo fortemente”. Ainda é 

relevante pontuarmos que, de acordo com as estimativas do Censo 2010 

(IBGE), a cidade fronteiriça de Santana do Livramento perdeu cerca de oito mil 

pessoas na última década, sendo um dos municípios com maior evasão 

populacional no estado do Rio Grande do Sul. 

Compreendemos que as representações construídas a partir das relações 

dos entrevistados com a estratificação social na fronteira participam do jogo 
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identitário da seguinte forma. As oportunidades características da região de 

fronteira – como as que surgem em função da diferença na valorização das 

moedas, entre outras – constituem um fator que aproxima os fronteiriços, 

reforçando a identidade fronteiriça. Isso porque gera identificação entre 

uruguaios e brasileiros e também se faz característica fundamental para 

distinguir o modo de vida regional de qualquer outro experimentado por 

brasileiros e uruguaios não fronteiriços. Além disso, o cenário revelado pela 

amostra, de acordo com o qual a sustentabilidade da região está ameaçada e a 

permanência das novas gerações nela está comprometida, como decorrência da 

falta de diversificação econômica e das escassas chances de mobilidade social, 

parece despertar em uruguaios e brasileiros um interesse comum em encontrar 

soluções para fortalecer a fronteira Rivera-Santana do Livramento. A amostra 

analisa criticamente o papel de diferentes segmentos da sociedade fronteiriça 

na configuração desse cenário, entretanto, na formação discursiva de suas 

colaborações predomina o sentido de que essa realidade que se impõe – na 

qual principalmente os jovens precisam escolher entre ficar ou deixar a região – 

é um dilema partilhado por uruguaios e brasileiros e, sendo assim, diante do 

desafio que se apresenta é o sentimento de solidariedade e a necessidade de 

preservação que se pronunciam, apontando para o reforço da identidade 

fronteiriça. 

Perguntamos a nossa amostra como é a representação da ruralidade na 

televisão, como os grupos étnicos que mencionaram e a dinâmica cultural que 

descreveram aparecem e, ainda, como a realidade socioeconômica que 

expuseram é retratada nas narrativas televisivas. Os entrevistados apontaram 

que esses aspectos de sua realidade não são suficientemente representados na 

televisão de nenhum dos dois países. Em seguida, destacaram a relevância de 

um programa jornalístico da televisão brasileira que dedicou uma de suas 

edições ao Uruguai. Insistimos então em saber mais sobre o que eles 

consideram relevante na televisão e os entrevistados sublinharam a 

participação das narrativas ficcionais brasileiras em seu cotidiano. Exploraremos 

as representações televisivas citadas por eles nos próximos tópicos. 
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5.3.1. O caso do telejornal temático Globo Repórter e a caracterização positiva 

do Uruguai e das relações entre brasileiros e uruguaios 

 

 

Apesar de o processo eleitoral uruguaio ter chamado a atenção da 

televisão brasileira, nossa amostra relatou que o Uruguai ou a fronteira entre o 

Brasil e o Uruguai não aparece ou aparece muito pouco nos telejornais 

brasileiros. Por isso, os entrevistados brasileiros e uruguaios apontaram como 

relevante a representação do Uruguai construída pelo programa de jornalismo 

temático Globo Repórter42. Conseguimos recuperar seis reportagens que foram 

exibidas pelo Globo Repórter – nas reportagens, as falas dos entrevistados 

uruguaios foram traduzidas pela equipe do programa – e revimos o material 

com as famílias uruguaia e brasileira. Os uruguaios Vanessa e Enrique e o 

brasileiro Angelo também colaboraram conosco assistindo esse material. Ao 

longo das entrevistas foi mencionada mais uma narrativa noticiosa (do Jornal 

da Globo) envolvendo os uruguaios, que foi incorporada em nossa análise. 

Ao se apropriarem dessas narrativas, os entrevistados produziram 

sentidos acerca de suas relações com o meio rural, sobre a formação étnica da 

região, acerca da realidade econômica do Uruguai e, ainda, sobre as relações 

entre uruguaios e brasileiros.  

A reportagem que abre o Globo Repórter sobre o Uruguai é intitulada 

“Cavalos selvagens são domesticados no Uruguai” (Globo Repórter, 8/5/2009, 

4‟33”). Enquanto são exibidas diversas imagens do país, gravadas para montar 

a abertura do programa, o repórter conta “Cruzamos a fronteira mais ao sul do 

Brasil e encontramos uma paisagem bastante familiar. A vegetação baixa e 

enormes pastagens naturais nos dão a impressão de que ainda estamos nos 

campos do Rio Grande do Sul. O nosso desafio é desvendar um Uruguai que o 

Brasil ainda não conhece. Selvagem, místico, cheio de riquezas naturais. Um 

roteiro de mais de dois mil quilômetros de estrada e muitas surpresas”.  

                                                           
42 Globo Repórter – Programa de Jornalismo. Período de exibição: NO AR desde 3/4/1973. 

Horário: 23h. Periodicidade: às sextas. (Fonte: Projeto Memória Globo, site oficial Globo.com) 
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Na sequência são mostradas imagens de um homem a cavalo, tocando o 

gado e o repórter diz “Homem e natureza, um convívio em harmonia desde os 

tempos da colonização. Para dominar a imensidão do pampa, antes era preciso 

domar o cavalo”. Na cena seguinte, muitos cavalos atravessam um rio e correm 

pelo campo tocados por vários peões; é possível ouvir o som ambiente. 

Acompanhando essas imagens, o repórter continua: “Ele chegou ao Uruguai 

pela mão dos conquistadores espanhóis há quinhentos anos. Eram animais 

treinados para a guerra, mas as fugas e o abandono no campo fizeram deles 

cavalos selvagens. A seleção natural num ambiente de inverno rigoroso 

preservou os mais fortes. Surgiu uma raça resistente bem adaptada, o cavalo 

crioulo, selvagem pela própria natureza, manso e obediente depois de 

treinado”. Em stand-up, o repórter destaca que “até que um cavalo selvagem 

se transforme num animal dócil, manso e tranquilo” e enquanto começa a 

montar um cavalo diz “tão tranquilo que eu que não tenho muita experiência 

com isso, me arrisquei a montá-lo, são mais ou menos dois, três meses de 

treinamento”.  

Enquanto vemos um domador e uma égua, o repórter explica que “e 

tudo começa aqui no curral, nas mãos do domador, a égua vai ser montada 

pela primeira vez. O domador é determinado e paciente, entende o medo e a 

aflição do animal diante de uma tarefa nova e desconhecida. A primeira 

montaria é cercada de muita tensão. A égua parece um pouco assustada, testa 

o domínio do cavaleiro, é como se homem e animal disputassem quem está no 

comando, mas o domador não se abala e mostra pulso firme na condução”. O 

domador monta a égua e o repórter continua “Agora a égua já não resiste”. O 

domador Rodrigo Silveira diz que “com violência fica mais difícil domar o cavalo, 

se você o maltrata cada vez que o encilha, o cavalo vai ficar com medo cada 

vez que você o encilhar”.  

Agora acompanhamos outra égua e outro domador. O repórter explica 

que “esta outra égua está em um estágio mais avançado, começa a ser 

treinada para competições e dá um show, mostra tudo o que já aprendeu”. O 

treinador de cavalos Pablo Duran conta que “dá gosto andar num cavalo 

crioulo, além de servir para trabalhar, andar num cavalo crioulo com a 
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docilidade e a funcionalidade que ele tem, é tudo”. E o repórter finaliza a 

narrativa dizendo que “hoje o cavalo crioulo é um companheiro inseparável de 

quem trabalha nas fazendas, até na hora do descanso, depois de um dia de sol. 

Personagem da história, riqueza viva sobre o chão do Uruguai”.  

Logo no início da narrativa, o Uruguai é caracterizado como um lugar 

que “o Brasil ainda não conhece”, “selvagem, místico, cheio de riquezas 

naturais” e com muitas “surpresas” a “desvendar” – a própria escolha do verbo 

“desvendar” atribui ao Uruguai um caráter misterioso. As semelhanças entre o 

Rio Grande do Sul e o Uruguai são mostradas na sequência “Cruzamos a 

fronteira mais ao sul do Brasil e encontramos uma paisagem bastante familiar. 

A vegetação baixa e enormes pastagens naturais nos dão a impressão de que 

ainda estamos nos campos do Rio Grande do Sul”.  

O valor-notícia da reportagem é fazer conhecer os “cavalos crioulos”, 

uma raça que surgiu na região dos pampas e é criada até hoje nessas planícies 

uruguaias – assim como no pampa rio-grandense, embora a matéria não 

mencione isso. Para tanto, a narrativa conta como surgiu esse tipo de cavalo, 

caracteriza-o como “selvagem pela própria natureza, manso e obediente depois 

de treinado”, e mostra o processo pelo do qual os uruguaios domesticam o 

cavalo crioulo – até o repórter arrisca-se a montar o animal.  

Compreendemos que na formação discursiva da narrativa a relação entre 

o povo uruguaio e o cavalo crioulo é sublinhada, sendo caracterizada 

positivamente na sequência “Homem e natureza, um convívio em harmonia 

desde os tempos da colonização”. Isso se evidencia também quando a 

reportagem mostra que nessa relação, mesmo durante o processo de 

domesticação, a “violência” está ausente, ou quando informa que “o domador é 

determinado e paciente, entende o medo e a aflição do animal diante de uma 

tarefa nova e desconhecida” e quando estabelece que, para o homem, sua 

relação com o animal “dá gosto” porque “andar num cavalo crioulo com a 

docilidade e a funcionalidade que ele tem, é tudo”. O sentido de harmonia 

atribuído à relação entre o homem do campo uruguaio e o cavalo crioulo 

também é reforçado pelas imagens de muitos cavalos atravessando um rio ou 

correndo pelo campo e sendo tocados por vários peões. 
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Entendemos também que, de acordo com a narrativa, a região dos 

pampas e o próprio Uruguai não podem ser dissociados dessa relação entre o 

homem e o cavalo. Isso se evidencia quando a reportagem aponta que o povo 

uruguaio formou a região ao “dominar a imensidão do pampa” e que, para isso, 

antes foi “preciso domar o cavalo”. Na reportagem, tanto o homem quanto o 

cavalo crioulo são considerados importantes na história e na formação da 

identidade uruguaia, uma vez que o animal também é caracterizado como 

“personagem da história, riqueza viva sobre o chão do Uruguai”. 

Quando assistiram esse material conosco, os brasileiros disseram que 

“essa aí foi bonita, o cavalo crioulo é uma coisa que quem não é daqui nem 

sabe que existe, um pouco se vê no Galpão Crioulo porque faz parte da história 

da região. Esse cavalo se criou aqui junto com o gaúcho, é uma beleza de 

cavalo” (Angelo, 69), “Todo mundo comentou esse programa. O cavalo crioulo, 

por exemplo, não é qualquer um que monta, tem todo um jeito especial de 

lidar para manter a característica do animal. Por isso é só aqui que se cria, é o 

nosso cavalo, o gaúcho é que lida com ele, que moldou o cavalo para a vida 

campeira da nossa região” (Célio, 58). Os uruguaios disseram que “gostamos 

muito desse programa porque foi feito todo sobre o Uruguai, apareceu muita 

coisa, foi muito rico. Logo se vê que essa criação de cavalos foi gravada aqui 

por perto, é típico daqui da região do campo, de todo o pampa porque o 

brasileiro também cria esse cavalo, pois é o cavalo de todos os gauchos, desde 

muito tempo, é uma de nossas riquezas porque surgiu como o gaucho solto no 

campo” (Suzana, 73) e que “isso aí é coisa rara, foi muito lindo, mostrou os 

costumes da fronteira da criação de cavalos. Esse animal é o coração da 

tradição gaucha campeira, é coisa muito rica, um orgulho para nós, podia se 

chamar de cavalo gaucho que estaria bem certo” (Vanessa, 41).  

De acordo com a amostra, nesse Globo Repórter “apareceu muita coisa”, 

o que é “coisa rara”, ou seja, os entrevistados sentem que nesse programa sua 

cultura foi bem representada, o que gerou bastante repercussão na região 

fronteiriça, tal como evidencia a sequência “todo mundo comentou esse 

programa”. Por isso, brasileiros e uruguaios o caracterizaram como “muito 

lindo”, “muito rico”. E qualificam essa primeira narrativa sobre os cavalos 
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crioulos como “bonita” – os entrevistados admiram o cavalo crioulo, enaltecem 

sua “beleza” e dizem que essa raça é “coisa muito rica” ou “é uma de nossas 

riquezas”. De acordo com as apropriações da amostra, tanto uruguaios quanto 

brasileiros se sentiram bem representados na reportagem. A narrativa é 

utilizada por eles para apontar que os cavalos crioulos constituem um elemento 

de identificação entre eles por causa do seu vínculo com a cultura gaúcha e 

com a lida no campo que caracteriza a região.  

Assim, compreendemos que a narrativa medeia o discurso da amostra 

colaborando para o reforço da identidade regional. Isso se evidencia quando os 

brasileiros utilizam as sequências “esse cavalo se criou aqui”, “é só aqui que se 

cria”, “quem não é daqui (...) nem sabe que existe”, ou estabelecem que o 

animal foi moldado para “para a vida campeira da nossa região”. Mesmo 

sabendo que a matéria foi gravada no Uruguai, nossos entrevistados brasileiros 

consideram que o que ali está representado lhes diz respeito, é um retrato de 

sua própria realidade, pois a criação de cavalos crioulos é algo partilhado por 

uruguaios e brasileiros na região fronteiriça, como confirmam os próprios 

uruguaios, que além de apontarem que esse animal é “um orgulho para nós” 

(para o povo uruguaio), ressaltam que a criação desses cavalos é um dos 

“costumes da fronteira” ou “de todo o pampa porque o brasileiro também cria 

esse cavalo”. Ou seja, ao se referirem ao cavalo crioulo como algo característico 

da “nossa região”, “daqui”, “aqui” ou “da fronteira” ou “de todo o pampa”, 

brasileiros e uruguaios reforçam o sentimento de pertença à mesma região. 

A narrativa também colabora para a construção de representações que 

indicam o reforço da identidade étnica gaúcha. Isso se evidencia quando os 

entrevistados dizem que “esse animal é o coração da tradição gaucha 

campeira”, “podia se chamar de cavalo gaucho que estaria bem certo”, “é o 

cavalo de todos os gauchos”, “surgiu como o gaucho solto no campo”, “esse 

cavalo se criou (...) junto com o gaúcho”, “é o nosso cavalo, o gaúcho que lida 

com ele”. Essas sequências nos levam a entender que tanto brasileiros quanto 

uruguaios consideram o cavalo crioulo um elemento importante da cultura 

gaúcha. Considerando o que estudamos no tópico anterior sobre a diversidade 

étnica nessa fronteira, acrescida da formação discursiva das colaborações de 
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nossa amostra sobre essa reportagem, apontamos que para eles o povo gaúcho 

ou gaucho significa “nós, brasileiros e uruguaios” ou “nós, fronteiriços”. Com 

isso, compreendemos que a narrativa é utilizada pelos entrevistados para o 

reforço do sentimento de pertença à etnia gaúcha, porque o cavalo crioulo é 

visto por eles como uma representação dessa cultura e se constitui como um 

elemento que aproxima os fronteiriços. 

Encontramos outra reportagem do Globo Repórter sob o título “Artista 

plástico do Uruguai transforma obra em sua própria casa” (Globo Repórter, 

8/5/2009, 3:17). A narrativa começa com a exibição de imagens do Uruguai, 

das ruínas da Colônia de Sacramento, da praia e das pessoas, e o repórter 

apresenta um breve panorama sobre o país: “As ruínas em Colônia do 

Sacramento lembram um passado de guerras. O Uruguai nasceu da disputa 

entre portugueses e espanhóis, chegou a pertencer ao Brasil, logo que 

conquistamos nossa independência. Hoje é um país pequeno em território, 

menor que o estado do Paraná. Tem três milhões e meio de habitantes, 

população que cresce meio por cento ao ano, bem menos que os vizinhos 

Brasil, Chile e Argentina. O Uruguai se orgulha de oferecer uma educação de 

qualidade, com quase cem por cento de alfabetizados e assim mesmo 

encontramos poucos jovens no país. Um paradoxo na opinião do escritor 

Eduardo Galeano”. 

Eduardo Galeano diz que “esse é o grande drama nacional, jovens não 

encontram aqui trabalho, ou pelo menos um trabalho digno, bom e acham que 

fora podem alcançar uma vida melhor. Então tem uma imensa quantidade de 

jovens que vão embora”. A reportagem relaciona a fala de Galeano a um caso 

específico, o do artista Vilaró e sua obra, a Casa Pueblo. Enquanto são exibidas 

imagens da obra, o repórter explica que “faz muito tempo um desses jovens 

deixou o Uruguai e foi correr o mundo, um artista que esteve ao lado de 

personalidades que marcaram o nosso tempo. De volta, encravou sua arte no 

chão onde nasceu. A Casa Pueblo é a obra mais conhecida do pintor e escultor 

uruguaio Carlos Paes Vilaró. Arquitetura única, cheia de curvas, construção 

modelada a mão pelo próprio Vilaró há trinta e seis anos e ampliada com a 

ajuda de amigos, operários e pescadores”.  
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Aparece o artista e a casa, tanto por fora quanto por dentro, em 

detalhes, e a narrativa continua: “O artista nos recebeu na sua escultura 

habitável e é mesmo uma casa muito engraçada, tanto que um dos amigos 

mais ilustres, o poeta Vinícius de Moraes, cantava aqui os versos que fez para 

as crianças”. Ouve-se um pouco da música A Casa (1977) – “Era uma casa 

muito engraçada/Não tinha teto, não tinha nada/Ninguém podia entrar nela, 

não/Porque na casa não tinha chão/Ninguém podia dormir na rede/Porque na 

casa não tinha parede/Ninguém podia fazer pipi/Porque penico não tinha 

ali/Mas era feita com muito esmero/na rua dos bobos numero zero” – e o 

repórter diz que o poeta “mudava apenas o final da letra”. O artista plástico, 

Carlos Paez Vilaró, conta como ficava a letra: “era uma casa de (...), era uma 

casa de pai Vilaró”. O repórter explica que “até hoje Vilaró não sabe dizer se a 

música foi inspirada na Casa Pueblo ou se era uma brincadeira carinhosa do 

amigo. Vilaró se revela fã dos brasileiros, elogia o nosso jeito, a nossa alegria”. 

Vilaró fala sobre os brasileiros e ouve-se a voz do apresentador do Globo 

Repórter traduzindo: “O brasileiro é homem que tem música dentro, tem alegria 

dentro, é como se vivêssemos todos nesse sentimento que é o carnaval, por 

exemplo”. 

O repórter diz que “com a energia de um menino, Vilaró diz que 

trabalhar é o seu descanso e nos mostra o seu talento expresso em todas as 

cores”. Enquanto aparece Vilaró pintando, a matéria continua “O resultado é 

um presente para o Globo Repórter”. Aparece uma obra de Vilaró, recém-feita 

para o repórter, um sol. Diante das imagens da obra, da bandeira do Uruguai e 

do pôr do sol, o repórter finaliza “O sol vibrante que nasce nas mãos de Vilaró é 

o mesmo sol que encontramos nos caminhos por onde passamos, bordado na 

bandeira ao vento, estampado em luz no horizonte do Uruguai”. 

O principal valor-notícia dessa narrativa é fazer conhecer o artista 

plástico Carlos Paes Vilaró e sua obra, a Casa Pueblo. Entendemos que o artista 

e sua obra são motivos de orgulho nacional para os uruguaios, assim como 

uma das fontes da reportagem, o escritor Eduardo Galeano. Isso porque ambos 

povoam o imaginário social uruguaio e suas produções são relevantes na 

conformação da identidade nacional uruguaia na contemporaneidade. Ao longo 
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da narrativa também é mencionado o poeta e compositor brasileiro Vinícius de 

Moraes como um “amigo” de Carlos Paes Vilaró – por sua vez, o poeta é motivo 

de orgulho nacional no Brasil, bem como sua obra povoa o imaginário social 

brasileiro e é relevante na conformação da contemporânea identidade nacional 

brasileira. O pintor e escultor uruguaio é caracterizado na narrativa como “um 

artista que esteve ao lado de personalidades que marcaram o nosso tempo”, 

um “fã dos brasileiros”, é retratado com um homem que tem “a energia de um 

menino”, para quem “trabalhar é o seu descanso” e que “mostra o seu talento 

expresso em todas as cores”. O poeta e compositor brasileiro é mostrado como 

um de seus “amigos mais ilustres”. A narrativa enaltece a amizade que existiu 

entre o uruguaio Carlos Paes Vilaró e o brasileiro Vinícius de Moraes – que se 

evidencia quando a reportagem enuncia que a obra de um pode ter sido 

“inspirada” pelo outro ou quando utiliza sequências como a “brincadeira 

carinhosa do amigo” – e se constitui como um exemplo de que as relações 

entre uruguaios e brasileiros são boas. 

A reportagem faz representações positivas do Brasil e do Uruguai. 

Enquanto o povo brasileiro é associado à “alegria”, à “música” e ao “carnaval”, 

o Uruguai é comparado ao “sol vibrante” que pode ser encontrado nos 

“caminhos por onde passamos, bordado na bandeira ao vento, estampado em 

luz no horizonte do Uruguai” – além disso, o Uruguai é mostrado como o lugar 

onde se oferece “uma educação de qualidade”, cuja população é formada por 

“quase cem por cento de alfabetizados”, o que é mais um motivo de orgulho 

para o país. No primeiro caso, trata-se da imagem positiva que o uruguaio 

constrói sobre povo brasileiro – para o artista, “o brasileiro é homem que tem 

música dentro, tem alegria dentro, é como se vivêssemos todos nesse 

sentimento que é o carnaval, por exemplo” –, bem como retrata a imagem que 

o brasileiro faz de si mesmo, uma vez que a reportagem aceita a identidade 

atribuída aos brasileiros pelo artista uruguaio ao dizer que “Vilaró se revela fã 

dos brasileiros, elogia o nosso jeito, a nossa alegria”, ratificando a fala do 

uruguaio com o uso de “nossa” ou “nosso”. No segundo caso, a narrativa 

brasileira é que atribui ao Uruguai uma identidade na qual sua população é 

vista como culta e seu sistema de ensino é enaltecido – atributos dos quais o 
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“Uruguai se orgulha” e que participam da identidade nacional construída pelos 

próprios uruguaios. A matéria também identifica o Uruguai como um lugar de 

belas paisagens, tanto nas imagens que escolhe para nos mostrar quanto no 

discurso verbal. A narrativa sublinha que lá o “sol” é “vibrante”, referindo-se 

tanto à obra que Vilaró oferece à equipe de reportagem como um “presente”, 

quanto ao “sol” como uma representação da nação, porque ele é um símbolo 

oficial do país, uma vez que está estampado na própria bandeira do Uruguai, ou 

como a matéria destaca, está “bordado na bandeira ao vento”. A beleza natural 

do país é mostrada com imagens do sol sendo visto no horizonte, logo após as 

vastas planícies uruguaias, e o sentido de beleza é reforçado pelo texto ao 

apontar que o astro está “estampado em luz no horizonte do Uruguai”. 

Ao assistirem conosco a essa reportagem, os uruguaios comentaram: 

“Muito linda, as imagens, tudo, se vê que os brasileiros valorizam o Uruguai, o 

brasileiro é generoso... com toda a beleza que tem o Brasil. Agora, realmente, 

Vilaró é um artista brilhante, muito conhecido, e tu viste Eduardo Galeano, esse 

é ainda mais, porque não são todos que entendem de arte, mas todos escutam 

muito o que Galeano tem a dizer” (Enrique, 34), “Tu viste que ali mostra como 

o uruguaio quer bem para o brasileiro, e como nós nos damos bem, o brasileiro 

é muito afetuoso conosco” (Emília, 55). Os brasileiros comentaram “O uruguaio 

é um povo muito culto, acho que é mais calmo um pouco do que o brasileiro, te 

dá confiança, até o nosso grande Vinícius de Moraes era amigo do Uruguai” 

(Célio, 58), “Eu não conhecia esse artista, aqui a gente conhece mais a música 

deles, as coisas que temos mais em comum, mas achei maravilhosa, parece 

uma casa de brinquedo mesmo, esse artista uruguaio foi muito criativo” (Maria 

Eduarda, 23). 

As apropriações da amostra corroboram que Carlos Paes Vilaró e 

Eduardo Galeano representam o Uruguai, sendo motivos de orgulho nacional, 

tal como evidenciam as sequências em que nosso entrevistado uruguaio 

descreve o primeiro como “brilhante” e “muito conhecido”, e o segundo como 

“ainda mais [brilhante e conhecido]” porque “todos escutam muito” o que ele 

“tem a dizer”. Assim como Vinícius de Moraes representa o Brasil, sendo motivo 

de orgulho nacional, tal como destaca a sequência em que o entrevistado 
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brasileiro se refere a ele como “o nosso grande”. Chamou atenção da amostra a 

caracterização da amizade ou das boas relações entre uruguaios e brasileiros 

mostrada na narrativa e os entrevistados se apropriaram dela para reforçar 

esse discurso que também circula em seu cotidiano, dizendo que “tu viste que 

ali mostra como o uruguaio quer bem para o brasileiro, e como nós nos damos 

bem” e que “até o nosso grande Vinícius de Moraes era amigo do Uruguai”.  

Os entrevistados também utilizaram a narrativa para construir 

representações positivas uns dos outros. O uruguaio é caracterizado pelos 

brasileiros como “um povo muito culto”, “calmo” (pelo menos, “mais do que o 

brasileiro”), “criativo” e que inspira “confiança”. O brasileiro é visto pelos 

uruguaios como “afetuoso” e “generoso” – algo que para eles se revela no 

interesse da reportagem em conhecer a beleza do Uruguai, mesmo sendo o 

Brasil um país de muita “beleza” (tal como evidencia a sequência “muito linda, 

as imagens, tudo, se vê que os brasileiros valorizam o Uruguai, o brasileiro é 

generoso... com toda a beleza que tem o Brasil”). Uma das entrevistadas 

brasileiras ainda usou a narrativa para apontar as semelhanças existentes entre 

uruguaios e brasileiros que vivem na região, tal como evidencia a sequência 

“aqui a gente conhece mais a música deles, as coisas que temos mais em 

comum”. Assim, compreendemos que a narrativa participa das representações 

da amostra reforçando preponderantemente os aspectos que aproximam 

brasileiros e uruguaios. 

Apontamos também que no início da reportagem o repórter atenta para 

o valor-notícia implicado na cidade uruguaia de Colonia del Sacramento, que 

ocupou uma posição estratégica na história da demarcação das fronteiras entre 

o que hoje é o Brasil e o Uruguai. Ele nos conta que “as ruínas em Colônia do 

Sacramento lembram um passado de guerras. O Uruguai nasceu da disputa 

entre portugueses e espanhóis, chegou a pertencer ao Brasil, logo que 

conquistamos nossa independência”. Entendemos que essa sequência foi 

formulada a fim de não ignorar a relevância histórica da cidade, antes de tratar 

do objetivo principal que era apresentar Vilaró e sua obra, a Casa Pueblo, 

localizada em Punta Ballena, nas proximidades de Punta del Este. Entretanto, 

também destacamos que essa sequência, evidentemente, não dá conta de toda 
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a complexidade histórica das disputas territoriais entre portugueses e espanhóis 

e a emblemática participação dessa cidade nesses eventos que, antes da 

independência do Uruguai – e da posterior disseminação do discurso de que o 

Uruguai é um “algodão entre cristais”, ou um país amigo que promove a paz 

entre as nações vizinhas –, foram responsáveis pela sustentação de um quadro 

de rivalidade entre portugueses e hispânicos que formaram os territórios 

brasileiro e uruguaio.  

Consideramos relevante contextualizar que a atual Colonia del 

Sacramento foi fundada pelas forças imperiais portuguesas em janeiro de 1680. 

De acordo com o Tratado de Tordesilhas, ela foi assentada em pleno território 

espanhol, onde os portugueses se estabeleceram construindo uma fortificação 

que batizaram de Colônia do Santíssimo Sacramento. O objetivo era expandir 

as fronteiras do Império Português na América, estabelecendo-se num ponto 

estratégico do ponto de vista bélico e comercial. Desde então, o território 

tornou-se um epicentro de disputas, conflitos armados e tratados entre as 

coroas portuguesa e espanhola por mais de cem anos.  

De acordo com Carneiro (1946), em agosto do mesmo ano de sua 

fundação, os espanhóis recuperaram o território por meio de um conflito 

armado. Mas em março de 1681, os portugueses o receberam de volta porque, 

diante da ameaça de um novo confronto, a coroa espanhola cedeu o território 

assinado um acordo que ficou conhecido como Tratado Provisional. O território 

foi devolvido aos portugueses com a condição de que não fosse aumentada a 

área da cidade e que eles não comercializassem com espanhóis, termos esses 

que acabaram não sendo cumpridos. Com isso, entre 1705 e 1715 os espanhóis 

dominaram o território novamente. Em 1715, foi firmado o Tratado de Utrecht 

e o território voltou ao domínio português, sob a condição de que seu tamanho 

ficasse limitado à distância de um tiro de canhão disparado dos muros da 

cidade. Para garantir isso, a cidade ficou sitiada por dois anos (entre 1735 e 

1737) e os portugueses não puderam avançar sua colonização para além de 

seus muros. 

Quando a contenda parecia resolvida, em 1750 portugueses e espanhóis 

firmaram outro acordo, o Tratado de Madrid, segundo o qual os portugueses 
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deveriam devolver a Colonia del Sacramento para a Espanha, em troca da 

anexação dos Sete Povos das Missões (Santo Ângelo, São Borja, São João 

Batista, São Lourenço, São Nicolau, São Miguel e São Luís Gonzaga), que 

estavam sob domínio espanhol. Os jesuítas se opuseram a isso e assim 

deflagrou-se outro conflito na região que ficou conhecido como a Guerra 

Guaranítica, resultando na morte de quase todos os guaranis. Com isso, os 

portugueses tornaram sem efeito o Tratado de Madrid e os Sete Povos das 

Missões permaneceram com os espanhóis e a Colonia del Sacramento com os 

lusitanos. Depois da anulação do Tratado de Madrid, com a deflagração da 

Guerra dos Sete Anos na Europa, que colocou Espanha e Portugal de lados 

opostos de um conflito armado de caráter continental – de um lado, França, 

Áustria, Saxônia, Suécia, Rússia e Espanha e, de outro, Inglaterra, Portugal, 

Prússia e Hannover –, os espanhóis conquistaram grande parte do sul do Brasil, 

inclusive a Colonia del Sacramento, entre os anos de 1756 e 1763. Entretanto, 

como a Espanha e seus aliados foram derrotados na Europa, ao final desse 

conflito o país acabou devolvendo o território aos portugueses.  

Em 1777, os espanhóis reconquistaram a Colonia del Sacramento. Nessa 

ocasião, portugueses e espanhóis assinaram o Tratado de Santo Ildefonso, pelo 

qual a Espanha conseguiu oficialmente o domínio sobre a Colonia del 

Sacramento e sobre a região dos Sete Povos das Missões. Em troca, a Espanha 

devolveu o território brasileiro ocupado desde a Guerra dos Sete Anos. Em 

março do ano seguinte, lusos e hispânicos firmaram o Tratado do Pardo, que 

ratificou essa troca e deu fim à luta de quase cem anos pelo domínio da cidade 

de Colonia del Sacramento, ainda que as disputas entre espanhóis e 

portugueses pelo território sul-americano não tivessem cessado. Assim, os 

espanhóis construíram a nova Colonia del Sacramento para além dos muros 

portugueses e, atualmente, de acordo com a UNESCO, a fortificação portuguesa 

faz parte de um centro histórico que é considerado Patrimônio da Humanidade. 

Atentando para a complexidade desse contexto histórico, 

compreendemos que na formação discursiva da narrativa as boas relações 

entre uruguaios e brasileiros são ressaltadas e os conflitos que fizeram parte da 

história desses dois países ficam preteridos. Isso porque a reportagem limita 
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sua abordagem a respeito da histórica rivalidade entre portugueses e espanhóis 

nas disputas pelo território e, ao mesmo tempo, enfatiza a amizade entre 

uruguaios e brasileiros ou as representações positivas que um povo faz do 

outro. Além disso, como vimos, as apropriações e usos que a amostra fez dessa 

narrativa ocorre principalmente no sentido de reforçar o discurso de 

proximidade ou amizade entre uruguaios e brasileiros. Registramos também 

que apenas um de nossos entrevistados uruguaios mencionou a relevância da 

cidade de Colonia del Sacramento na história das relações entre os dois povos. 

Ele teceu um breve comentário durante a apresentação da narrativa dizendo 

que “essa cidade é muito importante para a história do Uruguai e do Brasil 

também” (Nestor, 59). A sua fala não chega a explicitar a rivalidade que se 

desenvolveu entre portugueses e hispânicos que formaram os dois países, mas 

nos fornece uma pista de que os fatos históricos que relatamos, e talvez o 

discurso de rivalidade plasmado a eles, ainda façam parte de seu imaginário.  

Outro aspecto suscitado na narrativa e considerado relevante pela 

amostra tem a ver com um “paradoxo” da realidade uruguaia: mesmo com uma 

educação de “qualidade” e tendo quase a totalidade de sua população 

alfabetizada, a reportagem informa que há “poucos jovens no país” e sua 

população cresce apenas “ meio por cento ao ano”. Para enfatizar esse quadro, 

a reportagem relata que o país é “pequeno em território”, comparando-o ao 

estado brasileiro do Paraná, bem como seu crescimento populacional é 

comparativamente menor do que o dos “vizinhos Brasil, Chile e Argentina”. 

Além disso, ficamos sabendo que há “poucos jovens no país”, principalmente 

porque falta “trabalho” e assim eles “vão embora”. Esse cenário é caracterizado 

na narrativa como um “drama nacional” por meio da fala do escritor uruguaio 

Eduardo Galeano. Ele diz que “esse é o grande drama nacional, jovens não 

encontram aqui trabalho, ou pelo menos um trabalho digno, bom e acham que 

fora podem alcançar uma vida melhor. Então tem uma imensa quantidade de 

jovens que vão embora”. 

Nossa amostra já havia levantado o problema da falta de perspectiva 

para os jovens na fronteira Rivera-Santana do Livramento e, ao reverem 

conosco essa reportagem, quatro de nossos entrevistados uruguaios lembraram 
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o caso “Fed Álvares”. Destacamos o comentário da uruguaia Emília, segundo o 

qual “os jovens do nosso país são bem preparados, o que se passa é que só 

encontram espaço fora do país, veja o caso do menino que fez o vídeo pela 

internet, um talento genuíno. Com criatividade e poucos recursos ele chamou a 

atenção de Hollywood. Vai ganhar milhões de dólares, ofereceram para ele uma 

fortuna. Ele virou notícia no mundo inteiro, no Brasil também. Nós não temos 

como aproveitar um menino desses na produção nacional de filmes? O que 

fazemos para manter esses talentos aqui? Não sabemos como”.  

Os entrevistados se referem ao caso relatado na matéria que 

encontramos sob o título “Cineasta aprendiz ganha contrato de U$ 30 milhões 

nos EUA” (Jornal da Globo, 17/12/2009, 57”). Nessa narrativa o apresentador 

explica que “um cineasta amador, totalmente desconhecido, recebeu uma 

proposta de trinta milhões de dólares para fazer um filme, depois que um 

produtor de Hollywood assistiu a um vídeo dele na internet”. Nesse momento 

aparecem cenas do vídeo, produzido na praça central de Montevideo e o 

apresentador continua “Ataque de Pânico dura menos de cinco minutos, tem 

muitos efeitos especiais, mas a produção custou só trezentos dólares. Trata de 

robôs gigantes que invadem e arrasam Montevidéu, a capital do Uruguai. Não é 

a melhor novidade em matéria de filmes de ficção científica, mas Hollywood 

gostou dos cenários latinos e foi atrás de Fed Álvares, o uruguaio autor do 

vídeo que ninguém conhecia. Ele acaba de fechar um contrato de trinta milhões 

de dólares para um longa-metragem com a produtora de Sam Reimi, o mesmo 

de Homem-Aranha”. Também são exibidas imagens do filme o Homem-Aranha 

e a foto de Fed Álvares no Los Angeles Times, enquanto o apresentador finaliza 

“Álvares trocou a pacata Montevidéu por Los Angeles, a capital mundial do 

cinema, por conta de uma ideia na cabeça e a internet a mão”. 

O jovem uruguaio Fed Álvares é caracterizado na narrativa como um 

cineasta “aprendiz” ou “amador”, “desconhecido” ou alguém que “ninguém 

conhecia” e que se destacou “por conta de uma ideia na cabeça e a internet na 

mão”. Com essa sequência, compreendemos que a reportagem quer dizer que 

ele é criativo ou talentoso. Ele produziu um filme chamado Ataque de Pânico 

que foi veiculado pela internet. Sua obra foi caracterizada na matéria como um 
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filme curto (“cinco minutos”), barato (“custou só trezentos dólares”) e “cheio de 

efeitos especiais”. A reportagem sublinha que, embora o filme não seja “a 

melhor novidade em matéria de filmes de ficção científica”, chamou a atenção 

de Holywood, mais especificamente, da mesma produtora de Sam Reimi, 

responsável pelos filmes “Homem-Aranha” que foram sucessos de bilheteria e, 

por isso, o uruguaio conseguiu um contrato de “trinta milhões de dólares” para 

produzir um longa-metragem. De acordo com a narrativa, compreendemos que 

o contrato representa o reconhecimento internacional do talento uruguaio, uma 

vez que a matéria destaca que Hollywood “gostou dos cenários latinos”. Além 

de reconhecimento, o resultado do investimento de trezentos dólares e do uso 

de seu talento tornou o cineasta um milionário. Fed Álvares passou da condição 

de desconhecido para a de figura mundialmente conhecida, em decorrência da 

divulgação de seu trabalho na internet e da proposta efetuada pelos 

americanos. A narrativa evidencia que isso mudou sua trajetória também na 

sequência em que a capital uruguaia, Montevideo, é caracterizada como 

“pacata”, enquanto Los Angeles, lugar para onde o uruguaio se mudou, é 

apresentada como a “capital mundial do cinema”. 

Compreendemos que a realidade socioeconômica que abordamos no 

tópico anterior, mais a representação televisiva do caso desse jovem e 

talentoso uruguaio que encontrou uma oportunidade milionária fora de seu 

país, medeiam o discurso dos entrevistados quando eles se apropriam da 

narrativa do Globo Repórter – que menciona a falta de oportunidades para os 

jovens uruguaios em seu país, bem como o pequeno número deles que 

permanece habitando o Uruguai. Isso porque a amostra percebe que mesmo 

em pequena medida a complexidade da sociedade uruguaia foi representada na 

reportagem brasileira e, então, utilizam-na tanto para reiterar que os jovens 

uruguaios são “bem preparados” ou possuem um “talento genuíno” reconhecido 

mundialmente, quanto para pensarem novamente em soluções para o problema 

da falta de oportunidades para eles no Uruguai, tal como evidência a sequência 

“Nós não temos como aproveitar um menino desses na produção nacional de 

filmes? O que fazemos para manter esses talentos aqui?”. 
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Encontramos outra reportagem do Globo Repórter sob o título “Águas do 

Uruguai ajudam a melhorar a saúde” (Globo Repórter, 8/5/2009, 3‟17”). A 

narrativa inicia-se com imagens de piscinas e o repórter diz “um banho de 

saúde. Dentro destas piscinas tem iodo, ferro, potássio, flúor. Estamos em 

Salto, região norte do Uruguai, uma cidade que ganhou fama por causa das 

propriedades medicinais da água quente que brota do fundo da terra. E veja 

quanta gente experiente busca saúde nas duchas e banhos. Toda essa riqueza 

subterrânea foi descoberta por acaso na década de 50”. Em stand-up o repórter 

destaca que a descoberta ocorreu “quando técnicos alemães perfuraram a 

região em busca de petróleo. Em vez disso, acharam água a quarenta e seis 

graus de temperatura. Buscavam uma riqueza, encontraram outra”. E continua 

narrando: “A água de Salto tem ação sedativa e relaxante e é boa também para 

quem busca recuperar a energia ou escapar do estresse. Dona Mirta e o marido 

Antonio estão entre os mais jovens que encontramos nas piscinas, [eles] 

apostam na água como um tratamento preventivo”. A professora Mirta Nunez 

diz que “queremos saúde sem remédio, a água tem minerais, sais que vão a 

cada parte do corpo e fazem o trabalho necessário”. 

A narrativa prossegue: “Junto das piscinas existem clínicas que usam a 

água como principal remédio. O doutor Ambrosoni trabalha numa delas, ele diz 

que as águas profundas de Salto são capazes de melhorar o estado geral dos 

pacientes e até de curar doenças”. O próprio médico Carlos Ambrosoni diz “Há 

doenças como contratura muscular e artrite que são curadas. A artrose não 

curamos, vamos dizer a parte anatômica, mas sim a parte funcional, os 

movimentos”. 

O repórter segue a narrativa dizendo “E o bom humor dos velhinhos, em 

forma aos 68 anos, seu Carlos sugere uma receita pouco medicinal para usar a 

água de Salto”. O aposentado Carlos Tetamante diz que “se você faz cubinhos 

de gelo para tomar com uísque é espetacular”. A matéria continua: “Seu 

Osvaldo, aposentado de 88 anos, tem a sorte de morar perto das piscinas que 

frequenta diariamente. Como sofre de artrose, aproveita os banhos e aparelhos 

para aliviar as dores e retardar as limitações que a doença impõe aos 

movimentos”. O repórter pergunta para seu Osvaldo “de que maneira esta água 
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lhe faz bem?”, o aposentado Osvaldo Sosa responde “para o corpo, para os 

exercícios, para os joelhos, para os braços”. Ele ainda pergunta “melhora?” e a 

resposta é positiva. 

O repórter informa que “seu Osvaldo caminha com a ajuda de um 

andador, mas o médico diz que sem o tratamento nas águas, ele não 

conseguiria mais andar” e Osvaldo comenta “Tenho uma artrose muito 

avançada nos joelhos e isso é o que me permite uma boa mobilidade, acalmar 

a dor, melhorar a circulação e descontrair o músculo”. O repórter finaliza a 

narrativa: “Depois de mais uma sessão na clínica, olha aí o seu Osvaldo, indo 

sozinho pra casa, dirigindo o próprio carro, todo animado”.  

Compreendemos que a formação discursiva dessa narrativa caracteriza o 

Uruguai como um destino recomendado para o tratamento da saúde. Já no 

título, essa reportagem associa os recursos naturais uruguaios à saúde, 

apontando que “Águas do Uruguai ajudam a melhorar a saúde”. A narrativa 

contextualiza que quando estrangeiros procuraram por petróleo em solo 

uruguaio, acabaram encontrando o que a reportagem caracteriza como outro 

tipo de “riqueza subterrânea”: a água quente de Salto, rica em “propriedades 

medicinais”. Às águas da cidade de Salto, a narrativa atribui boa “fama” e 

enaltece sua contribuição para a boa saúde de quem se banha nelas, 

apresentando diversas pessoas que usufruem de suas propriedades, bem como 

o parecer de um médico, tal como evidenciam as sequências “a água (...) tem 

ação sedativa e relaxante e é boa também para quem busca recuperar a 

energia ou escapar do estresse”, “as águas (...) são capazes de melhorar o 

estado geral dos pacientes e até de curar doenças”, “contratura muscular e 

artrite (...) são curadas” e serve “para aliviar as dores e retardar as limitações 

que a doença [artrose] impõe aos movimentos”. De acordo com a narrativa, 

essas águas significam “saúde sem remédio” ou “um banho de saúde” e é em 

Salto, no Uruguai, que “gente experiente busca saúde” (ou seja, o público do 

lugar é formado principalmente por idosos). A reportagem enfatiza que depois 

de banharem-se nessas águas é possível ver o “o bom humor dos velhinhos” e 

mostra o curioso uso que um deles chega a fazer desse recurso mineral. Ele faz 

“cubinhos de gelo para tomar com uísque”. Além de contribuir para o “bom 
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humor”, a reportagem produz o sentido de que a imersão nessas águas faz tão 

bem para a saúde que ajuda as pessoas com idade avançada a terem mais 

independência e alegria, como evidencia a sequência “olha aí o seu Osvaldo, 

indo sozinho pra casa, dirigindo o próprio carro, todo animado”. 

Sobre essa matéria, os brasileiros comentaram “que coisa bem boa não 

é? O Uruguai é maravilhoso, vale mesmo a pena conhecer” (Angelo, 69), “eu 

também quero conhecer essas águas, o Uruguai tem cada lugarzinho 

charmoso, a gente ficou de ir, né [não é], Célio? A gente vai mais para Yrapeí, 

todo mundo, é costume por aqui, é programa para a família toda, essa aí 

parece que vai mais gente de idade” (Thaísa, 53), “e é muito boa para a saúde 

mesmo, esse tipo de água que tem no Uruguai parece que desintoxica, deixa a 

pele mais fina, bonita, eu já fui também com namorado, é bacana, tem até um 

agito de noite” (Maria Eduarda, 23). Os uruguaios comentaram “que delícia... 

agora todo mundo têm falado, por causa do programa, eu fico muito feliz 

porque é meu país que minhas amigas brasileiras querem conhecer mais” 

(Vanessa, 41), “isso aí faz um bem... depois que deu na TV, todo mundo 

começou a ir, a gente conhece, da última vez fomos logo depois do programa” 

(Emília, 55), “é coisa muito boa para gente da minha idade, eu posso dizer que 

a gente se sente relaxado e bem disposto, só não dá para ficar demais porque 

pode baixar a pressão” (Suzana, 79), “interessante é que depois da matéria se 

vê muito mais brasileiros em Salto” (Nestor, 59).  

A partir das colaborações da amostra compreendemos que essa narrativa 

repercutiu no cotidiano fronteiriço incentivando o turismo, uma vez que depois 

de sua exibição, os entrevistados notaram que “se vê muito mais brasileiros em 

Salto”, “todo mundo começou a ir”, “todo mundo têm falado (...) minhas 

amigas brasileiras querem conhecer” e mesmo a família brasileira que 

participou de nossa amostra demonstrou interesse em conhecer as águas 

quentes dessa cidade uruguaia, tal como evidencia a sequência “a gente ficou 

de ir, né [não é], Célio?”. Apontamos que a família uruguaia esteve algumas 

vezes em Salto por causa de suas águas, e a “última vez” ocorreu logo após a 

veiculação da reportagem. Uma de nossas entrevistadas uruguaias enunciou 

que fica “muito feliz” com a atenção positiva que o Uruguai ganhou por meio do 
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programa. A família brasileira também utilizou a narrativa para apontar que o 

Uruguai faz parte de seus hábitos de lazer. Eles costumam frequentar as águas 

termais da cidade uruguaia de Yrapeí e deram a entender que essa é uma 

prática comum entre os brasileiros que vivem na região de fronteira (“é 

costume por aqui”). Esse passeio é considerado “programa para a família toda”, 

ou para se fazer com o “namorado” porque “é bacana” e até “tem um agito de 

noite”. A partir de suas apropriações da narrativa, também consideraram que, 

diferentemente de Yrapeí, em Salto “parece que vai mais gente de idade”. Ao 

assistirem essa narrativa, os entrevistados caracterizam o Uruguai como 

“maravilhoso” ou “charmoso”, ou como um país que “vale mesmo à pena 

conhecer” e suas águas são caracterizadas como “coisa bem boa”, “muito boa 

para a saúde mesmo”, “parece que desintoxica, deixa a pele mais fina, bonita”, 

“delícia”, “faz um bem”, “é coisa muito boa para gente” na faixa etária de 

Suzana que tem 79 anos e apontaram que depois de banhar-se nas águas 

quentes uruguaias você se sente “relaxado e bem disposto”. Compreendemos 

portanto que ao se apropriarem dessa narrativa, os entrevistados reforçaram 

representações positivas sobre o Uruguai, caracterizando-o principalmente 

como um destino turístico e associando seus recursos naturais à boa saúde. 

Em outra reportagem do programa, intitulada “Cidade no litoral uruguaio 

está cheia de energia mística” (Globo Repórter, 8/5/2009, 3‟47”), o repórter 

inicia dizendo que “uma cidade no litoral uruguaio atrai mais do que banhistas. 

Piriápolis é a realização do sonho de Francisco Piria, que espalhou símbolos 

místicos pela cidade, tudo construído em lugares de muita energia, segundo os 

estudiosos do assunto. Carlos Rodrigues, especialista em Geobiologia, diz que 

Piria pôs os símbolos sobre enormes veios de água subterrâneos. Usando 

técnicas de radiestesia, ele mostra como localizar estes pontos”. São exibidas 

imagens de Carlos Rodrigues aplicando a técnica e o repórter continua “As 

varetas de metal se aproximam em forma de xis, o que indicaria a existência de 

um forte ponto de energia”. Dirigindo-se para Carlos, ele pergunta e traduz a 

resposta do radiestesista “se eu tentar, eu consigo? Carlos pede que eu me 

concentre e que deseje mentalmente achar o tal ponto”. Carlos também orienta 

que “quanto mais relaxado estiver, mais facilmente vai captar a energia”. 
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O repórter comenta sua própria experiência: “Caminho de um lado para 

o outro, mas nas minhas mãos as varetas não se cruzam, é curioso, é diferente. 

Falta de concentração ou de prática, explica Carlos. Ele está me dizendo que eu 

estou tenso e por isso eu não estou conseguindo mentalizar corretamente. Na 

cidade é cada vez maior o número de pessoas que crêem nos mistérios de Piria 

e que percorrem os símbolos numa espécie de peregrinação”. O biólogo Richad 

Gadjuk diz “fisicamente eu me sinto melhor porque internamente melhorei”.  

Em stand-up, o repórter destaca que “este é o momento curioso da 

caminhada que os peregrinos fazem por Piriápolis. Eles se deitam debaixo de 

uma árvore acreditando que assim se purificam e recebem toda energia que 

emana das raízes, do tronco, dos galhos e das folhas da árvore”. São exibidas 

imagens de pessoas deitadas debaixo de uma árvore e a narrativa segue “A 

árvore é uma Dracena Drago plantada por Piria há mais de cem anos. Os 

visitantes garantem ser uma árvore mágica, poderosa”. 

O aposentado Antônio Lopez diz “Sinto que meu ser, a parte mais íntima, 

tem uma relação com a natureza, está mais sensível” e o repórter conta que “a 

brasileira Simone Gomes, que escolheu viver em Piriápolis, tem um carinho 

todo especial com a árvore”. São exibidas imagens da estudante Simone Gomes 

abraçada à árvore, ela diz que “é uma forma gostosa de sentir um ser vivo que 

parece que não interatua muito com a gente, mas ele tá ali”. 

 Enquanto vemos imagens de um castelo, o repórter conta que “a mística 

ainda envolve o castelo construído por Piria e onde ele passou os últimos anos 

de vida”. Enquanto é exibida a imagem de uma mulher conversando com um 

quadro com a foto de Piria, o repórter diz “diante da imagem do alquimista, a 

zeladora do castelo pede permissão para entrar”. O repórter descreve o local: 

“Há um ar de mistério em cada cômodo do castelo, hoje transformado em 

museu. Teria sido um laboratório onde o criador buscava o elixir da vida eterna. 

A zeladora conta que sente a presença de Piria e acredita que ele ainda está 

vivo”. A zeladora Marina Loaces explica que “no castelo podemos encontrar até 

três dimensões e Piria se encontra em uma dessas dimensões, mas estamos em 

um plano em que não o vemos”. 
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A narrativa é finalizada com a pergunta do repórter “Piriápolis é uma 

cidade diferente?” e a resposta do pesquisador Carlos Rodrigues dizendo que “é 

uma cidade diferente, não só visualmente, mas vibracionalmente, a energia te 

invade, te alinha, você se sente melhor, mais leve”.  

Assim como no início do programa jornalístico, o Uruguai foi 

caracterizado como um lugar “místico”. Nessa reportagem, essa caracterização 

é apresentada já no título “Cidade no litoral uruguaio está cheia de energia 

mística”. Na matéria, a cidade de Piriápolis é apresentada como a concretização 

do “sonho” de um alquimista, Francisco Piria, e é associada a “símbolos 

místicos” e “lugares de muita energia”. De acordo com a narrativa, ela se 

distingue pela prática de “radiestesia”, uma atividade que permite “captar” a tal 

energia – o repórter experimenta a prática e a caracteriza como algo que “é 

curioso, é diferente” –, bem como pela existência de “uma árvore mágica, 

poderosa”, a Dracena Drago, e de um “castelo” construído pelo alquimista, 

onde ele trabalhava em um laboratório a fim de encontrar o “elixir da vida 

eterna”. A “mística” da cidade está bastante associada a esse castelo onde Piria 

viveu os últimos anos de sua vida. Lá existiriam “três dimensões” e os 

seguidores do alquimista pedem sua “permissão para entrar”. A cidade 

uruguaia é apresentada na narrativa como um destino turístico, uma vez que “é 

cada vez maior o número de pessoas que crêem nos mistérios de Piria”, por 

isso tornou-se um lugar de “peregrinação”. Durante a caminhada realizada 

pelos turistas ou pelos “peregrinos”, eles “se deitam”, por exemplo, “debaixo” 

da Dracena Drago “acreditando que assim se purificam e recebem toda energia 

que emana das raízes, do tronco, dos galhos e das folhas da árvore” e exibem 

um “carinho todo especial com a árvore”, o que é considerado pelo repórter 

como algo “curioso”. Com isso, compreendemos que na formação discursiva 

dessa narrativa predomina o sentido produzido na sequência enunciada por 

uma das fontes: “cidade diferente, não só visualmente, mas vibracionalmente, 

a energia te invade, te alinha, você se sente melhor, mais leve”. Ou seja, a 

representação da cidade uruguaia na narrativa é a de um lugar exótico porque 

ela se distingue pela sua “mística” ou pelo que tem de “curioso”, “diferente” e, 
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ao mesmo tempo, é apresentada como mais um destino turístico saudável 

porque “a energia te invade, te alinha, você se sente melhor, mais leve”. 

Sobre essa matéria, os brasileiros comentaram “olha, eu nunca tinha 

ouvido falar disso, é a primeira vez, já pensou se realmente o segredo para a 

vida eterna está aqui pertinho?” (Thaísa, 53), “se começar a anunciar assim 

que os uruguaios descobriram como driblar a morte, vai ter uma migração em 

massa para cá” (Célio, 58), “que lugar legal para conhecer, e aqui, né [não é]? 

Bom para meditar, se energizar, isso faz bem para o corpo e a alma” (Maria 

Eduarda, 23). Os uruguaios comentaram “meio esotérico, não é? Eu mesmo 

gostaria de conhecer porque é realmente todo um outro lado do Uruguai. Tu 

falas em Uruguai e não pensa em alquimista ou árvores mágicas, agora pensa 

[risos]. Evoluímos, somos zen” (Enrique, 34), “é a fé deles, tem que respeitar, 

esse é o Uruguai moderno” (Suzana, 79), “a meu ver, esse lugar ficou mais 

conhecido, ou virou moda, digamos assim, para a energização ou viver em 

equilíbrio depois que começou a aparecer bastante na mídia o caminho de 

Santiago de Compostela, daí criaram a versão nacional e, agora, o Uruguai faz 

bem para a alma” (Nestor, 59). 

Para a amostra, Piriápolis é um lugar “esotérico”, que tem a ver com 

“meditar”, “se energizar” ou com o bem-estar do “corpo” e da “alma”, além de 

representar “todo um outro lado do Uruguai”, ou o “Uruguai moderno”. Ao 

apropriarem-se da reportagem, brasileiros e uruguaios manifestaram um 

interesse turístico, tal como mostram as sequências “que lugar legal para 

conhecer” e “eu mesmo gostaria de conhecer”. Apontamos ainda que uma de 

nossas entrevistadas brasileiras utilizou a reportagem como forma social de 

aprendizado, que se evidência em seu comentário “eu nunca tinha ouvido falar 

disso, é a primeira vez”. Além disso, identificamos que o papel da televisão no 

cotidiano também é objeto de interesse de nossa amostra, visto que eles 

atentam para a repercussão de narrativas como essa do Globo Repórter. Isso 

fica claro quando um dos entrevistados brasileiros alerta que “se começar a 

anunciar assim” que “os uruguaios descobriram como driblar a morte”, ou nas 

palavras de outra entrevistada, que também entendeu que no Uruguai pode ter 

sido descoberto “o segredo para a vida eterna”, o resultado será “migração em 
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massa”. Isso se evidencia também quando um de nossos entrevistados 

uruguaios relaciona o fato de Piriápolis ter se tornado um “lugar (...) mais 

conhecido” ou uma cidade que está na “moda” com a ampla divulgação na 

“mídia” do “caminho de Santiago de Compostela”, uma cidade espanhola que 

ficou bastante conhecida como um local de peregrinação. Para ele, Piriápolis 

tornou-se a “versão nacional” do fenômeno midiático representado por 

Santiago de Compostela. Esse caso, por exemplo, nos leva a entender que, em 

alguma medida, a veiculação massiva da peregrinação à cidade espanhola 

revelou que na atualidade existe ou criou-se uma demanda por assuntos como 

“energização” ou por aspectos da vida como “viver em equilíbrio” e talvez por 

isso tenha se atribuído à cidade uruguaia o papel de ofertar isso. Dessa 

maneira, compreendemos que a própria amostra percebe a relevância do 

consumo televisivo nos mais variados aspectos da vida social. 

Compreendemos também que, ao se apropriarem dessa narrativa, os 

brasileiros consideraram que mesmo sem pertencer à região fronteiriça, a 

cidade uruguaia representada na reportagem está ao seu alcance, produzindo o 

sentido de que o que diz respeito ao Uruguai é algo tão próximo que não há 

necessidade de fazer distinção entre ele e o Brasil. Isso é explicitado quando se 

referem a Piriápolis com as sequências “está aqui pertinho” ou “aqui”, e ainda 

quando se referem à cidade uruguaia dizem que “vai ter migração em massa 

para cá” – quando utilizam a expressão “para cá” ou o termo “aqui” 

demonstram que, para eles, não há necessidade de distinguir um país do outro. 

Percebemos ainda que entre os entrevistados uruguaios não houve muita 

identificação com essa representação do Uruguai, embora ela não tenha sido 

considerada negativa em momento algum. Isso se evidencia quando um deles, 

mesmo depois de demonstrar interesse em conhecer Piriápolis, acha graça na 

reportagem e comenta que associar o seu país a algo que ele reconhece como 

“esotérico” é inusitado. Ele diz “Tu falas em Uruguai e não pensa em alquimista 

ou árvores mágicas, agora pensa [risos]”. Bem como quando a uruguaia 

Suzana, ao se apropriar da narrativa, considera que ela é a representação do 

“Uruguai moderno”, o que é considerado positivo pela entrevistada. Entretanto, 

ela aponta que o que está representado na televisão “é a fé deles”, ou seja, 
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daquelas pessoas que seguem os ensinamentos de Piria. Com isso, entendemos 

que ela não se identifica com o que ela reconhece como a “fé” daquelas 

pessoas, uma vez que a sua é a católica – sendo o catolicismo uma 

representação tradicional do Uruguai.  

Com isso, compreendemos que a representação positiva da cidade 

uruguaia na reportagem, na qual Piriápolis é caracterizada como um destino 

turístico, sendo associada à boa saúde num sentido que vai além do aspecto 

físico, preponderantemente colabora para o reforço da identidade fronteiriça 

entre os brasileiros. Entre os uruguaios, percebemos que ocorre algum 

estranhamento por não se tratar de uma representação tradicional do país, ou 

seja, a identidade nacional construída pelos entrevistados não parece coincidir 

com aquela atribuída a eles na reportagem, mas como ela é positiva, não gera 

o enfraquecimento da identidade nacional, o que se evidencia quando eles 

dizem “evoluímos, somos zen”, ou apontam que “agora” o Uruguai “faz bem 

para a alma” e é “moderno”. 

Encontramos outra reportagem do programa sob o título “Vinhos do 

Uruguai ajudam a evitar doenças” (Globo Repórter, 8/5/2009, 4‟53”). Essa 

narrativa começa com imagens de gente tocando violão, de carne assando e de 

gente comendo e, enquanto circula pelo local, o repórter o descreve: “Música, 

alegria e fartura de dar água na boca, nós estamos no mercado do porto, um 

dos principais centros de gastronomia de Montevidéu e aqui dá para ter uma 

ideia do que o uruguaio come e o que ele oferece para o turista. Aqui atrás de 

mim, por exemplo, tem uma bela parrillada, que é muito parecida com o nosso 

churrasco. Vamos dar uma voltinha e ver o que mais a gente encontra por aqui. 

Aqui tem outra parrillada. Mais uma aqui, outra, aqui mais uma e outra aqui. 

São seis opções e o mesmo prato: carne!”. Enquanto continuam sendo exibidas 

imagens de pessoas consumindo carne, o repórter diz que “é fácil entender 

porque o Uruguai é o segundo maior consumidor de carne bovina do mundo, 

perde apenas para a Argentina. No ano passado, cada uruguaio comeu em 

média cinquenta e quatro quilos e setecentos gramas de carne, quase vinte 

quilos a mais que o consumo dos brasileiros. Decididamente estamos num país 
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de carnívoros. Com tanta carne, tantos assados, tanta gordura, como será que 

os uruguaios estão cuidando da saúde?”. 

Então, vemos cenas de testes de laboratório e de taças e garrafas de 

vinho. Enquanto isso, o próprio repórter responde “A ciência já descobriu que 

dentro dessas garrafas existem substâncias que fazem bem a nossa saúde, 

ajudam a prevenir doenças”. Em stand-up ele destaca “especialmente as do 

coração”. Então, segue a narrativa: “Agora, novas pesquisas revelam que a 

quantidade dessas substâncias é maior em algumas variedades de uva. Uma 

das campeãs é a tannat, a uva mais plantada no Uruguai. A variedade que 

produz um vinho de vermelho intenso, foi trazida da França, no fim do século 

XIX”.  

O repórter explica que “o nome tannat se deve à forte presença de 

taninos que são antioxidantes naturais, combatem o envelhecimento precoce e 

ajudam a prevenir doenças, entre elas, alguns tipos de câncer. Uma pesquisa 

do Instituto Clemente, em Montevidéu, comparou três variedades de vinhos 

produzidos no Uruguai – tannat, merlot e cabernet sauvignon –, a pergunta 

era: qual dos três tipos de vinho seria capaz de retardar por mais tempo a 

decomposição em cérebros de ratos? O vinho tannat obteve de longe o melhor 

resultado”. A bioquímica Carolina Echeverri explica que “todos nós temos 

defesas que são capazes de contra-atacar os radicais livres, mas quando eles 

estão numa quantidade excessiva, nossas próprias defesas não são suficientes, 

então, os antioxidantes vão ajudar o organismo a atacar estes radicais livres e a 

melhorar certas enfermidades onde se produz isso”. 

O repórter continua “No Brasil, outra descoberta, pesquisadores da PUC 

de Porto Alegre também compararam vários tipos de vinho tinto e encontraram 

no tannat uma quantidade elevada de resveratrol, um antioxidante potente 

batizado de elixir da juventude”. O químico André Arigony explica que “o 

resveratrol é um antioxidante diferente porque ele vai atuar numa proteína 

chamada cirtuina que está ligada ao envelhecimento. Essa proteína cirtuina 

evita doenças do envelhecimento como Parkinson, Alzheimer, doenças 

cardiovasculares”. 
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O repórter entrevista o médico Ricardo Benedetti e diz que “o 

cardiologista e professor da Universidade Católica de Montevidéu, Ricardo 

Benedetti, indica o tannat para seus pacientes, mas alerta, se você já é 

consumidor de vinho, siga tomando em doses pequenas porque o vinho pode, 

em quantidades grandes, levar ao vício e aí entra um outro problema”. 

Enquanto brinda com outro entrevistado, o repórter conta que “os pacientes 

que seguem a recomendação perceberam melhoras. O narrador esportivo 

Carlos Munhoz toma uma taça de tannat por dia, no jantar, e diz que o bom 

colesterol subiu de cinquenta para sessenta miligramas, o que afasta o risco de 

um infarto, por exemplo”. O repórter pergunta “o senhor está se sentindo 

melhor?” e Carlos Munhoz diz “Sim, sim, perfeitamente”. Depois de pegar uma 

receita médica recomendando o consumo de vinho tannat, o repórter termina a 

narrativa brindando com uma taça de vinho em meio a tonéis, ele diz “eu 

também saí do consultório com a mesma indicação, Dr. Benedetti recomendou 

uma taça de vinho por dia, assinou e carimbou a receita. Já que aqui tem 

substâncias que fazem bem a saúde, que vão nos deixar mais saudáveis, 

saúde!”.  

Ao apresentar os hábitos alimentares do povo uruguaio, essa narrativa 

aponta o consumo excessivo de carne. Entretanto, ela sublinha que o vinho 

produzido e consumido por eles garante boa saúde. No “mercado do porto”, 

“um dos principais centros de gastronomia” da capital do país, a reportagem 

apresenta aspectos da cultura uruguaia utilizando imagens de gente tocando 

violão, de carne assando, de pessoas consumindo carne, bem como reforçando 

o sentido produzido por essas cenas, ao dizer “música, alegria e fartura de dar 

água na boca”. A narrativa reitera a relevância da carne na dieta uruguaia, 

quando enuncia “seis opções e o mesmo prato: carne!”, a “parrillada” ou a 

“bela” parrillada, como o repórter a qualifica. O Uruguai é mostrado como um 

“país de carnívoros”, sendo o “segundo maior consumidor de carne bovina do 

mundo” – para estabelecer isso, a reportagem compara o Uruguai à 

“Argentina”, que é o país que mais consome carne no mundo. Nesse sentido, o 

Uruguai também é comparado ao Brasil, isso ocorre quando a reportagem 

apresenta a semelhança entre o prato uruguaio e o “churrasco” brasileiro ou o 
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“nosso churrasco” como aponta o repórter, bem como na sequência “no ano 

passado, cada uruguaio comeu em média cinquenta e quatro quilos e 

setecentos gramas de carne, quase vinte quilos a mais que o consumo dos 

brasileiros”. Como a narrativa informa que a carne ou a parrillada também é o 

que o povo uruguaio “oferece para o turista”, compreendemos que essa é mais 

uma reportagem do Globo Repórter na qual o Uruguai é caracterizado como 

destino turístico, tal como identificamos nas reportagens sobre as águas de 

Salto e a cidade de Piriápolis. 

Em seguida, a narrativa passa a falar do vinho uruguaio como fonte de 

sáude, fazendo uso da sequência “Com tanta carne, tantos assados, tanta 

gordura, como será que os uruguaios estão cuidando da saúde?”. A resposta a 

essa pergunta é desenvolvida com uma exposição sobre os benefícios do vinho 

uruguaio do tipo tannat, nos levando a entender que o consumo dele 

proporciona equilíbrio à dieta dos uruguaios – visto que a narrativa vinha 

enfatizando o consumo de carne no país como excessivo e a própria formulação 

da pergunta nos permite inferir que esse excesso poderia ser prejudicial à 

saúde (o que fica claro na ênfase dada pelo uso dos termos “tanta”, “tantos”). 

Essa é mais uma reportagem que associa o Uruguai à boa saúde, como 

ocorreu no caso das matérias sobre as águas de Salto e a cidade de Piriápolis. 

Isso porque ela explica que os mais diversos tipos de vinho possuem 

“substâncias que fazem bem a nossa saúde, ajudam a prevenir doenças”, 

“especialmente as do coração” e, ao mesmo tempo, sublinha que “a quantidade 

dessas substâncias é maior em algumas variedades de uva. Uma das campeãs 

é a tannat, a uva mais plantada no Uruguai”. Ao enaltecer os benefícios da “uva 

mais plantada no Uruguai”, bem como do vinho produzido nesse país, o 

Uruguai é associado às propriedades benéficas do tannat. Na narrativa, o 

tannat é caracterizado pela “forte presença de taninos que são antioxidantes 

naturais, combatem o envelhecimento precoce e ajudam a prevenir doenças, 

entre elas, alguns tipos de câncer”, ou seja, por meio de seu vinho, o Uruguai 

está sendo associado ao combate do envelhecimento precoce e à prevenção de 

doenças como “Parkinson, Alzheimer”, as “cardiovasculares”, entre outras. Além 

disso, a reportagem informa que o tannat possui “uma quantidade elevada de 
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resveratrol, um antioxidante potente batizado de elixir da juventude”. O 

interessante é que nessa sequência o Uruguai é associado a ideia de que lá 

pode ser encontrado o “elixir da juventude”, assim como na reportagem sobre 

a cidade uruguaia de Piriápolis o programa jornalístico apontou que lá viveu um 

alquimista que buscava o “elixir da vida eterna”. A narrativa inclusive relata que 

um médico uruguaio “indica o tannat para seus pacientes”, “em doses 

pequenas” e evidencia que “os pacientes que seguem a recomendação 

perceberam melhoras” – o próprio repórter sai “do consultório com a mesma 

indicação”. O desfecho da narrativa reitera a associação entre o consumo desse 

tipo de vinho uruguaio e a boa saúde na sequência “Já que aqui tem 

substâncias que fazem bem a saúde, que vão nos deixar mais saudáveis,  

saúde!”. 

Sobre essa reportagem, destacamos o comentário de um de nossos 

entrevistados brasileiros: “esse é um exemplo de como o estilo de vida de 

gaúcho, desde a criação do gado ao consumo da carne, se casou bem com o 

costume do italiano que veio para cá e trouxe o cultivo da uva e o hábito de 

beber um bom vinho” (Angelo, 69). E o comentário de uma de nossas 

entrevistadas uruguaias: “o segredo da boa saúde é beber pelo menos uma 

taça de vinho por dia, meu marido fazia isso, eu faço isso, eu acho que é por 

isso que o gaucho vive muito, mesmo comendo muita carne, talvez nosso vinho 

seja mesmo a fonte da juventude, o que é uma maravilha para o Uruguai. 

Agora, acho que o jeito de viver do uruguaio e do brasileiro aqui também ajuda 

bastante, o campo, os animais, a natureza faz parte da nossa vida” (Suzana, 

79).  

Compreendemos que ao se apropriarem dessa narrativa brasileiros e 

uruguaios identificam-se uns com os outros reafirmando as semelhanças em 

sua formação étnica, na lida do campo e enaltecendo o sentimento de pertença 

à região. Isso porque a exemplo do comentário tecido por um de nossos 

entrevistados, percebemos que os brasileiros fronteiriços se sentem 

representados na narrativa mesmo tendo sido ela desenvolvida para retratar os 

uruguaios, porque para eles, quando a reportagem apresenta os hábitos 

alimentares do uruguaio, também está retratando o “estilo de vida do gaúcho”, 
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que “se casou bem com o costume do italiano que veio para cá” – grupo étnico 

que participou da formação do povo brasileiro e uruguaio – e caracterizaram a 

região de fronteira, respectivamente, pela “criação do gado” e o “cultivo da 

uva”. A exemplo do comentário da entrevistada uruguaia, entendemos que a 

representação positiva do Uruguai na narrativa, em que o país é associado à 

boa saúde e caracterizado como um destino turístico, é motivo de orgulho 

nacional – isso se evidencia quando ela diz que “talvez nosso vinho seja mesmo 

a fonte da juventude, o que é uma maravilha para o Uruguai”. Ao mesmo 

tempo, percebemos que para os uruguaios, os hábitos retratados na 

reportagem também representam em alguma medida o modo de viver do povo 

gaúcho – isso se destaca quando a entrevistada usa sua história de vida para 

demonstrar que o consumo cotidiano de vinho pode ser a razão pela qual “o 

gaúcho vive muito, mesmo comendo muita carne”. Apontamos ainda que, tal 

como constatamos, quando os fronteiriços se referem ao povo gaúcho ou 

gaucho estão falando dos uruguaios e brasileiros: é a identidade étnica gaúcha 

(“nós, gaúchos e gauchos”) que vem à tona. Além disso, no discurso da 

entrevistada uruguaia que destacamos, a identificação entre os uruguaios e 

brasileiros é sublinhada quando ela diz que “o jeito de viver do uruguaio e do 

brasileiro aqui também ajuda bastante, o campo, os animais, a natureza faz 

parte da nossa vida”. Nessa sequência, o sentimento de pertença à região de 

fronteira (“aqui”) e a relação com o meio rural partilhada entre fronteiriços 

também participa de suas produções de sentido acerca da narrativa. 

Encontramos mais uma reportagem do Globo Repórter sob o título “Ave 

mais rara do sul do Brasil encontrada no Uruguai” (Globo Repórter, 8/5/2009, 

4‟59”). Nessa narrativa, enquanto aparecem principalmente imagens de aves, o 

repórter aponta que “a beleza também pode ser vista no céu do Uruguai. Perto 

das lagoas e banhados, ao longo da costa, vivem 270 espécies de aves, quase 

metade de todas as aves do país. Vamos em busca de uma das mais belas, o 

cisne de pescoço preto. Nossa procura começa pela Lagoa de Rocha, onde a 

água se espalha por uma área de setenta quilômetros quadrados. O barco 

segue devagar e só enxergamos algumas aves de longe”. Em stand-up, 

enquanto as equipes de cientistas e da reportagem descem do barco e seguem 



528 
 

a pé pela Lagoa da Rocha, o repórter destaca que “esta lagoa está ligada com o 

mar por um canal, que passa logo ali atrás, o que faz com que o volume de 

água da lagoa varie bastante. Agora, por exemplo, está raso demais, o barco 

não consegue seguir, o motor bate no fundo. Para chegar à margem, a gente 

precisa ir a pé”. 

O repórter explica que “na margem encontramos maçaricos que todos os 

anos migram do hemisfério norte para a América do Sul”. Então aparecem os 

cisnes de pescoço preto e o repórter continua “só nas áreas de banhado 

avistamos os cisnes nadando numa pequena lagoa. O movimento é suave, 

elegante, mas quando perceberem a nossa presença...”, essa é a deixa para 

mostrar as imagens dos pássaros levantando vôo ao perceberem a presença da 

equipe. O repórter prossegue “A estimativa é de que só nesta região existam 

pelo menos dez mil cisnes de pescoço preto. Eles encontraram nessas lagoas a 

água limpa e cristalina de que precisam para sobreviver”. O guarda-parque 

Hector Caymares ressalta “Vocês viram, um lugar virgem, quase virgem ainda, 

é necessário que a área seja incluída num sistema nacional de áreas protegidas 

porque isso vai servir de freio para o uso da terra irresponsavelmente”. 

Enquanto são exibidas imagens e o canto de diversas aves, em tom 

contemplativo o repórter pergunta “o que mais pode fazer com que uma ave 

desapareça do lugar onde vive?” e responde “muitas vezes ela é condenada por 

ser bela e por ter um canto bonito”.  

Então é exibida a imagem do cardeal amarelo e outras cenas que nos 

dão a entender que a equipe de reportagem está se deslocando para outra 

parte do Uruguai. Enquanto isso o repórter informa que “foi o comércio ilegal 

que tirou da natureza o cardeal amarelo, a ave mais rara do sul do Brasil. 

Recentemente, alguns cardeais foram vistos no interior do Uruguai. É para 

onde vamos junto com pesquisadores que lutam para salvar a espécie da 

extinção. Os pesquisadores chegaram a essa área, uma fazenda na região 

central do Uruguai, graças à indicação de moradores vizinhos que avistaram 

alguns exemplares do cardeal amarelo”. Em stand-up, o repórter destaca que 

“são essas aves que eles vão tentar encontrar agora”. São exibidas imagens de 

cientistas montando equipamentos e o repórter continua a narrativa “Os 
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biólogos armam redes no lugar onde a ave foi vista pela última vez”. É possível 

ver um aparelho eletrônico e ouvir o canto que ele reproduz, procurando atrair 

o pássaro. Então, o repórter descreve as imagens “E usam o canto gravado de 

um cardeal de cativeiro para tentar atrair o pássaro para a armadilha. O som se 

espalha pelo campo. Não demora muito ele aparece, pula de galho em galho, 

tentando identificar quem invadiu o seu quintal, e se aproxima tanto que acaba 

enroscado na malha”. 

Com o cardeal amarelo na mão, o biólogo Claiton Ferreira explica que 

“muitas aves defendem o território com o canto, essa aqui defende o território 

com canto e com briga, ele vai e agride, se o macho intruso não cair fora”. 

Enquanto são exibidas imagens de anéis sendo colocados no pássaro, o 

repórter diz que “o passarinho é marcado com pequenos anéis coloridos, para 

que possa ser identificado quando for visto novamente”. Enquanto se tira uma 

amostra de sangue do pássaro, o repórter explica “uma gota de sangue vai 

revelar o DNA do bichinho. Conhecer a variedade genética é fundamental para 

que a espécie possa sobreviver”. A narrativa termina com a fala do biólogo “as 

aves todas elas têm uma função, todos os animais, eles são extremamente 

importantes onde eles estão, onde eles nasceram e evoluíram, não dentro de 

uma gaiola”. 

Nessa reportagem as belezas naturais do Uruguai também são 

enaltecidas, tal como evidencia a sequência “a beleza também pode ser vista 

no céu do Uruguai”. O principal valor-notícia da matéria é apontado no título 

“Ave mais rara do sul do Brasil encontrada no Uruguai”. Trata-se do cardeal 

amarelo, uma ave que além de ser considerada “rara” ou ameaçada de 

extinção, é caracterizada como um pássaro que “defende o território com canto 

e com briga, ele vai e agride, se o macho intruso não cair fora”. Entendemos 

que a abordagem dessa narrativa acerca dessas aves produz o sentido de que 

são riquezas naturais do país, tal como ocorreu nos casos das reportagens 

sobre os cavalos crioulos e as águas de Salto. A necessidade de se preservar a 

natureza é destacada na reportagem, como evidenciam as sequências “é 

necessário que a área seja incluída num sistema nacional de áreas protegidas 

porque isso vai servir de freio para o uso da terra irresponsavelmente” e “as 
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aves todas elas têm uma função, todos os animais, eles são extremamente 

importantes onde eles estão, onde eles nasceram e evoluíram, não dentro de 

uma gaiola”. No caso específico do cardeal amarelo, a reportagem denuncia 

que “foi o comércio ilegal” que tirou a ave da natureza “por ser bela e por ter 

um canto bonito”. Ao acompanhar o trabalho de equipes que se dedicam à 

preservação desses animais, identificando-as com “pequenos anéis coloridos” e 

conhecendo a sua “variedade genética”, por meio da extração de uma “gota de 

sangue”, as ações de preservação são enaltecidas. A reportagem também 

apresenta o cisne do pescoço preto, que é apresentado como uma ave cujo 

“movimento é suave, elegante”. De acordo com a matéria, “para sobreviver”, 

esses pássaros vivem em “lagoas” de “água limpa e cristalina” no Uruguai, num 

“lugar virgem, quase virgem ainda”. Compreendemos que, na narrativa, o 

Uruguai é apresentado como o lugar onde aves em risco de extinção ainda 

podem ser encontradas. Com isso, e mais as belas imagens dessas aves 

mostradas pela matéria e o uso de termos como “beleza”, “bela”, “bonito”, 

“virgem”, “limpa e cristalina”, “suave”, “elegante”, o país é caracterizado 

novamente por suas belezas e riquezas naturais. 

Ao se apropriar dessa narrativa, a brasileira Thaísa disse “um rico de um 

povo, amigo, gentil e ainda uma natureza, é exuberante”. Seu marido Célio 

concordou com ela dizendo que “é um belo país, um povo muito bom” e a filha 

deles, Maria Eduarda, complementou “e com consciência ecológica, né?”. O 

uruguaio Nestor disse “Tu viste que o passarinho característico do sul do Brasil 

vive no Uruguai porque claramente a natureza é a mesma em toda a nossa 

região?” e sua esposa Emília complementou “Sim, não se encontra mais no 

Brasil por causa da exploração, do comércio ilegal, mas a gente vê na 

paisagem, no campo, nos bichos, que essa região foi feita para ser uma coisa 

só, não é à toa que o povo que deu aqui é tão parecido também” (Emília, 55).  

Ao assistirem essa última narrativa conosco, os brasileiros caracterizaram 

o povo uruguaio como “um rico de um povo”, “amigo”, “gentil”, “bom” e “com 

consciência ecológica” e o Uruguai foi apontado por eles como um país “belo” e 

“com natureza exuberante”. Nessas representações construídas pelos 

brasileiros, a partir de suas apropriações da narrativa, identificamos a 
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participação do estereótipo de que o Uruguai é um país amigo e de que as 

relações entre brasileiros e uruguaios são boas. Os uruguaios utilizaram o 

exemplo da ave retratada na narrativa para apontar como o sul do Brasil e o 

Uruguai, ou como os brasileiros e os uruguaios são semelhantes. Para eles, a 

“paisagem”, o “campo”, os “bichos” ou a “natureza” é a “mesma” dos dois lados 

da fronteira ou na “nossa região”, assim como o “povo” que “deu aqui” (na 

região) é “parecido”. Ao dizerem isso, entendemos que eles se referem ao povo 

que se formou na fronteira Rivera-Santana do Livramento ou entre o Uruguai e 

o Rio Grande do Sul: os gaúchos. Assim, compreendemos que o discurso da 

amostra se desenvolve no sentido de reforçar a identidade étnica gaúcha e a 

identidade regional. O fato de os entrevistados não tecerem representações 

negativas uns sobre os outros e, ao mesmo tempo, sublinharem o quanto 

brasileiros e uruguaios são próximos, nos leva a entender que essa narrativa, 

tal como as outras do Globo Repórter sobre o Uruguai, cria uma representação 

positiva do país e colabora para o reforço da identidade fronteiriça. 

Compreendemos que a formação discursiva do Globo Repórter sobre o 

Uruguai construiu representações positivas do país, caracterizando-o 

preponderantemente como um destino turístico associado a belezas e riquezas 

naturais, onde é possível levar uma vida saudável ou encontrar recursos que 

garantam a boa saúde. No programa jornalístico, o uruguaio também é 

retratado positivamente, sendo caracterizado principalmente como um povo 

que vive em harmonia com a natureza e que é culto, talentoso e amigo dos 

brasileiros. A matéria do Jornal da Globo sobre o cineasta uruguaio também 

colaborou para reforçar a representação de que o povo uruguaio é talentoso. 

Essas narrativas noticiosas sobre o Uruguai ou os uruguaios povoaram o 

imaginário dos fronteiriços porque eles se sentiram representados nelas – a 

ponto de os brasileiros, por exemplo, nos levarem a entender que o que diz 

respeito ao Uruguai é algo tão próximo que não há necessidade de fazer 

distinções entre ele e o Brasil.  

Assim, compreendemos que essas representações televisivas medeiam o 

discurso da amostra participando do jogo identitário da seguinte forma. A partir 

de suas apropriações do Globo Repórter, brasileiros e uruguaios demonstraram 
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identificação entre si, reafirmaram as semelhanças em sua formação étnica, em 

suas relações com o meio rural e enalteceram o sentimento de pertença à 

região, e com isso a identidade fronteiriça se mostrou fortalecida. Como o 

discurso dos entrevistados também se caracterizou pela ênfase nas boas 

relações entre uruguaios e brasileiros, nas representações positivas que uns 

construíram sobre os outros e nos aspectos que aproximam os dois povos, 

enquanto os conflitos que também fizeram parte da história desses dois países 

não foram explorados, compreendemos que o Globo Repórter colaborou para o 

reforço do estereótipo de que essa é a fronteira da paz e de que as relações 

entre uruguaios e brasileiros são de amizade. 

Observamos ainda que, recentemente, a caracterização do Uruguai como 

um destino turístico tornou-se uma tendência na mídia brasileira. Além da 

abordagem do programa Globo Repórter que mostramos aqui, a Revista São 

Paulo, que é publicada pelo grupo Folha de São Paulo e que circula com o 

jornal de mesmo nome, trouxe como reportagem de capa uma matéria sobre a 

cidade uruguaia Punta del Este (na edição de 30 de janeiro a 5 de fevereiro de 

2011, reportagem de Adriana Küchler, p. 18-25). Ao retratar o aumento da 

presença de paulistanos em Punta del Este – que têm frequentado a cidade a 

passeio ou que estão lá para realizar investimentos no lugar –, essa reportagem 

caracteriza a cidade uruguaia como um destino turístico de luxo.  

O que se evidencia principalmente quando a matéria destaca os 

seguintes comentários de seus entrevistados sobre Punta del Este: “Parece a 

Toscana”; “Como nos Hamptons” e “Lembra Ibiza”. A região italiana da 

Toscana, o balneário americano de Hamptons que fica próximo à New York e a 

ilha espanhola de Ibiza, são renomados destinos turísticos internacionais, 

frequentados principalmente por um público economicamente bastante 

favorecido. Além de seus atributos naturais, a reportagem também nos leva a 

entender que o que faz de Punta del Este o “hype desse verão” são as pessoas 

que têm frequentado o local – o que se evidencia na afirmação “Além dos 

paulistanos, jet setters e celebridades fazem do litoral uruguaio o hype desse 

verão”. As tais celebridades e jet setters estão em destaque na reportagem com 

fotos: o escritor Mario Vargas Llosa, prêmio Nobel de Literatura; o guitarrista 
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Ron Wood, da banda Rolling Stones; o ator americano Gerard Butler, que 

participou do grande sucesso de bilheteria 300 e o príncipe Pierre Casiraghi, 

filho de Caroline de Mônaco. 

A partir de nossa pesquisa em regiões de fronteira, entendemos que 

Punta del Este era costumeiramente visitada por uruguaios, argentinos e 

gaúchos para a realização da atividades de lazer que envolviam principalmente 

o uso da praia e de cassinos. Além disso, dentro dos limites de nossa pesquisa, 

compreendemos que veranear em Punta del Este também tem sido uma 

atividade realizada há muito tempo como forma de denotar distinção social, 

especialmente entre os segmentos mais abastados das camadas médias 

gaúchas.  

Nesse sentido, consideramos que a caracterização que a reportagem da 

Revista São Paulo faz de Punta del Este – uma revista direcionada para o 

público de São Paulo –, colabora para criar a ideia de que frequentar Punta del 

Este também pode ser uma forma de distinguir-se na sociedade paulistana. 

Isso se evidencia, por exemplo, quando a reportagem caracteriza a cidade 

como a “Campos do Jordão praiana” – sendo Campos do Jordão uma cidade 

brasileira conhecida pelo turismo de inverno, e frequentada principalmente 

pelos segmentos mais abastados da sociedade paulistana. Isso se evidencia 

também quando a reportagem afirma que “Além da já batida fama de balneário 

luxuoso e dos cassinos, outros motivos têm arrastado uma legião de 

paulistanos não só para se hospedar, mas para comprar propriedades por ali: 

segurança, sol (sem chuva!), a proximidade de SP e um novo hotel Fasano, que 

se instalou por lá há um mês”.  

O estabelecimento do hotel Fasano em Punta del Este parece ser a 

própria razão que levou à concretização dessa matéria. Esse é um dos hotéis 

mais caros de São Paulo e, pelo que entendemos, hospedar-se nele ou 

frequentar os bares e restaurantes do grupo também é uma forma de 

distinguir-se socialmente, principalmente entre os segmentos econômicos mais 

favorecidos de São Paulo. A presença desse hotel brasileiro no local, bem como 

os investimentos de outros brasileiros na região são sublinhados na manchete 

de capa da revista São Paulo: “Punta é nossa”, seguida de “Do novo hotel 
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Fasano aos biquínis coloridos, como os paulistanos ditam tendências (e cifras) 

no verão uruguaio”. E a caracterização da cidade uruguaia como destino 

turístico é reforçada no título da matéria de oito páginas: “Vamos a la playa”. 

No que é pertinente a essa tese, ainda é válido registrar que o subtítulo 

dessa matéria alude à rivalidade entre brasileiros e argentinos: “Paulistanos 

desbancam argentinos do pódio dos que mais visitam Punta; “comunidade” 

compra propriedades e transita entre o campo e a areia”. Ao expor a fala de 

seus entrevistados, a matéria nos leva a entender que os uruguaios preferem 

os consumidores paulistanos em relação aos argentinos porque, embora o 

paulistano seja considerado “impaciente”, “difícil” e “ansioso”, “eles gastam 

muito mais que os argentinos”, e inclusive dão mais “gorjeta”, enquanto “O 

argentino é o pior cliente. Vê o cardápio e reclama. Esquece que está em 

Punta. O brasileiro olha o menu, sabe que é caro e pede mesmo assim”.  

A partir disso, entendemos que essa narrativa explora a rivalidade entre 

brasileiros e argentinos, desenvolvendo uma caracterização positiva dos 

brasileiros em oposição ao retrato dos argentinos, apenas com base no maior 

poder aquisitivo de um segmento muito restrito da sociedade paulistana. Tal 

como nos informa a própria matéria, uma dose de pisco sour pode custar até 

R$ 42 em Punta del Este – preço diante do qual esses paulistanos não 

titubeiam. Entretanto, mesmo em São Paulo, que se caracteriza por ser uma 

das cidades mais caras do mundo para se viver, esse mesmo drinque peruano 

pode ser encontrado na região da Avenida Paulista por R$19,50, o que significa 

que a abastança desse grupo paulistano que, segundo a reportagem, tem 

tornado Punta del Este “hype”, é difícil de ser comparada com o poder de 

compra da maior parte da população do planeta. De modo que esse alto poder 

de compra também não é representativo da realidade brasileira. Sendo assim, 

ele sequer serve como uma base para explorar os possíveis contrastes entre 

Brasil e Argentina. 
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5.3.2. A caracterização do Uruguai ou da fronteira entre o Brasil e o Uruguai 

na ficção televisiva brasileira 

 

 

Os uruguaios e os brasileiros que vivem na fronteira têm o hábito de 

consumir as narrativas ficcionais da televisão brasileira, tal como nos estudos 

de caso Paraguai-Brasil e Argentina-Brasil. O compartilhamento desse hábito de 

consumo cultural faz que no cotidiano dos fronteiriços circulem as mesmas 

narrativas, aumentando assim a ocorrência de trocas simbólicas entre eles 

porque, embora as apropriações e usos delas variem dependendo das 

circunstâncias, são suscitados interesses em comum que pautam diálogos entre 

brasileiros e uruguaios, estabelecendo aproximações ou gerando sociabilidade 

entre eles. Além disso, essas narrativas passam a participar da memória 

coletiva de brasileiros e uruguaios que vivem na região, especialmente quando 

o Uruguai ou a fronteira dele com o Brasil estão de alguma forma 

representados nelas. 

Na época que estivemos em campo, suas atenções estavam voltadas 

especialmente para a novela das sete, Caras e Bocas43, e para a das oito, Viver 

a Vida, ambas narrativas do canal brasileiro Globo. Os fronteiriços apontaram 

que gostariam de se ver retratados em novelas brasileiras, assim como os 

argentinos estavam sendo representados pela figura de Maradona, na novela 

Viver a Vida. Uma entrevistada uruguaia comentou que “já se falou do Uruguai 

numa novela, há muitos anos, o Eduardo era pequeno e gostava de assistir a 

novela por causa de uma moça tatuada” (conforme a uruguaia Emília, 53), e 

seu filho complementou “O Mapa da Mina, eu gostava mesmo. Era o mapa de 

um tesouro que estava tatuado no corpo de uma freira e a abertura era aquele 

desenho. Nossa, faz muito tempo, mas não me lembro de nada do Uruguai” 

(conforme o uruguaio Eduardo, 28). Então, Emília explicou a Eduardo “Você 
                                                           
43 Caras & Bocas – Telenovela. Novela de: Walcyr Carrasco. Escrita por: Walcyr Carrasco e 

Cláudia Souto. Colaboração: André Ryoki. Direção de núcleo: Jorge Fernando. Direção geral: 
Jorge Fernando. Direção: Ary Coslov, Marcelo Zambelli e Maria de Médicis. Período de exibição: 
13/4/2009 – 8/1/2010. Horário: 19h. Número de capítulos: 232.  (Fonte: Projeto Memória 

Globo, site oficial da Globo.com) 
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queria ver, tinha aquelas propagandas da novela com a moça tatuada. Então eu 

via contigo e o tesouro era no Uruguai, tinha os diamantes, o tesouro era 

uruguaio” (Emília, 53). 

A partir da interação da família uruguaia, compreendemos que uma 

dupla de bandidos roubou milhões de dólares em diamantes, no Uruguai. 

Embora não tenhamos conseguido acesso às cenas de O Mapa da Mina44, pelo 

projeto Memória Globo do site globo.com pudemos entender que depois de 

terem escondido os diamantes, um dos ladrões, Rodolfo (Mauro Mendonça), 

viajou para a Argentina e o outro, Ivo (Paulo José), para São Paulo. Ivo foi 

preso e oito anos depois, ao sair da cadeia, foi atropelado. Antes de falecer, 

ainda sem saber do paradeiro de Rodolfo, Ivo disse ao seu filho Rodrigo (Cássio 

Gabus Mendes) que ele e Rodolfo tinham feito um mapa com a localização do 

“tesouro”. O mapa havia sido tatuado acima das nádegas de uma menina. 

Rodrigo descobre que a menina é Elisa (Carla Marins), uma noviça que está 

prestes a fazer os votos perpétuos. Essa novela foi a última novela escrita por 

Cassiano Gabus Mendes, que faleceu durante sua exibição, depois de ter 

concluído a trama. Compreendemos que a narrativa televisiva participa da 

memória da família uruguaia e as produções de sentido construídas a partir da 

representação televisiva são positivas, uma vez que o país é caracterizado como 

o lugar de onde um tesouro foi roubado. Os termos “diamantes” e “tesouro” 

associam o Uruguai ao sentido de riqueza e a narrativa se desenvolve em torno 

de uma caça ao tesouro, relacionando o país à ideia de aventura.  

Nesse contexto, Suzana (mãe de Emília e avó de Eduardo) comentou 

que “em Caras e Bocas também tinha os diamantes no Uruguai, o Frederico 

estava viajando de carro para cá com a fortuna do Jacques, o dono da empresa 

de diamantes. Também ele perdeu tudo no caminho, foi roubado, faz pouco 

[que isso] aconteceu”. Quando a novela Cara e Bocas estava chegando ao fim, 

o vilão Frederico (Fúlvio Stefanini) deu um golpe em Jacques (Ary Fontoura), o 

dono de uma empresa de extração de diamantes em torno da qual boa parte 

                                                           
44 O Mapa da Mina – Telenovela. Autoria: Cassiano Gabus Mendes. Colaboração: Maria 

Adelaide Amaral, Gugu Keller, Walkíria Portero e Djair Cardoso. Direção: Denise Saraceni, 

Gonzaga Blota, Roberto Naar e Flávio Colatrello. Direção geral: Gonzaga Blota. Período de 
exibição: 29/3/1993 – 4/9/1993. Horário: 19h10. Número de capítulos: 137. (Fonte: Projeto 

Memória Globo, site oficial da Globo.com) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Quadrilha
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diamante
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cadeia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Menina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Novi%C3%A7a
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do enredo da trama se desenvolveu. Porém, o próprio Frederico cai em um 

golpe. Na cena que assistimos, ao ver um homem deitado na estrada, Frederico 

para o carro, desce dele e é roubado. Nessa situação, Frederico se fere, perde 

a memória e vira morador de rua.  

Apesar de não termos conseguido recuperar as cenas da fuga para revê-

las com a amostra, explicamos que, no caso de Caras e Bocas, o Uruguai foi 

mencionado na narrativa como o destino de um fugitivo, o que nos remete 

imediatamente ao estudo de caso Paraguai-Brasil e à caracterização daquela 

fronteira como o rumo a ser seguido pelos criminosos foragidos. Porém, no 

caso da fronteira Uruguai-Brasil, compreendemos que isso não foi relevante 

para a amostra, uma vez que na interação familiar que presenciamos, a 

apropriação da narrativa ocorreu no sentido de associar o Uruguai novamente 

aos “diamantes”. Explicamos que Suzana utilizou essa narrativa, a partir da 

mediação familiar, para colaborar com a formação discursiva que estava se 

desenvolvendo no diálogo que registramos anteriormente. Naquele contexto, 

ela procurava corroborar sua opinião de que o Uruguai é pouco retratado na 

televisão brasileira e, diante da recuperação da memória da representação do 

país em O Mapa da Mina (associada aos “diamantes”), a entrevistada citou 

outra narrativa na qual o “Uruguai” e os “diamantes” faziam parte do enredo. 

Apontamos também que Caras e Bocas foi chamada pelos entrevistados 

como a “novela do macaco” (conforme as brasileiras Maria Eduarda, 23; 

Fernanda, 36; e os uruguaios Eduardo, 28; Vanessa, 41; Emília, 53), por causa 

da participação nela do macaco Xico – essa referência aconteceu pela primeira 

vez quando a amostra ainda nos contava sobre seus hábitos de consumo; a 

uruguaia Suzana mencionou a novela Caras e Bocas e imediatamente sua filha 

Emília se referiu a ela como a “a novela do macaco”. Na narrativa, Xico é um 

chimpanzé que fugiu de um circo em que sofria maus tratos e chegou por 

acaso à casa do pintor Denis (Marcos Pasquim), onde foi acolhido pelo menino 

Espeto (David Lucas). O macaco entrou no ateliê de Denis e brincando com 

pincel e tinta alterou os quadros que lá estavam – isso ocorreu exatamente no 

dia em que uma marchant, Simone (Ingrid Guimarães), avaliaria o trabalho do 

pintor. Surpreendentemente, Simone se encantou com o resultado, acreditando 
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que se tratava do trabalho de Denis. Assim, o chimpanzé Xico contribuiu para 

deslanchar a carreira do pintor e por diversas vezes na trama mudou a vida dos 

que estavam a sua volta, protagonizando diversas reviravoltas. Como o 

chimpanzé foi responsável por várias cenas cômicas da novela, tornando-se 

inclusive um de seus principais atrativos, ele acabou captando a empatia de 

nossa amostra. O destino de Xico na telenovela teve um desfecho clássico. Ele 

se casa com outro chimpanzé, a Ciça, com direito a cerimônia e festa. 

Cinco fronteiriços apontaram que a narrativa ficcional brasileira que mais 

falou do Uruguai ou da fronteira dele com o Brasil foi a minissérie A Casa das 

Sete Mulheres45 (conforme os brasileiros Angelo, 69; Thaísa, 55; e os uruguaios 

Nestor, 59; Enrique, 34; Vanessa, 41). Como já trabalhamos com essa 

minissérie ao longo de nossa dissertação de mestrado, ao tratar da fronteira 

Uruguaiana-Paso de los Libres, pudemos reutilizar o box que havíamos 

adquirido, com cinco DVDs. Encontramos as cenas em que são feitas as 

referências e as assistimos com as famílias brasileira e uruguaia. Angelo, 

Fernanda e Vanessa também se dispuseram a assistir essas cenas conosco. 

Em A Casa das Sete Mulheres (sequência de 29”, aos 39‟ do primeiro 

DVD), os generais Bento Gonçalves da Silva (Werner Schünemann) e Antônio 

de Sousa Netto (Tarcísio Meira Filho) questionam o coronel Bento Manuel 

Ribeiro (Luís Melo) – também tratado como general ou como brigadeiro em 

outras cenas – sobre sua aparente lealdade ao Império. Bento Gonçalves diz 

“Vamos lá, coronel, para tudo a Corte recorre a nós, para dinheiros, guerras, 

recrutamentos. E o que temos ganho com tudo isso?” e o general Netto 

continua “Diga, o que temos ganho, coronel? Nós vivemos com o pé no estribo 

e a arma na mão defendendo a fronteira dos castelhanos. Somos os primeiros a 

pelear, sempre, e os últimos a depor a espada e, no entanto, este império 

sequer veste os nossos soldados”. Diante desses argumentos, Bento Manuel se 

retira dizendo apenas “Bueno, amanhã voltaremos a prosear, se não se 

importam”. Apontamos que ao longo da minissérie fica claro que a lealdade de 

                                                           
45 A Casa das Sete Mulheres – Minissérie. Autoria: Maria Adelaide Amaral e Walther Negrão. 

Direção: Teresa Lampreia. Direção Geral: Jayme Monjardim e Marcos Schechtman. Direção de 

Núcleo: Jayme Monjardim. Período de exibição: 7/1/2003 – 8/4/2003. Horário: 23h. Número de 
capítulos: 53. (Fonte: Projeto Memória Globo, site oficial da Globo.com) 
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Bento Manuel é questionável, pois durante a Revolução Farroupilha ele trocou 

de lado pelo menos duas vezes, terminando a guerra ao lado dos imperiais. 

Nessa sequência, a narrativa define o papel atribuído pelo Império aos gaúchos, 

enquanto eles ainda faziam parte de seus domínios e, assim, caracteriza a 

relação entre gaúchos e “castelhanos” na época, que eram rivais por conta da 

necessidade de demarcação e defesa das fronteiras entre os territórios sob 

domínio da coroa espanhola e da coroa portuguesa. Os fazendeiros e militares 

gaúchos que desencadeariam a Revolução Farroupilha estavam descontentes 

com o império, entre outras razões porque eles vinham exercendo o papel do 

Estado defendendo as fronteiras brasileiras contra os “castelhanos” e não se 

sentiam recompensados. Essa produção de sentido se evidencia na fala do 

general Netto: “Nós vivemos com o pé no estribo e a arma na mão defendendo 

a fronteira dos castelhanos. (...) no entanto, este império sequer veste os 

nossos soldados”. 

Mais adiante na narrativa (sequência de 49”, aos 56‟30” do quarto DVD), 

ocorre um diálogo entre Bento Gonçalves e um representante do Império, o 

marechal Menna Barreto (Roberto Pirillo), a fim de tratar de um possível acordo 

de paz. O farroupilha pergunta “Quem o envia, a Corte, marechal?”, e o 

marechal responde “Saturnino de Souza e Oliveira, presidente da província”. 

Então, Bento Gonçalves comenta “Veja que não começamos bem. Então, 

Saturnino de Souza e Oliveira é presidente da Província, que na verdade é uma 

República, da qual eu sou presidente” e Menna Barreto argumenta que “o Rio 

de Janeiro não aceita oficialmente a separação do Rio Grande, bem como de 

outras províncias, general”. Diante da postura do marechal, Bento Gonçalves 

explica “Pero o Rio Grande jamais desejou se separar. Foi o Império que não 

nos deu outra escolha, quando taxou o nosso charque, enquanto deixava entrar 

praticamente sem impostos o charque da Argentina e do Uruguai, quando se 

recusou a ouvir os nossos reclamos, quando nos impingiu o presidente da 

Província”. E, Menna Barreto redireciona o diálogo “Não me compete discutir 

com vosmecê as razões que originaram a revolução, me compete trazer uma 

mensagem de concórdia a todo o Rio Grande”. Em seguida, eles seguem 

debatendo os termos de um possível acordo de paz, que ainda demoraria muito 
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para se concretizar. Essa sequência caracteriza a disputa do mercado de 

charque que ocorre entre brasileiros e “castelhanos” – os argentinos e 

uruguaios – e a insatisfação dos gaúchos com as decisões do Império, que a 

seu ver favorecem os vizinhos e não os produtores brasileiros. Essa produção 

de sentido se evidencia na fala de Bento Gonçalves “(...) o Império que não nos 

deu outra escolha, quando taxou o nosso charque, enquanto deixava entrar 

praticamente sem impostos, o charque da Argentina e do Uruguai (...)”. 

No decorrer da trama (sequência de 1‟35”, às 2:25‟ do quarto DVD), 

Anahí (Tarciana Saad), uma “china” ou prostituta que acompanha as tropas, 

encontra entre os restos da Batalha de Taquari uma pasta de couro com papéis 

da República Rio-Grandense. Os documentos vão parar nas mãos de Bento 

Manuel, que no momento está do lado dos imperiais. Em seguida, vemos Bento 

Gonçalves perguntar a Domingos de Almeida (Riddan Pires): “Os papéis do 

nosso acordo com o governo uruguaio? Mas como pôde perder uma coisa tão 

importante? E porque diabos trouxe estes papéis com vosmecê?”. Domingos de 

Almeida responde “Mas onde queria que tivesse deixado, presidente? Em 

Caçapava?” e Bento Gonçalves enfatiza “Em qualquer lugar, menos que 

trouxesse para o campo de batalha”. Essas cenas dão a entender que trata-se 

de papéis importantes. Em seguida a narradora da minissérie, Manuela (Camila 

Morgado), explica a importância de tais documentos: “Um dos maiores reveses 

de Taquari foi ter se perdido na confusão da batalha a pasta que guardava 

documentos confidenciais, que além de revelarem as reais condições dos 

farrapos, denunciavam as relações da República com o governo do Uruguai. 

Isso custaria muito caro a meu tio”. Compreendemos que com essa passagem, 

a narrativa colabora para construir o sentido de que, tanto as disputas de 

fronteira e as competições comerciais, quanto as alianças entre brasileiros e 

uruguaios, são recorrentes nas relações entre os dois povos. 

Em uma sequência posterior (duração de 2‟35”, às 2:33‟40‟‟ do quarto 

DVD), o general Netto pergunta a Bento Gonçalves “Afinal, que diabo de acordo 

é esse que nós temos com o Uruguai, Bento?” e ele explica que “o ano 

passado, quando as coisas começaram a se complicar, eu firmei com Rivera um 

pacto de auxílio mútuo contra uma eventual ameaça de Rosas”. O coronel Davi 
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Canabarro (Oscar Simch) – também tratado como general em outras cenas – 

então indaga “E de que forma esse argentino de merda nos ameaça?” e Bento 

Gonçalves responde que “o plano de Rosas é formar um grande República 

Platina da qual fariam parte o Rio Grande do Sul e o Uruguai”. Em seguida, 

Canabarro questiona “E confia neste Rivera? Vosmecê, confia nesta escória 

castelhana, presidente?” e Bento Gonçalves argumenta “E de onde supõe que 

vem as nossas armas? Por onde imagina que escoamos a nossa produção? É 

pelo Porto de Montevidéu que o charque rio-grandense sai, para voltar pelo 

Brasil como se fosse uruguaio, general”. Diante da revelação, Canabarro se 

posiciona dizendo “Pois a mim, me repugna por demais semelhante conluio 

com os castelhanos” e Bento Gonçalves pondera “A mim também, pero 

infelizmente dependemos do Rivera para dar sustentação a nossa longa 

guerra”. Então, o general Netto adverte “Pois prepare-se para ser chamado de 

traidor por ter assinado tal pacto com os castelhanos, Bento” e Bento Gonçalves 

argumenta novamente “Mas esse pacto jamais saiu do papel, Netto, e nem 

sairá, pois se o Rio Grande sequer tem recursos para se aguentar sozinho, 

quanto mais para ajudar os outros”. Então, o general Netto contra-argumenta 

“Não importa, o Império vai usar isso contra vosmecê. Afinal, que diabo de 

República é essa que assina um acordo com os inimigos dos imperiais, dando 

as costas para o resto do Brasil?” e Canabarro continua “É, te prepare também 

para receber o repúdio dos rio-grandenses, quando os seus oficiais souberem 

desse conluio, vão se voltar contra vosmecê”. O diálogo se encerra com o 

general Netto advertindo: “Exatamente por isso esse assunto não pode sair 

daqui, Canabarro”.  

Essa cena caracteriza a representação que os brasileiros constroem 

acerca dos uruguaios nesse período histórico. Eles, tal qual os argentinos, são 

vistos como inimigos, que sem distinção são chamados de “castelhanos”. 

Qualquer aproximação com eles gera estranhamento e é até motivo de repúdio, 

uma vez que o acordo é tratado como o “diabo do acordo” ou causa repulsa e 

“repugna”. Desconfia-se do uruguaio Rivera, que é caracterizado como “escória 

castelhana” – tal sentido é atribuído a ele apenas por ser castelhano ou 

uruguaio. Assim, compreendemos que na formação discursiva da narrativa o 
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povo de origem hispânica é visto pelos brasileiros como “escória”. Acreditamos 

que essas representações são construídas desde os discursos fundadores dos 

países, sob influência das matrizes coloniais ibéricas que disputavam entre si o 

domínio desse território. Mesmo Bento Gonçalves, que firmou o acordo e é 

casado com uma uruguaia, como apreendemos ao longo da narrativa, partilha o 

mesmo tipo de representação ao comentar que o ajuste também lhe causa 

repulsa. Nesse sentido, a cena apresenta a realização do acordo como um 

problema de grandes proporções, uma vez que Bento Gonçalves pode ser 

reconhecido como “traidor”, por ter voltado “as costas para o resto do Brasil”. 

Embora a Revolução Farroupilha tenha tomado um rumo separatista, fica claro 

ao longo da narrativa que não era esse o objetivo principal quando se 

desencadeou a revolta e que o sentido de pertença ao Brasil não havia 

desaparecido. Isso se evidencia numa situação como essa que exige uma 

escolha entre o apoio brasileiro ou “castelhano”. Contudo, também fica 

evidente que a decisão de Bento Gonçalves de aceitar o apoio estrangeiro se 

fundamenta no mesmo tipo de escolha que levou o Rio Grande à Revolução, a 

de preterir a nação em função de interesses regionais. Para os revolucionários, 

o Império estava prejudicando a economia regional e fomentando a dos 

vizinhos, taxando o charque gaúcho e, ao mesmo tempo, deixando a produção 

deles entrar livremente no país. Então, para garantir a sobrevivência econômica 

da região, Bento Gonçalves se aliou ao uruguaios a fim de escoar a produção 

gaúcha. Apesar de essa ter sido a única alternativa para continuar enfrentando 

o Império e ter as exigências da região atendidas, Canabarro adverte que 

mesmo os “rio-grandenses”, com quem Bento Gonçalves partilha a identidade 

regional, atribuirão a ele o sentido de “repúdio”. Isso porque, evidentemente, 

mesmo frente às divergências com o Império, o sentimento de pertença ao 

Brasil se enaltecia entre os rio-grandenses, diante dos uruguaios.  

Em outro segmento (sequência de 3‟18”, às 2:48‟30‟‟ do quarto DVD), 

Bento Manuel leva os documentos para o marechal Menna Barreto, que 

representa os imperiais. O marechal começa dizendo “Imagino que vosmecê já 

calculou o preço deste material” e Bento Manuel negocia “Veja você estes 

papéis e me diga quanto valem”. Então, Menna Barreto dá uma olhada nos 
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documentos e surpreso diz “Deus seja louvado, quem poderia imaginar?” e 

Bento Manuel comenta “Ninguém, marechal. Quando servi o exército 

republicano, nunca ouvi uma palavra, sequer um comentário à boca pequena, o 

que me leva a crer que nem o alto comando dos farrapos [não] sabe da 

existência deste pacto com os castelhanos”. Menna Barreto, ainda 

desconcertado, diz “Ontem inimigos, hoje aliados, quem diria que Bento 

Gonçalves iria se aliar ao Uruguai!” e Bento Manuel comenta “A mulher dele é 

uruguaia, talvez venha daí a simpatia pelos castelhanos”. Então as negociações 

continuam. Em troca da pasta, Bento Manuel solicita sua anistia. Livre da 

acusação de traição e sedição, ele quer o direito de ir e vir pelo Rio Grande. 

Enquanto isso, na cúpula dos farroupilhas, Bento Gonçalves tem que dar 

explicações sobre o acordo antes que tudo venha a público e uma crise se 

acometa sobre a República Rio-Grandense. O coronel Onofre Pires (José de 

Abreu) – também tratado como general em outras cenas – pergunta “A 

República fez um acordo com os castelhanos?” e Bento Gonçalves responde 

“Sim, fizemos um pacto de auxílio mútuo com o Uruguai. Estou comunicando a 

vosmecês antes que saibam por outras fontes, o que certamente acontecerá 

mui breve”. O coronel Crescêncio (Othon Bastos) – também tratado como 

general em outras cenas – comenta assertivamente “Você não podia ter feito 

um pacto com Rivera” e Bento Gonçalves explica “O que eu não podia era 

perder o único porto que nos resta, e nem permitir que o Império soubesse que 

está comprando o nosso charque, que entra no Brasil como se fosse uruguaio, 

coronel”.  

O general Netto, que ficou sabendo do acordo em cenas anteriores, 

defende Bento Gonçalves: “O presidente teve motivos de sobejo para assinar o 

tal pacto”. Então, o general Crescêncio questiona Netto “E vosmecê, confia nos 

castelhanos? Há anos a gente peleia contra esta corja traiçoeira” e o jornalista 

Luigi Rossetti (Dalton Vigh) argumenta “E de que forma a República poderia se 

abastecer dos produtos que necessita? Então não vê que os portos do Rio 

Grande estão na[s] mão[s] dos imperiais?”. Nisso Canabarro, que também 

sabia da existência do pacto, complementa “E é verdade, depois do que se 

passou em Taquari, até boa parte da Campanha”. O quadro traçado dá conta 
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da gravidade da situação. A região de Campanha – área fronteiriça que ainda 

nos dias de hoje recebe o mesmo nome e vai de Uruguaiana até Bagé, 

passando por Santana do Livramento –, estava ameaçada pelos imperiais, ela 

que sempre esteve sob domínio absoluto dos farrapos.  

Onofre Pires então pergunta a Canabarro “Vosmecê sabia desse pacto, 

coronel?” e ele responde “Eu sabia, coronel, e fiquei tão irado quanto 

vosmecê”. Nisso, Bento Gonçalves se manifesta “E julgam que me agradou 

assiná-lo? Eu fui obrigado a engolir este sapo, assim como engulo tantos 

outros, a começar pela insatisfação de vosmecês” e Canabarro resmunga “Ah, 

não me venha com não me venha, vosmecê queria o quê, presidente? Uma 

salva de palmas?”. Logo, o capitão Giuseppe Garibaldi (Thiago Lacerda) 

intervém “Respeito, general, se Bento Gonçalves selou este acordo foi 

pensando nos interesses da República” e Bento Gonçalves complementa 

“Exatamente, capitão, quando um homem está no comando de uma nação, 

muitas vezes é levado, forçado, a fazer alianças espúrias, indigestas, em nome 

do bem maior”. O desfecho da discussão é o seguinte: Onofre Pires, que falou 

pouco ao longo da discussão, julga negativamente a decisão do comandante 

farroupilha “Me desculpe, Bento, os fins não justificam os meios” e se retira. 

Mesmo com suas incertezas acerca da decisão de Bento Gonçalves, os outros 

permanecem e Teixeira Nunes (Douglas Simon), o Gavião, diz em nome de 

todos: “Nós estamos do seu lado, presidente, e vamos encontrar uma solução 

para esta crise, esteja certo disso”.  

Essa sequência de cenas mostra, primeiro, a surpresa dos imperiais ao 

descobrirem o acordo entre os revolucionários gaúchos e os uruguaios, que se 

evidencia quando Menna Barreto diz “Deus seja louvado” ou “quem diria”. A 

realização de um acordo como esse era vista como improvável por causa da 

rivalidade existente entre brasileiros e uruguaios, exaltada há pouco tempo na 

Guerra da Cisplatina ou Campanha da Cisplatina, como era conhecida pelos 

primeiros, ou Guerra do Brasil ou Guerra contra o Império do Brasil, para seus 

adversários, que durou de 1825 a 1828.  

Essa guerra consistiu em uma disputa pelo território da Província 

Cisplatina, o atual Uruguai. Como vimos no tópico anterior, a região era alvo de 



545 
 

contenda entre Portugal e Espanha desde 1680, quando a coroa portuguesa 

fundou um povoado, a Colônia do Santíssimo Sacramento, em uma área 

territorial convencionalmente reconhecida como espanhola e ponto estratégico 

para o comércio da época. Desde então, por meio de diversos conflitos 

armados ou não, alternou-se o domínio desse território entre portugueses e 

espanhóis, sendo essa região objeto dos Tratados de Madrid (1750), Santo 

Idelfonso (1777) e Badajoz (1801). De acordo com Carneiro (1946), entre os 

antecedentes mais próximos à deflagração da Guerra da Cisplatina ou Guerra 

contra o Império do Brasil (1825-1828), consta que, em 1816, esse território 

estava majoritariamente sob domínio espanhol, quando sofreu um novo ataque 

da coroa portuguesa. Depois de quatro anos de conflito armado (1816-1820), 

conhecido pelos brasileiros como Guerra contra Artigas e pelos adversários 

como Invasão Luso-Brasileira, o território foi incorporado ao Reino de Portugal, 

Brasil e Algarves, em 1821. Quatro anos depois, teve início a Guerra da 

Cisplatina ou Guerra contra o Império do Brasil. 

Em 1825, insurgindo-se contra o domínio português, Fructuoso Rivera, 

citado na minissérie, proclamou a independência da região e Juan Antonio 

Lavalleja declarou a incorporação dela às Províncias Unidas do Rio da Prata, 

constituindo um território equivalente ao que hoje pertence à Argentina e ao 

Uruguai. Em represália, o Império Brasileiro declarou guerra às Províncias 

Unidas do Rio da Prata, em 1 de janeiro de 1826. Ao longo da guerra, Rivera 

reconquistou o Território dos Sete Povos das Missões, que pertencia a Portugal 

desde o Tratado de Badajoz, de 1801. A solução do conflito, mediada por 

franceses e britânicos, resultou no reconhecimento da República Oriental do 

Uruguai como um Estado independente do Império Brasileiro e das Províncias 

Unidas do Rio da Prata. Por isso, na narrativa, Menna Barreto caracteriza 

brasileiros e uruguaios da seguinte forma “Ontem inimigos, hoje aliados” – até 

porque muitos dos militares gaúchos envolvidos na Revolução Farroupilha, 

como Bento Gonçalves e Bento Manuel Ribeiro, alguns anos antes haviam 

combatido Fructuoso Rivera. Apontamos ainda que é em homenagem a esse 

militar e político uruguaio que se nomeou a cidade fronteiriça uruguaia onde 

realizamos parte deste estudo de caso como Rivera. 
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Segundo, a sequência de cenas confirma que mesmo vivendo numa 

situação de dependência do Uruguai, na narrativa os rio-grandenses sentem-se 

rivais aos uruguaios. O acordo firmado por Bento Gonçalves é reprovado pela 

maior parte do seu alto comando. Isso fica claro quando um dos comandantes 

do exército farroupilha diz “Não podia ter feito um pacto com Rivera” e quando 

outro relata que ficou “irado” ao saber do acordo ou diz “Queria o quê? Uma 

salva de palmas?”. Os uruguaios são vistos novamente com desconfiança e 

caracterizados como uma “corja traiçoeira”. E o próprio Bento Gonçalves 

caracteriza o acordo que firmou como algo difícil de tolerar e explica que teve 

de “engolir este sapo” e vê o pacto como uma das “alianças espúrias, 

indigestas” que se viu forçado a fazer. Os sentidos de reprovação e rivalidade 

são tão evidentes que, apesar das razoáveis justificativas de Bento Gonçalves, 

Onofre Pires é taxativo ao dizer que “os fins não justificam os meios”. 

Na medida em que a narrativa se direciona ao seu final, ocorrem outras 

cenas em que são citados o Uruguai ou a fronteira do Brasil com esse país. 

Conforme constatamos, para não ficarem eternamente na dependência do 

Uruguai, os farrapos decidem tomar dos imperiais o porto de São José do 

Norte, mas a tentativa fracassa. O acordo entre Bento Gonçalves e Rivera 

torna-se um assunto bastante comentado e criticado pelo povo, especialmente, 

em Porto Alegre. Bento Manuel Ribeiro descobre que o contato entre Bento 

Gonçalves e Rivera é realizado por intermédio de uma uruguaia chamada 

Madalena Aguilar (Irene Ravache). Madalena Aguilar foi namorada ou amante 

de Bento Gonçalves e aparece na trama como uma aliada política com fama de 

ser habilidosa na política e na diplomacia. Contudo, também é caracterizada, 

principalmente pelos inimigos de Bento Gonçalves, como uma cortesã e sua 

presença gera algum desconforto no casamento de Bento Gonçalves. Em um 

dado momento da narrativa, a uruguaia vai à casa de Bento Gonçalves para 

levar um recado de Rivera, quando acaba conversando com uma das irmãs do 

presidente farroupilha. Depois, confronta-se com a esposa dele, a também 

uruguaia Caetana (Eliane Giardini). 

Madalena Aguilar diz a Bento Gonçalves que Rivera quer quinhentos 

homens e duzentos cavalarianos da República Rio-Grandense para atacar a 
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província argentina de Entre-Ríos. Em troca, o comandante uruguaio oferece de 

imediato dois mil cavalos e a livre navegação no rio Uruguai. Mesmo relutante, 

Bento Gonçalves diz que o sacrifício pode valer a pena. Após aceitar a proposta, 

Bento Gonçalves ouviu de Bento Manuel Ribeiro insinuações de que ele teria 

sido desleal à República e infiel para com a esposa. Bento Manuel Ribeiro lhe 

diz que a República vai mal, mas que seus negócios com Rivera vão de vento 

em popa e insinua que ele ainda mantém um relacionamento com a uruguaia 

Madalena Aguilar. Ao longo da narrativa, fica claro que Bento Manuel Ribeiro 

tem ciúmes de Bento Gonçalves pelas mais diversas razões, inclusive porque 

deseja sua esposa Caetana. Depois dessa provocação, os dois duelam na 

Batalha de Poncho Verde. Bento Gonçalves fere Bento Manuel Ribeiro 

gravemente, mas ele escapa com vida. Em seguida, Bento Gonçalves renuncia 

à presidência da República Rio-Grandense, mas mesmo assim participa das 

negociações de paz com o Império. Contudo, por ter firmado o acordo com 

Rivera, sua situação fica bastante difícil, chegando a ser chamado de traidor e 

ladrão pelo seu antigo aliado e primo, Onofre Pires, tal qual havia sido alertado 

pelo general Netto em cenas anteriores. Em razão disso, Bento Gonçalves 

também duela com Onofre Pires, e este, depois de ser ferido gravemente, 

falece em seguida. Com a ocorrência desse evento, somada à percepção de 

que os farroupilhas não avançavam nos acordos de paz por vaidades pessoais e 

disputas internas de poder, Bento Gonçalves decide se afastar do governo e do 

exército farroupilha, no que foi seguido por Netto. Além disso, conforme a 

narrativa, depois da guerra tanto Garibaldi quanto Netto se mudaram para o 

Uruguai. Não tivemos a oportunidade de assistir essas últimas cenas com a 

amostra, mas a recorrente referência ao Uruguai ou à região que estudamos na 

narrativa parece sustentar que essa é provavelmente a ficção televisiva 

brasileira em que mais se construiu representações sobre os uruguaios e suas 

relações com os brasileiros. 

Ao assistirem conosco as cenas da minissérie, os entrevistados 

produziram sentidos sobre as relações da região com o meio rural, sobre a 

formação étnica da fronteira e acerca das relações entre uruguaios e 

brasileiros. Uma das entrevistadas brasileiras comentou que “é, era uma outra 
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época, mas a gente começa a pensar e vê que nem sempre tivemos uma 

relação tão boa, quando o pessoal briga por aqui ainda se houve muito 

xingamento desse tipo” (Fernanda, 36). Perguntamos a Fernanda a que tipo de 

xingamento ela se referia e ela nos disse “Ah, se fala muito uruguaio de 

merda”. Um dos entrevistados brasileiros comentou que “hoje nos damos muito 

bem com os uruguaios, aqui na fronteira por exemplo, mas até hoje temos 

contendas sobre o preço dos produtos, ainda somos concorrentes em tudo que 

tem a ver com o campo, e também ficamos descontentes quando o nosso 

governo deixa os uruguaios levarem vantagem” (Angelo, 69).  

Na família brasileira se falou “Você perguntou sobre como é com o 

pessoal de fora que vive aqui, eles não sabem muito disso aí, mas a gente vê 

que eles sabem que a gente não se dá tão bem como aparenta e eu acho que 

eles aproveitam para lucrar com isso, mas passam longe dos negócios do 

campo e das nossas músicas e gineteadas, isso aí ainda é coisa muito nossa” 

(Maria Eduarda, 23) e que “a tradição do gaúcho é nossa também porque 

demorou muito para se acertar as fronteiras na campanha, os uruguaios dizem 

que lá é que surgiu o gauchismo, mas a verdade é que o Rio Grande do Sul tem 

muita mescla com os castelhanos, como na família do Bento Gonçalves. Mesmo 

assim, eu entendo que a amizade com eles era vista como traição mesmo, 

ainda hoje se vê um pouco disso” (Célio, 58). E ainda que “o contrabando, o 

roubo de cavalos, sempre se ouviu falar disso por aqui, agora são mais as 

trampitas. Se podem, os uruguaios nos exploram, mas os brasileiros também 

fazem isso com eles. Ao mesmo tempo, a ligação para Rivera é o custo de uma 

ligação local, se acaba a água ou a luz aqui ou lá colaboramos um com o outro, 

nos ajudamos” (Thaísa, 55) e que “agora eu mesma aprendi mais sobre Rivera, 

não sabia que os brasileiros não gostavam do fundador da cidade” (Thaísa, 55). 

Na família uruguaia se comentou que “o que nos une é o mesmo que 

nos separa, somos todos gaúchos, ainda vivemos muito do campo, mas é aí 

que também disputamos um com outro e sempre houve desconfiança nos 

arranjos entre uruguaios e brasileiros. O meu marido fez muitos negócios com 

brasileiros, mas sempre ficava alerta para que não se aproveitassem e eles 

também pareciam ter a mesma preocupação. Agora o que me incomoda um 
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pouco é o jeito que falaram de Rivera, ele é um homem muito valoroso, é um 

herói no Uruguai” (Suzana, 73) e que “o Rivera é tão valoroso quanto os heróis 

brasileiros, o Bento Gonçalves, o General Netto ou o Domingos de Almeida. Ele 

também é nome de rua, nós já fizemos parte do Brasil, somos amigos dos 

brasileiros, mas tivemos que lutar pela nossa independência e ainda hoje de 

outras formas estamos ligados e dependemos um do outro, mas nem sempre 

somos tratados como irmãos” (Emília, 53). 

Um dos integrantes da família uruguaia comentou que “o Rivera foi 

amigo dos gaúchos. Naquela época dá para dizer que os brasileiros 

dependeram de nós, agora dependemos muito mais do mercado brasileiro, mas 

a história está aí para mostrar que nunca se sabe o dia de amanhã. Acho que é 

por isso que as guerras se encerraram, não porque não nos desentendemos 

mais, nos desentendemos todos os dias, mas porque sabemos que vamos ter 

que nos entender de um jeito ou de outro” (Nestor, 59) e que “nós 

conversamos sobre o problema do leite uruguaio, a gente vê que os problemas 

ainda são os mesmos desde o caso do charque e do gado” (Nestor, 59). 

E outro membro da família uruguaia comentou que “as gurias daqui se 

encantam com os brasileiros, essa série passou um pouco antes de eu ir morar 

em Montevideo. Eu acho que elas nem se davam conta que nos chamavam de 

corja e escória, vai entender as mulheres. Sim, porque essa [é] uma história em 

que não nos veem com bons olhos e isso não acabou completamente” 

(Eduardo, 28). Uma das entrevistadas uruguaias nos disse ainda que “a lida 

com o gado, com os cavalos, a tradição gaúcha faz de nós irmãos. Isso 

prevaleceu, já teve muito derramamento de sangue para chegarmos à paz, mas 

se você ver bem, ainda temos brigas e ciúmes” (Vanessa, 41) e que “hoje já 

outros povos vieram para cá, e aí a gente vê quanto nós somos parecidos, os 

que vêm de fora não tomam mate e nem apreciam a lida no campo e os 

animais como nós” (Vanessa, 41). 

Percebemos que a perspectiva histórica, representada em alguma 

medida na narrativa, participa da desconstrução do estereótipo de que o 

Uruguai é o país amigo e de que essa é a fronteira da paz. Isso porque, ao se 

apropriarem da narrativa, os brasileiros e os uruguaios ponderam sobre suas 
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próprias representações, até então predominantemente fundadas nos sentidos 

de amizade, paz e integração. É claro que ao longo deste estudo havíamos 

identificado outras ocasiões nas quais as produções de sentido dos 

entrevistados contradisseram o estereótipo. Contudo, entendemos que foi 

principalmente nas apropriações e usos de A Casa das Sete Mulheres que 

emergiram representações não associadas apenas ao sentido de convivência 

harmônica ou pelo menos não excludentes da conotação de rivalidade.  

Ao se apropriar da narrativa, o brasileiro Angelo caracteriza que “hoje 

nos damos muito bem com os uruguaios”, mas em seguida ressalva “Mas até 

hoje temos contendas sobre o preço dos produtos” e estabelece que “ainda 

somos concorrentes em tudo”. Ao falar em “contendas” ou em “concorrentes”, 

o entrevistado atribuiu o sentido de rivalidade às relações entre brasileiros e 

uruguaios, no que diz respeito à produção do campo. Angelo utiliza a narrativa, 

que aborda o descontentamento dos farrapos com o Império, para dizer que na 

atualidade os brasileiros também ficam “descontentes” com o próprio governo 

quando este “deixa os uruguaios levarem vantagem”. Com isso, 

compreendemos que nessa representação do entrevistado não está ausente a 

atribuição de uma rivalidade. Desse modo, suas produções de sentido sobre as 

relações entre uruguaios e brasileiros não se sustentam apenas no plano do 

estereótipo positivo de amizade, paz e integração plena que circula pela 

fronteira.  

A brasileira Fernanda pontua que a minissérie “era uma outra época”. 

Portanto, ela quer dizer que o contexto da narrativa é diferente do atual, mas 

em seguida, ela utiliza A Casa da Sete Mulheres para apontar o que existe de 

semelhante entre o que viu representado na televisão e o que conhece em seu 

cotidiano. Ela diz que “quando o pessoal briga por aqui” ou entra em alguma 

controvérsia, remetendo-se à situação polêmica na qual Bento Gonçalves se 

colocou na narrativa, “ainda se houve xingamento desse tipo”. Ela está 

comparando o que ouve dizerem hoje sobre os uruguaios, em situações de 

controvérsia, com o que foi expresso na narrativa pelo alto comando de Bento 

Gonçalves. Nela, os militares farroupilhas utilizaram insultos diversos ao se 

referirem ao povo uruguaio, demonstrando indignação e repulsa ao acordo que 
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Bento Gonçalves firmou com Rivera. Ao se apropriar da narrativa, Fernanda 

aponta que no cotidiano fronteiriço já presenciou brasileiros insultando 

uruguaios de forma semelhante, referindo-se a eles, por exemplo, como 

“uruguaio de merda”. Compreendemos que na formação discursiva de 

Fernanda predomina o sentido da afirmação “A gente começa a pensar e vê 

que nem sempre tivemos uma relação tão boa”.  

Na família brasileira, a narrativa colaborou para produzir sentidos em 

torno da formação étnica da fronteira. Maria Eduarda se remete a uma de 

nossas interações anteriores, quando ela diz “Você perguntou sobre como é 

com o pessoal de fora que vive aqui”. Ela está se referindo às relações com os 

árabes, os orientais e mesmo com os brasileiros e os uruguaios que não são da 

fronteira e imigraram recentemente para a região. Explicamos que não nos 

reportamos a esses grupos como os “de fora”, sendo essa uma produção de 

sentido da própria entrevistada. Maria Eduarda aponta que “eles” não 

conhecem tanto a história representada na minissérie, mas apreendem que as 

relações entre os fronteiriços ou “a gente” não é pacífica ou como ela diz “A 

gente não se dá tão bem como aparenta”. Evidentemente, os brasileiros e 

uruguaios não fronteiriços também conhecem, em alguma medida, a história 

das relações entre os dois países. Interessante é que a entrevistada usa a 

rivalidade entre uruguaios e brasileiros retratada na minissérie para revisar suas 

representações acerca das relações com os vizinhos, chegando ao 

entendimento que elas não são tão boas e, além disso, aponta que “eles” ou os 

“de fora” percebem essa realidade e “aproveitam para lucrar com isso”. Ela está 

se referindo às oportunidades de negócios que os “de fora” aproveitam quando 

algum desentendimento entre uruguaios e brasileiros gera um vácuo no 

comércio. Apesar de enaltecer a identidade fronteiriça ressaltando “a gente” em 

relação aos “outros”, enfatizando também que os “de fora” “passam longe” do 

que é pertinente aos fronteiriços, como “os negócios do campo” ou “as nossas 

músicas e gineteadas”, aspectos socioculturais que, para ela, constituem “coisa 

muito nossa”, a entrevistada não ignora a existência de rivalidade entre os 

fronteiriços. 
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O brasileiro Célio produz sentidos sobre a etnia gaúcha. Quando se 

refere à região, ele está falando da região expandida, não apenas a fronteira, 

mas todo o Rio Grande do Sul. Ao se apropriar da narrativa ele explica que “o 

Rio Grande do Sul tem muita mescla com os castelhanos”, ou seja, a formação 

étnica das populações do Uruguai e do Rio Grande do Sul é semelhante, tal 

como “na família do Bento Gonçalves”. E para ele, isso ocorreu “porque 

demorou muito para se acertar as fronteiras na campanha” (agora sim, 

referindo-se à região de fronteira onde vive). Desse modo, Célio estabelece que 

o “gauchismo” ou “a tradição do gaúcho” é cultura comum no Uruguai e no Rio 

Grande do Sul. Entretanto, apesar de produzir sentidos que reforçam a 

identidade fronteiriça, ao enfatizar que a cultura gaúcha é partilhada por 

uruguaios e brasileiros, ele utiliza a narrativa para ressalvar que “mesmo assim, 

eu entendo que a amizade com eles era vista como traição mesmo”, referindo-

se ao modo como os gaúchos ou os “rio-grandenses” representados na 

minissérie atribuíram a Bento Gonçalves o epíteto de traidor. E o entrevistado 

entende essa atribuição de sentido porque no seu cotidiano ele percebe que 

“ainda hoje se vê um pouco disso”. Ou seja, apesar de a cultura gaúcha 

constituir um forte elemento de aproximação entre brasileiros e uruguaios, a 

rivalidade não desapareceu. 

Por outro lado, a brasileira Thaísa utiliza seu cotidiano para caracterizar a 

solidariedade nas relações entre os fronteiriços. Ela informa que as ligações 

telefônicas entre Rivera e Santana do Livramento têm o custo de uma ligação 

local e não internacional, bem como em caso de falta de “água” ou energia 

elétrica em qualquer uma das cidades, “colaboramos um com o outro, nos 

ajudamos”. Ou seja, em situações como essas, uma cidade fornece o que é 

necessário para a outra, temporariamente. Entretanto, Thaísa também 

apresenta as relações entre uruguaios e brasileiros como de exploração mútua, 

tomando o cuidado de não se incluir nessa produção de sentido, ao referir-se 

aos “brasileiros” da fronteira em geral. Quando se apropria da narrativa, ela 

não relaciona o caso do “charque” gaúcho ou “rio-grandense” que é vendido no 

Brasil via Uruguai aos acordos entre os governos uruguaio e brasileiro ou aos 

desentendimentos entre os produtores de bens de consumo e os seus 
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respectivos governos. Para ela, as cenas estão associadas às práticas 

fronteiriças ilegais e fraudulentas comumente aceitas na fronteira. Thaísa utiliza 

a minissérie para caracterizar o “contrabando” e o “roubo de cavalos” como 

parte da história regional, e ainda aponta que na atualidade as trampitas fazem 

parte do cotidiano fronteiriço. Thaísa nos explicou que as trampitas são 

mentiras ou delitos que os fronteiriços comumente cometem para utilizar as 

instituições brasileiras e uruguaias a seu favor, como por exemplo, nascer em 

um país e se registrar em outro, mentir que mora do lado brasileiro da fronteira 

para poder trabalhar em Santana do Livramento, obter aposentadoria nos dois 

países, ou ainda, casar de um lado da fronteira e permanecer solteiro do outro 

a fim de continuar a usufruir algum tipo de pensão. 

A família uruguaia atribui a Rivera as qualidades de “herói” ou homem 

“valoroso” e “amigo dos gaúchos”, de modo que a representação dele na 

minissérie gera resistência entre os uruguaios, como fica evidente quando 

Suzana diz “Me incomoda um pouco é o jeito que falaram de Rivera”. Emília 

tenta nos explicar que o uruguaio é tão valoroso ou heróico quanto os 

brasileiros representados na narrativa. E quando Nestor enfatiza que Rivera foi 

amigo dos gaúchos, pela sua afirmação e entonação inferimos que para o 

entrevistado é dessa forma que Rivera deveria ser representado na televisão 

brasileira. A partir das produções de sentido dos entrevistados, entendemos 

que eles depreenderam da narrativa brasileira que Rivera é o oposto de “herói”, 

de alguém “valoroso” e “amigo”. A representação negativa do militar e político 

uruguaio na televisão brasileira gerou resistências por ser considerada injusta. 

Entre os brasileiros, Thaísa foi a única que comentou a representação de Rivera 

na narrativa. Ela se apropriou da narrativa como uma forma social de 

aprendizado, ao dizer “eu mesma aprendi mais sobre Rivera”, e uma de suas 

abstrações corrobora que a representação dele em A Casa das Sete Mulheres é 

negativa (“Não sabia que os brasileiros não gostavam do fundador da cidade”). 

Para ela, Rivera era o fundador da cidade vizinha ou o homenageado, e até 

assistir a minissérie, não sabia ter sido ele motivo de desafeto para os 

brasileiros. 
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Ao se apropriar da narrativa, uma das entrevistadas uruguaias produz 

sentidos sobre a formação étnica da região fronteiriça e sobre a relação com o 

meio rural. Suzana afirmou que “o que nos une é o mesmo que nos separa”, ou 

seja, o que aproxima brasileiros e uruguaios é o sentimento de pertença ao 

mesmo grupo étnico (“somos todos gaúchos”), assim como o modo de vida 

regional que ainda tem muito a ver com a produção rural (“vivemos muito do 

campo”). Porém, a entrevistada também vê as questões relativas à produção 

rural, que ela compreende ser uma atividade típica do povo gaúcho, 

caracterizadas pela desconfiança e disputa entre uruguaios e brasileiros. Suzana 

afirma que é no campo que “disputamos um com o outro” e utiliza sua história 

de vida para exemplificar situações de desconfiança ocorridas entre uruguaios e 

brasileiros “nos negócios” agropecuários. Por meio das experiências que seu 

marido viveu, ela explica que “sempre” houve falta de confiança, tanto por 

parte dos uruguaios como de seu marido, “que ficava sempre alerta”, quanto 

por parte dos brasileiros (“eles” que “pareciam ter a mesma preocupação”). A 

preocupação recíproca era a de que os outros “se aproveitassem” ou tirassem 

vantagens nos negócios agropecuários. Então, quando ela afirma que “o que 

nos une é o mesmo que nos separa”, entendemos que na representação que 

ela constrói acerca das relações entre uruguaios e brasileiros não está ausente 

os sentidos de amizade e integração, mas eles não dão conta da complexidade 

que envolve o convívio na fronteira entre esses dois povos. 

Ao se apropriar da narrativa, a uruguaia Emília primeiro reproduz o 

sentido do estereótipo de amizade que circula na fronteira. Ao dizer “somos 

amigos dos brasileiros”, ela caracteriza que as relações entre uruguaios e 

brasileiros são positivas. Mas em seguida, ela fala que o povo uruguaio teve 

que lutar por sua independência (declarada em relação ao Brasil), e que essa 

independência não é absoluta. Apesar de Emília considerar que os dois países 

“dependem” ou estão “ligados” um ao outro, mesmo na atualidade ou “ainda 

hoje”, ela desconstrói o estereótipo de amizade ao pontuar “Mas nem sempre 

somos tratados como irmãos”. A amizade implica o sentido de solidariedade, 

assim como a irmandade. Uma vez que, para ela, “nem sempre” os uruguaios 
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são tratados como irmãos pelos brasileiros, compreendemos que, às vezes, 

falta solidariedade nessas relações e o sentido de amizade se descaracteriza. 

O uruguaio Nestor utiliza a narrativa para estabelecer que as relações 

entre brasileiros e uruguaios ainda são semelhantes à dinâmica representada 

em A Casa das Sete Mulheres. Ele compara aquela “época” com “agora”, e em 

ambos os casos, ele identifica relações de dependência entre os povos. Na 

formação discursiva de Nestor, a amizade e a paz têm espaço, mas não de uma 

forma estereotipada, porque ele deixa claro que os desentendimentos entre 

brasileiros e uruguaios ainda são cotidianos ou ocorrem “todos os dias”, não 

sendo portanto algo que ficou no passado. Quando ele constrói as sequências 

“a história está aí para mostrar que nunca se sabe o dia de amanhã”, “acho que 

é por isso que as guerras se encerraram (...) porque sabemos que vamos ter 

que nos entender de um jeito ou de outro”, ele nos leva a entender que a 

amizade é um requisito necessário para prevenir desentendimentos mais 

radicais e resolver conflitos entre os povos, no sentido de que as relações entre 

brasileiros e uruguaios se caracterizam como de paz apenas porque os países 

não vivem mais literalmente em guerra.  

Além disso, outros discursos claramente medeiam as construções de 

sentido de Nestor. Ao dizer “Nós conversamos sobre o problema do leite 

uruguaio”, ele recupera uma de nossas interações anteriores. E faz isso ao se 

apropriar da narrativa, quando fala “A gente vê que os problemas ainda são os 

mesmos desde o caso do charque e do gado”. Embora o entrevistado sublinhe 

que no passado representado na narrativa eram os brasileiros que mais 

dependiam dos uruguaios, e que no momento presente a situação se inverteu, 

ele atribuiu ao caso do “charque” a mesma situação experimentada no caso do 

“leite”. Lembramos que na minissérie o charque brasileiro ia inicialmente para o 

Uruguai, para depois voltar ao Brasil, e isso ocorria por causa de 

desentendimentos entre os produtores brasileiros e o próprio governo. O 

Império taxava os produtos gaúchos e, ao mesmo tempo, deixava os produtos 

uruguaios entrarem livremente no país. No caso atual do leite, os presidentes 

dos dois países fizeram um acordo em que o leite uruguaio entraria livremente 

no Brasil, assim como ocorreria o mesmo com o frango brasileiro no Uruguai. A 
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decisão do presidente brasileiro gerou desentendimentos com os produtores de 

leite nacionais, tal como no caso do charque representado na narrativa. 

Todavia, o Uruguai descumpriu o acordo e passou a estabelecer cotas para a 

entrada do frango em seu país, a fim de proteger seus produtores. Com isso, 

compreendemos que o entrevistado uruguaio, em alguma medida, desconstrói 

o estereótipo de que os brasileiros e os uruguaios são amigos e vivem sempre 

em paz, uma vez que diante da representação de uma perspectiva histórica na 

narrativa, ele reitera que os desentendimentos entre os dois povos não 

cessaram, principalmente em torno de questões relativas à produção do campo. 

Quando o uruguaio Eduardo se apropria da narrativa, ele produz 

sentidos sobre a identidade que os brasileiros atribuem aos uruguaios. À 

narrativa, Eduardo confere o seguinte significado “Essa é uma história em que 

não nos veem com bons olhos”, pois o povo uruguaio está representado como 

“corja e escória”. Apesar de socializar-se bastante com brasileiros, Eduardo nos 

dá pistas de que, na atualidade, as relações entre os dois povos não podem ser 

associadas apenas aos sentidos de amizade e paz, uma vez que ele mesmo 

afirma que “isso não acabou completamente”, referindo-se à rivalidade entre 

uruguaios e brasileiros caracterizada na minissérie. Além disso, ele também 

manifesta-se no plano de suas relações pessoais, demonstrando ressentimento 

em relação às moças uruguaias por não perceberem o modo como o povo 

uruguaio é visto pelos brasileiros. O tom com que ele tocou nesse assunto, o 

olhar de sua mãe naquele momento e algo como que um suspiro da parte dela, 

nos levou a inferir que Eduardo se envolveu em alguma disputa amorosa 

envolvendo uma moça uruguaia e um rapaz brasileiro. Mas não chegamos a 

confirmar isso porque percebemos que o comentário dele gerou certo 

desconforto no ambiente. Com isso, apontamos que o comentário “isso não 

acabou completamente” também pode ter a ver com alguma situação pessoal 

que ele viveu com algum brasileiro. De qualquer modo, pelo contexto, o sentido 

produzido é o de rivalidade entre brasileiros e uruguaios. 

A partir de suas apropriações da narrativa, a uruguaia Vanessa produz 

sentidos sobre a formação étnica da região. Ela se refere aos imigrantes mais 

recentes como “outros povos” ou “eles”, destacando que os recém-chegados 
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“não tomam mate” e “nem apreciam a lida no campo e os animais”. Assim, 

Vanessa estabelece distinções entre os hábitos e gostos mostrados na narrativa 

como característicos dos brasileiros e uruguaios da fronteira (o “nós”) e os dos 

árabes, dos orientais e mesmo dos brasileiros e uruguaios que vêm de outras 

regiões (o “eles”). Assim, a narrativa é utilizada para produzir sentidos que 

reforçam a identidade regional, o que fica evidente quando ela aponta que “a 

lida com o gado, com os cavalos, a tradição gaúcha faz de nós irmãos” e reitera 

que “a gente vê quanto nós somos parecidos”. Por outro lado, a mesma 

entrevistada uruguaia pondera que “já teve muito derramamento de sangue 

para chegarmos à paz”, indicando um passado de desentendimento, guerra e 

morte – como evidencia o uso do termo “sangue”, em oposição à atualidade em 

que impera a concórdia e a “paz”, que é congruente com o estereótipo que 

identificamos circulando na fronteira. Porém, em seguida ela mesma 

desconstrói, em alguma medida, o sentido de paz ao dizer “Mas se você ver 

bem, ainda temos brigas e ciúmes”. 

Compreendemos que a ficção televisiva brasileira medeia o discurso dos 

entrevistados participando do jogo identitário da seguinte forma. Primeiro, o 

consumo comum de narrativas ficcionais da televisão do Brasil leva brasileiros e 

uruguaios que vivem na fronteira a quererem se ver representados nelas. Com 

isso, percebemos que esse hábito de consumo aproxima os fronteiriços. 

Segundo, para as poucas representações do Uruguai feitas nas telenovelas 

brasileiras, os uruguaios atribuem um sentido positivo, se apropriando delas 

associando o Uruguai à riqueza ou “tesouro”, uma vez que nos dois casos 

citados o país estava envolvido em um enredo que tinha a ver com diamantes, 

oriundos do Uruguai ou com a chegada no país do dinheiro resultante da 

exploração dessas pedras preciosas. A amostra uruguaia relevou o fato de que 

nos dois eventos a fortuna estava relacionada ao roubo. No primeiro, os 

diamantes foram furtados no Uruguai. No segundo, o Uruguai era o destino de 

um fugitivo que havia roubado uma empresa brasileira dedicada à exploração 

de diamantes. A amostra brasileira sequer identificou esses episódios. Assim, 

compreendemos que essas representações televisivas foram comentadas e 

utilizadas pelos uruguaios porque foram motivo de orgulho nacional e as 
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apropriações da narrativa ocorreram no sentido de enaltecer a identidade 

nacional uruguaia.  

Terceiro, a minissérie A Casa das Sete Mulheres evoca um período 

histórico muito próximo à proclamação da independência do Uruguai. Quando a 

amostra se apropria dela, percebemos que nas suas representações emergem 

discursos anteriores ao da fundação do Uruguai como um Estado independente. 

Logo no início de nosso trabalho de campo, nos demos conta que os brasileiros 

e os uruguaios que vivem na divisa atribuem ao Uruguai a conotação de país 

amigo e a essa região o epíteto de fronteira da paz. Esses sentidos circulam na 

região configurando um estereótipo positivo a partir do qual os fronteiriços 

comumente constroem suas representações acerca das relações entre 

uruguaios e brasileiros. Identificamos que a configuração desse estereótipo está 

associada ao discurso fundador do Uruguai como nação independente, em 

1828, quando foi associado ao sentido de diplomacia ou visto como ponto de 

estabilidade entre a Argentina e o Brasil, sendo inclusive caracterizado como 

um “algodão entre cristais” por um dos mediadores britânicos que participou 

das negociações que levaram à independência do país.  

A minissérie A Casa das Sete Mulheres retrata o período de 1835 a 1845, 

tempo que durou a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, que ocorreu 

imediatamente após a Guerra da Cisplatina ou Guerra contra o Império do 

Brasil, que culminou na independência do Uruguai em relação ao Brasil. Nesse 

período representado na narrativa, é evidente a circulação do sentido de 

rivalidade entre os brasileiros e os “castelhanos”. Compreendemos que essa 

rivalidade tem a ver com as disputas pelo território sul-americano havidas entre 

as matrizes coloniais ibéricas, atuais Espanha e Portugal. No período colonial 

foram marcantes as disputas entre portugueses e espanhóis para estabelecer a 

demarcação das fronteiras entre os territórios sob domínio hispânico e lusitano. 

A rivalidade, produzida historicamente por essa realidade de disputa por 

hegemonia, especialmente na região do Rio da Prata e especificamente no atual 

território uruguaio, ainda medeia a construção do discurso sobre as relações 

entre brasileiros e uruguaios que está claramente representado em A Casa das 

Sete Mulheres, e é acionado quando a amostra se apropria da narrativa, 
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fazendo-o participar de suas produções de sentido. Desse modo, entendemos 

que apesar de recentemente circularem por essa fronteira as caracterizações de 

amizade e paz, configuradas de modo estereotipado, a rivalidade entre 

uruguaios e brasileiros, fundada discursivamente ainda no período colonial, 

segue fazendo parte do imaginário fronteiriço. E assim, as apropriações e usos 

da narrativa ficcional brasileira participam do jogo identitário fronteiriço 

reforçando, por um lado, a ideia de que a formação étnica regional é 

semelhante, bem como os costumes e modos de produção adotados, e por 

outro, gerando uma reavaliação do sentido de cordialidade ou de relações 

pacíficas entre uruguaios e brasileiros, uma vez que a amostra utiliza a 

minissérie para ressaltar os conflitos ou disputas existentes entre os dois povos. 

Com isso, os entrevistados sublinham os limites nacionais e dão pistas de que a 

solidariedade implicada na identidade fronteiriça cede espaço para 

afastamentos ou desconfiança, principalmente no âmbito da produção e 

comercialização de bens de consumo primários, um tema bastante relevante 

para os fronteiriços. 
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6. Considerações Finais 

 

 

Realizamos esse estudo para responder questões que foram surgindo no 

decorrer de nossa vida acadêmica, ao longo de nossas leituras, durante 

pesquisas de campo anteriores, no diálogo com outros professores e 

pesquisadores, e inclusive, nas dinâmicas que experimentamos em sala de aula. 

Acreditamos que com esse trabalho conseguimos representar por escrito e em 

boa medida como as leituras que fizemos da Antropologia Cultural e dos 

Estudos Culturais Britânicos e Latino-Americanos podem contribuir de modo 

convergente para o campo da Comunicação.  

Tanto em nossas pesquisas de campo (2002, 2006 e 2011), quanto em 

nossas experiências com o ensino (2004 a 2009), procuramos exercitar o 

diálogo entre as teorias e as metodologias da Antropologia Cultural com o 

conhecimento trazido para o campo da Comunicação por meio dos Estudos 

Culturais Britânicos e Latino-Americanos. Assim, nos propusemos a retratar 

nesta tese algumas contribuições da Antropologia e dos Estudos Culturais para 

nossa área, apontando alguns diálogos possíveis e férteis para o estudo dos 

processos de comunicação. Essa proposta nos cativou tanto que pretendemos 

prosseguir a exploração desses diálogos em nossa vida acadêmica futura. 

Acreditamos que com esse trabalho conseguimos também tratar de 

temas relevantes, sobretudo para os argentinos, os brasileiros, os paraguaios e 

os uruguaios que vivem em regiões de fronteira e que consomem a televisão 

brasileira cotidianamente, uma vez que nos propusemos a conhecer a sua 

realidade e a pluralidade de vozes que a constitui, confrontando as 

representações televisivas que eles mesmos consideraram pertinentes, com 

suas próprias representações sociais acerca dessa mesma realidade.  

A partir de nossa análise, entendemos que as narrativas televisivas 

brasileiras medeiam as relações sociais entre argentinos e brasileiros, 

paraguaios e brasileiros, e entre uruguaios e brasileiros, bem como participam 

do jogo identitário que se desenvolve entre eles. Identificamos a participação 

da televisão brasileira nesse jogo que se realiza numa articulação de 
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identidades nacionais, de identidades regionais ou fronteiriças, e de outras 

formas de identificação com respeito ao rural e ao urbano, à estratificação 

socioeconômica e à diversidade étnica que compõem a realidade das fronteiras 

que estudamos.  

Quanto mais mergulhamos no jogo entre as identidades culturais que se 

desenvolvem nessas fronteiras, mais o consideramos situacional. 

Demonstramos ao longo desse estudo que, dependendo das representações 

construídas em suas narrativas, e das apropriações e usos que os fronteiriços 

fazem delas, a televisão brasileira colabora para imprimir às relações entre eles 

um caráter de identificação ou de alteridade, ora sublinhando as identidades 

nacionais, ora reforçando a identidade regional ou fronteiriça.  

Considerando sempre quais são as representações construídas em suas 

narrativas e quais são as apropriações e usos que os fronteiriços fazem delas, 

demonstramos também que a televisão brasileira colabora para aumentar ou 

diminuir a sociabilidade inter-fronteiriça, por vezes contribuindo para imprimir a 

essas relações um caráter de aproximação ou de distanciamento, e em alguns 

casos, cooperando para imprimir a elas um caráter de solidariedade ou de 

conflito. 

Não pretendemos trazer novamente para essas considerações finais as 

especificidades das apropriações e usos que nossa amostra fez das narrativas 

televisivas brasileiras, ou retomar as situações em que a televisão brasileira 

participou do jogo identitário fronteiriço de uma maneira ou de outra, bem 

como as implicações disso. Entretanto, consideramos relevante sublinhar que a 

participação desse veículo de comunicação no cotidiano fronteiriço se destacou 

nos três casos, quando suas narrativas foram construídas fazendo uso de 

estereótipos positivos ou negativos com respeito às fronteiras que estudamos, 

aos países e os povos envolvidos em nosso trabalho, ou às relações 

estabelecidas entre eles.  

Nesse sentido, destacamos que no caso da fronteira Paraguai-Brasil, a 

televisão brasileira associa preponderantemente o Paraguai, os paraguaios ou a 

região de fronteira que estudamos à falsificação, ao contrabando, ao roubo, à 

fraude, à fuga de suspeitos e ao tráfico. Isso ocorre em narrativas noticiosas, 
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em um programa de humor, em um programa de variedades, um reality show 

e, inclusive, em telenovelas. No caso das telenovelas, encontramos apenas uma 

narrativa em que essa fronteira, a despeito de estar associada ao contrabando, 

é representada como um ponto turístico, enquanto as outras retrataram o lugar 

principalmente como o destino de criminosos em fuga. 

Entre as representações menos frequentes no telejornalismo constam 

uma reportagem e uma nota, nas quais os paraguaios se reconhecem a partir 

da identidade guarani, e que retratam uma reunião de índios guaranis de vários 

países, realizada para discutir a preservação de suas áreas de terra; duas nas 

quais o paraguaio sem-terra é considerado um invasor ou uma ameaça para o 

brasileiro proprietário de terras no Paraguai; uma em que os paraguaios são 

associados à pobreza; e outras que tem a ver com o futebol e com as relações 

políticas e econômicas entre o Paraguai e o Brasil – e mesmo nesses casos 

encontramos algumas representações negativas do Paraguai, dos paraguaios 

ou dessa fronteira. 

No caso da fronteira Argentina-Brasil, destacamos que com respeito às 

relações argentino-brasileiras no âmbito político e econômico, e especialmente 

em torno do Mercosul, bem como na seara do futebol, e particularmente em 

torno das figuras de Pelé e Maradona, a televisão brasileira caracteriza essas 

vinculações preponderantemente como de rivalidade e o argentino é 

representado como concorrente ou adversário do brasileiro. Isso ocorre em 

propagandas, em um programa de humor e, principalmente, nas narrativas de 

gênero noticioso que estudamos.  

No caso do telejornalismo, destacaram-se apenas duas exceções, uma 

tem a ver com a representação do carnaval de Uruguaiana, que agrega 

brasileiros e argentinos, e a outra refere-se ao apoio que o Brasil manifestou 

recentemente à Argentina, na ONU, com respeito à questão das Ilhas Malvinas. 

Já as narrativas ficcionais que estudamos não só distanciam-se do sentido de 

rivalidade constantemente atribuído às relações entre argentinos e brasileiros e 

da caracterização do argentino tal qual um adversário, como associam o povo 

argentino e seu país ao alto nível cultural, à sofisticação e ao requinte, 
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especialmente no que concerne à mulher argentina, e apresentam ainda a 

Argentina como um destino turístico proeminente.  

No caso da fronteira Uruguai-Brasil, destacamos que para nossa 

amostra, a televisão brasileira retrata preponderantemente o Uruguai como um 

“país amigo”, essa fronteira como a “fronteira da paz”, e as relações uruguaio-

brasileiras como “boas”. Nesse sentido, entre outras matérias que estudamos, 

destacaram-se as de um programa de jornalismo temático que retratou o 

Uruguai como um destino turístico de muita beleza e com recursos naturais 

benéficos à saúde. Nele, os uruguaios foram caracterizados como um povo que 

vive em harmonia com a natureza e que é amigo dos brasileiros.  

Por outro lado, em pelo menos uma narrativa ficcional brasileira, as 

relações entre brasileiros e uruguaios foram retratadas como de rivalidade, uma 

vez que a minissérie em questão representava o contexto histórico em que se 

deu a Revolução Farroupilha. E também as narrativas noticiosas em torno do 

futebol, em especial aquelas relacionadas à Copa de 50, se distanciaram das 

representações em que as relações uruguaio-brasileiras envolvem “amizade” ou 

“paz” plenas. 

Com relação a esse estudo de caso, é preciso lembrar que as 

representações do Uruguai, dos uruguaios e dessa fronteira na televisão 

brasileira são em geral mais escassas, se comparadas ao material produzido 

nos casos anteriores. Entretanto, enquanto estivemos em campo, o Uruguai 

vivia um processo eleitoral que pudemos acompanhar em boa medida e que a 

televisão brasileira cobriu extensamente. Nesse caso, é necessário retomar que, 

nas apropriações e usos das narrativas noticiosas referentes às eleições, entre 

outras matérias que estudamos, uruguaios e brasileiros apontaram 

principalmente o que há de semelhante na história dos dois povos, mas 

também não deixaram de reconhecer as divergências. 

Estudar os processos de comunicação intercultural mediados pela 

televisão, na complexidade e na heterogeneidade das realidades fronteiriças, 

entre outros aspectos que já consideramos aqui, nos permitiu identificar 

quando as representações televisivas dessas realidades refletem ou refratam os 

interesses dos diversos grupos que interagem socialmente no cotidiano dessas 
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fronteiras. Isso nos permitiu compreender também como operam os 

estereótipos positivos e negativos no cotidiano quando reafirmados pela 

televisão, assim como pudemos entender como as representações televisivas 

participam da manifestação de atitudes racistas de brancos em relação a não 

brancos. 

Depois dez anos dedicados à pesquisa dos processos de comunicação 

confrontados com as dinâmicas fronteiriças, acreditamos que contribuímos com 

nosso campo científico fazendo um extenso levantamento de dados a esse 

respeito. Oferecemos a nossa análise sobre eles e tomamos o cuidado de fixá-

los de maneira que possam servir para outras pesquisas e quiçá outras 

interpretações que promovam o diálogo sobre esse tema.  

Acreditamos ainda que, na medida em que nós mesmos tivemos 

dificuldade em encontrar uma bibliografia que apresentasse os diálogos 

possíveis entre a Antropologia Cultural e os Estudos Culturais Britânicos e 

Latino-Americanos, com vistas ao campo da Comunicação, o nosso esforço em 

articular autores que representam a orientação teórico-metodológica da 

Antropologia e dos Estudos Culturais no estudo dos processos de comunicação, 

não só em nossas reflexões teóricas, como também na construção de nosso 

material empírico e na interpretação de nossos dados, pode representar em 

alguma medida uma colaboração para o nosso campo científico. 
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8. Anexo I 
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9. Anexo II 

 

 

Os anexos desta pesquisa consistem em narrativas audiovisuais que 

fizeram parte de nossa análise. Este material está arquivado no DVD anexado à 

parte interna da contracapa dessa tese e pode ser acessado no aparelho de 

DVD ou no computador. Abaixo relacionamos em ordem numérica o material 

que está disponível na mídia – como os nomes originais desses arquivos são 

muito longos, eles não aparecerão de modo completo no DVD, e a fim de 

preservar a legibilidade do menu, tivemos que priorizar o sistema numérico. 

 

Observações sobre o uso do DVD: 

 

1)   Assim que o DVD abrir na TV, vocês verão o menu principal que 

mostra os vídeos com os nomes de arquivo enumerados e as setas de 

interação; 

2)   O vídeo selecionado é mostrado com a borda amarelada: para 

executar o vídeo, basta pressionar o "ok" do seu controle remoto;  

3)   Para mudar de vídeo: basta usar as setas do seu controle remoto; 

4)   Assim que cada vídeo terminar, para assistir a outro é preciso 

retornar ao menu principal: para isso, selecione a opção "Menu" com as 

setas do seu controle remoto e pressione "ok"; 

5)   Para acessar o próximo conjunto de vídeos, selecione uma das setas 

que aparecem no menu e pressione o "ok" do controle remoto: a seta 

apontada para a direita mostra os próximos 6 vídeos, enquanto a seta 

apontada para a esquerda mostra os 6 vídeos anteriores; 

6)   O DVD inteiro tem um pouco mais de quatro horas, e contém 98 

vídeos; 

7)   Registramos que, em decorrência da capacidade do DVD de 4.7 GB e 

da quantidade de vídeos, a qualidade dos vídeos está mais baixa do que 

quando trabalhamos com eles em campo, ocasião em que utilizamos a 

armazenagem em um computador portátil e em pen drive. 
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Paraguai-Brasil 

 

 

Encontro Indígena: 

1.“Índios guaranis de toda América do Sul estão reunidos no norte do Paraná” 

(Globo Rural, 4/2/2010, 1‟17”); 

2.“Índios de diversas nacionalidades debatem seus problemas no norte do 

Paraná” (Globo Notícia, 3/2/2010, 33”). 

 

Crianças paraguaias: 

3.“Menores paraguaios são pedintes em Foz do Iguaçu” (Jornal Nacional, 

11/4/2009, 2‟23”). 

 

Acordos entre as nações e figuras políticas: 

Mercosul: 

4.“Senado brasileiro aprova a entrada da Venezuela no Mercosul” (Jornal 

Nacional, 15/12/2009, 1‟19”); 

5.“Mercosul pode ter novo sócio” (Bom Dia Brasil, 16/12/2009, 1‟). 

 

Usina de Itaipu: 

6.“Lula se encontra com o presidente do Paraguai” (Jornal Nacional, 7/5/2009, 

2‟14”); 

7.“Governo brasileiro aceita pagar mais pela energia de Usina de Itaipu” (Jornal 

Nacional, 25/7/2009, 1‟37”). 

 

Gripe: 

8.“Representantes de países sul-americanos discutem combate à nova gripe” 

(Jornal Nacional, 15/7/2009, 1‟27”). 

 

Aduana: 

9.“Governo brasileiro financia reforma de fronteira no posto paraguaio” (Em 

Cima da Hora, 21/1/2010, 1‟42”). 
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Canhão de guerra: 

10.“Paraguai quer que o Brasil devolva canhão de guerra” (Bom Dia Brasil, 

25/3/2010, 3‟05”). 

 

Presidente e Paternidade: 

11.“Presidente do Paraguai assume paternidade de menino” (Jornal Nacional, 

13/4/2009, 23”); 

12.“Paternidade do presidente do Paraguai provoca escândalo” (Jornal 

Nacional, 14/4/2009, 2‟03”); 

13.“Mais uma diz ter tido filho com Presidente do Paraguai” (Jornal Nacional, 

20/4/2009, 31”);  

14.“Presidente do Paraguai envolvido em terceiro escândalo de paternidade” 

(Jornal Nacional, 22/4/2009, 25”);  

15.“Lugo se desculpa e nega renúncia” (Jornal Nacional, 24/4/2009, 27”); 

16.“Presidente do Paraguai se envolve em escândalo inédito” (Fantástico, 

26/4/2009, 5‟33”). 

 

Militares: 

17.“Rumores de golpe no Paraguai: novos chefes militares assumem cargos” 

(Jornal das Dez, 5/11/2009, 1‟27). 

 

Casseta e Planeta: 

18.“Piada de última hora” (Casseta e Planeta, 12/5/2009, 41”); 

19.“Pronunciamento del presidente” (Casseta e Planeta, 28/4/2009, 1‟14”). 

 

Jogador de Futebol: 

20.“Cabañas dá os seus primeiros chutes após ser baleado na cabeça” (Jornal 

Nacional, 2/2/2010, 1‟45”); 

21.“Cabañas diz ao pai que quer disputar a Copa do Mundo na África do Sul” 

(Jornal Nacional, 25/3/2010, 25”); 

22.“Paraguaios torcem pela recuperação do atacante Cabañas” (Esporte 

Espetacular, 31/1/2010, 2‟59”). 
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Contrabando: 

Contrabando em época de Natal: 

23.“Fantástico flagra a ação de contrabandistas na fronteira do Brasil com o 

Paraguai” (Fantástico, 20/12/2009, 4‟55”);  

24.“Contrabando no Rio Paraná funciona dia e noite” (Jornal da Globo, 

22/12/2009, 1‟59”). 

 

Eletrônicos: 

25.“Dois PMs presos em Birigüi, interior de São Paulo” (Globo Notícia, 

14/12/2009, 32”). 

 

Remédios: 

26.“Receita Federal apreende mais de 180 mil remédios contrabandeados do 

Paraguai” (Jornal Nacional, 14/10/2009, 24”); 

27.“Toneladas de remédios falsificados são apreendidos em operação Macapá” 

(Jornal Nacional, 18/9/2009, 15”). 

 

Agrotóxicos: 

28.“Policiais civis do Paraná fazem apreensão de agrotóxicos” (Globo Notícia, 

22/1/2010, 15”); 

 

Cigarros: 

29.“Ônibus com contrabando que quebra em estrada de Florianópolis” (Globo 

Notícia, 25/1/2010, 24”) . 

 

Roubo: 

30.“Barreira de corrente no asfalto tenta impedir o roubo de carros” (Bom Dia 

Brasil, 13/10/2009, 1‟45”); 

31.“Membros de quadrilha que roubava ônibus são presos em São Paulo” 

(Jornal da Globo, 5/1/2010, 1‟53”). 
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Fraude: 

32.“Brasileiros compram carros ilegalmente no Paraguai” (Jornal Nacional, 

5/8/2009, 2‟57”); 

33.“Notas fiscais falsas são usadas para contrabandear produtos do Paraguai” 

(Jornal Nacional, 5/2/2010, 2‟26”). 

 

Tráfico: 

Tráfico de Drogas:  

34.“Plantação de maconha descoberta na fronteira do Paraguai com o Brasil” 

(Jornal Hoje, 5/12/2009, 2‟02”); 

35.“Polícia Federal faz operação contra o tráfico de drogas no Rio Grande do 

Sul” (Globo Notícia, 17/11/2009, 32”); 

36.“Quadrilha causa pânico na fronteira do Brasil com o Paraguai” (Fantástico, 

16/8/2009, 6‟26”).  

 

Tráfico de Armas: 

37.“Violência no Rio gera questionamento sobre tráfico de armas” (Bom Dia 

Brasil (20/10/2009, 4‟55”). 

 

Pirataria: 

38.“Paraguaios adoram piratear” (Jornal da Globo, 3/12/2009, 1‟42”). 

 

Vídeo Show: 

39.“Revirando o Baú: Elizabeth Savalla já foi mulata paraguaia!” (Vídeo Show, 

Portal de Notícias da Globo, 28/10/2009 - 16h24 - Atualizado em 25/1/2010 - 

13h38) – vídeo pertinente à página da internet que analisamos. 

 

BBB9: 

40.“BBB9 CHAPA QUENTE!! Newton e Ana brigam no jardim” (Big Brother 

Brasil, 4/2/2009). 
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Casseta e Planeta: 

41.“Os melhores hinos das seleções da Copa” (Casseta e Planeta, 15/6/2010, 

1‟07”). 

 

Destino de fugitivos: 

42.“Suspeito de matar Glauco e o filho preso na fronteira” (Bom Dia Brasil, 

15/3/2010, 2‟55”);  

43.“Estudante confirma que matou o cartunista Glauco e o filho dele” (Jornal 

Hoje, 15/3/2010, 6‟27”); 

44.“Confira detalhes da fuga de Carlos Eduardo Sundfeld Nunes” (Fantástico, 

21/3/2010, 5‟10”); 

45.“Agentes da PF do Brasil foram presos no Paraguai” (Jornal Nacional, 

21/10/2009, 23”). 

 

Novela Passione: 

46.“Passione 06/09/2010 Capítulo 097 Parte 6 FINAL” (capítulo 97, 9‟46”, 

06/09/2010); 

47.“Passione 05/01/2011 Capítulo 201 Parte 3” (capítulo 201, 14‟30”, 

05/01/2011); 

48.“Passione 05/01/2011 quarta feira Parte 5 na integra novelaclube” (capítulo 

201, 12‟9”, 05/01/2011); 

49.“Passione 06/01/2011 Fred é levado à delegacia” (capítulo 202, 1‟31”, 

06/01/2011). 

 

Novela A Favorita: 

50.“A Favorita Cap.172 P4” (trecho do capítulo 172, 10‟45”, 18/12/2008); 

51.“A Favorita Cap.173 P3” (trecho do capítulo 173, 10‟40”, 19/12/2008);  

52.“A Favorita - Sabiá ajuda Dodi e Manu a tirar passaporte” (trecho do capítulo 

174, 2‟44”, 20/12/2008). 

 

 

 



587 
 

Novela Vale Tudo: 

53.“Novela Vale Tudo Primeiro Capítulo Parte 1” (capítulo 1, 9‟51”, 16/5/1988);  

54.“Novela Vale Tudo Primeiro Capítulo Parte 2” (capítulo 1, 9‟24”, 16/5/1988); 

55.“Novela Vale Tudo Primeiro Capítulo Parte 3” (capítulo 1, 9‟24”, 16/5/1988); 

56.“Novela Vale Tudo Primeiro Capítulo Parte 4” (capítulo 1, 9‟58”, 16/5/1988); 

57.“Novela Vale Tudo Primeiro Capítulo Parte 5” (capítulo 1, 10‟17”, 

16/5/1988); 

58.“Novela Vale Tudo Primeiro Capítulo Parte 6” (capítulo 1, 10‟16”, 

16/5/1988); 

59.“Novela Vale Tudo Primeiro Capítulo Parte 7” (capítulo 1, 6‟35”, 16/5/1988). 

 

 

Argentina-Brasil 

 

 

Mercosul e a fronteira: 

60.“Briga entre Brasil e Argentina atrasa a entrega de cargas na fronteira” 

(Jornal da Globo, 27/10/2009, 1‟28”); 

61.“Caminhões enfileiram-se na fronteira da Argentina com o Brasil” (Bom Dia 

Brasil, 28/10/2009, 25”); 

62.“Impasse entre Brasil e Argentina deixa depósitos de cargas lotados” (Jornal 

Nacional, 28/10/2009, 1‟59”); 

63.“Porto Seco de Uruguaiana chega à capacidade máxima de ocupação de 

caminhões” (Jornal Nacional, 5/11/2009, 21”); 

64.“Reunidos em Brasília Lula e Kirchner tentam acordo comercial” (Jornal 

Nacional, 18/11/2009, 36”). 

 

Malvinas: 

65.“Lula critica falta de decisão da ONU no caso das Malvinas” (Jornal da Globo, 

23/2/2010, 1‟24”). 
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Carnaval: 

66.“Carnaval continua na fronteira entre o Brasil e a Argentina” (Jornal da 

Globo, 5/3/2010, 1‟11”). 

 

Maradona e Pelé: 

67.“Pelé: Prefiro ganhar da Argentina em Copa do Mundo” (Globo Esporte, 

15/10/2009, 1‟4”); 

68.“Maradona responde críticas da imprensa argentina” (Casseta e Planeta, 

20/10/2009, 39”). 

 

Propagandas: 

69.“Propaganda Antártica Copa 2006” (2006, 33”); 

70.“Comercial Havaianas com Lázaro Ramos- Críticos” (2009, 30”). 

 

Novela Viver a Vida: 

71.“Dora sente-se enjoada... Será?” (Viver a Vida, trecho do capítulo 66, 

28/11/2009, 3‟58”); 

72.“Maradona quer viajar com Dora e Rafaela para a Argentina” (Viver a Vida, 

17/4/2010, trecho do capítulo 186, 1‟36”). 

 

Novela Deus nos Acuda: 

73.“Deus nos Acuda Maria Lobato e Tomaz Euclides” (Deus nos Acuda, 59”). 

 

 

Uruguai-Brasil 

 

 

Produtos Americanos: 

74.“Retaliação brasileira a produtos americanos suspensa por dois meses” 

(Jornal Nacional, 20/4/2010, 33”). 
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Torturador: 

75.“Torturador extraditado do Uruguai para a Argentina” (Jornal Nacional, 

23/1/2010, 1‟21”). 

 

Eleições uruguaias: 

76.“Eleições no Uruguai acontecem este fim de semana” (Jornal da Globo, 

23/10/2009, 1‟30”); 

77.“Mais de 2 milhões de uruguaios se preparam para ir às urnas” (Jornal 

Nacional, 24/10/2009, 23”); 

78.“Eleição do novo presidente do Uruguai vai para o segundo turno” (Bom Dia 

Brasil, 26/10/2009, 26”); 

79.“Uruguai e Honduras escolhem os seus presidentes neste fim de semana” 

(Jornal da Globo, 27/11/2009, 1‟23”); 

80.“Honduras e Uruguai terão o domingo de eleições” (Jornal Nacional, 

28/11/2009, 3‟30”); 

81.“Pesquisas apontam José Mojica como novo presidente do Uruguai” (Bom 

Dia Brasil, 30/11/2009, 15”); 

82.“José Mojica toma posse no Uruguai” (Jornal Nacional, 1/3/2010, 1‟58”); 

83.“Ex-guerrilheiro eleito presidente do Uruguai (Jornal da Globo, 1/3/2010, 

14”). 

 

Futebol: 

84.“Morre o último jogador da seleção brasileira da Copa de 50” (Jornal da 

Globo, 30/10/2009, 31”); 

85.“Ghiggia, ex-atacante do Uruguai, relembra o final da Copa do Mundo de 

1950” (Globo Esporte, 20/12/2009, 6‟9”); 

86.“Ex-jogador que calou o Maracanã na Copa de 50 é homenageado” (Jornal 

Nacional, 29/12/2009, 21”). 
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Caso Globo Repórter: 

87.“Cavalos selvagens são domesticados no Uruguai” (Globo Repórter, 

8/5/2009, 4‟33”); 

88.“Artista plástico do Uruguai transforma obra em sua própria casa” (Globo 

Repórter, 8/5/2009, 3‟17‟‟). 

 

Cineasta uruguaio: 

89.“Cineasta aprendiz ganha contrato de US 30 milhões nos EUA” (Jornal da 

Globo, 17/12/2009, 57”). 

 

Caso Globo Repórter: 

90.“Águas do Uruguai ajudam a melhorar a saúde” (Globo Repórter, 8/5/2009, 

3‟17”); 

91.“Cidade no litoral uruguaio está cheia de energia mística” (Globo Repórter, 

8/5/2009, 3‟47”); 

92.“Vinhos do Uruguai ajudam a evitar doenças” (Globo Repórter, 8/5/2009, 

4‟53”); 

93.“Ave mais rara do sul do Brasil encontrada no Uruguai” (Globo Repórter, 

8/5/2009, 4‟59”). 

 

Novela A Casa das Sete Mulheres: 

94.“A Casa das Sete Mulheres” (2003, sequência de 29”, aos 39min do primeiro 

DVD); 

95.“A Casa das Sete Mulheres (2003, sequência de 49”, aos 56‟30‟‟ do quarto 

DVD); 

96.“A Casa das Sete Mulheres” (2003, sequência de 1‟35”, às 2:25‟ do quarto 

DVD); 

97.“A Casa das Sete Mulheres” (2003, sequência de 2‟35”, às 2:33‟40‟‟ do 

quarto DVD); 

98.“A Casa das Sete Mulheres” (2003, sequência de 3‟18”, às 2:48‟30‟‟ do 

quarto DVD). 
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10. Anexo III 

 

 

 

 


