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Resumo 
O artigo reflete sobre o impacto das políticas de comunicação e do Estado detendo-se 
especialmente nos espaços fronteiriços, tomados como periferia particular do estado-nação. 
Detemo-nos em aspectos que o Estado demonstra suas características mais restritivas: a 
periferia dos grandes espaços urbanos, a legislação de comunicação e manutenção da 
soberania nacional e os reflexos sentidos nas narrativas. Este conjunto de aspectos permite 
entender que o sentido histórico das políticas de comunicação determina tomar os espaços 
de fronteiras internacionais como zonas de intervalo entre as sociedades urbanas e a dezena 
de Estados nacionais com os quais o Brasil mantém limites territoriais. 
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Introdução 

As relações entre comunicação e estado supõem determinações que este determina sobre 

aquela. Os elementos constituintes do estado nacional (território, idioma, legislação, povo, 

soberania) têm nas políticas de comunicação um elemento fundamental para sua existência. 

Neste artigo, nos detemos nos aspectos que o estado demonstra suas características mais 

restritivas: a periferia dos grandes espaços urbanos, a expressão em língua portuguesa, a 

legislação de comunicação e manutenção da soberania nacional e os reflexos sentidos nas 

narrativas.3 

Consideradas como um “espaço de exclusão”, as margens periféricas configuram-se 

também como um espaço especial, de refúgio e liberdade. A periferia no Ocidente “é um 

espaço de maravilhas e de horrores, de heróis e de monstros” (LE GOFF 2002, p. 214 e 

231). Para as sociedades periféricas, a forma de adentrar no império ocorre através de seus 

mitos de origem e lendas, símbolos e, especialmente, dos “heróis de fronteira”. Os meios 

simbólicos convocados à tarefa buscaram integrar populações em sua maioria aculturadas 

                                                 
1 Trabalho apresentado ao NP Políticas e Estratégias de Comunicação, do VI Encontro dos Núcleos de Pesquisa da 
Intercom. 
2 Docente do Departamento de Ciências da Comunicação, líder do grupo de pesquisa “Comunicação, identidades e 
fronteiras”, atua nas linhas de pesquisa de “Mídia e identidades contemporâneas”  e também na linha de “Processos de 
inovação sócio-ambiental e tecnológica” no Programa de Pós-graduação em Extensão Rural da UFSM.  
3 Este artigo sintetiza uma pesquisa iniciada em 2001 intitulada “Terras de fronteira. A malha de Comunicação local-
internacional” e foi financiada pelo CNPq e FAPERGS.  



por via oral e não literária e que, depois, foram assumidos pela mídia. Com tais propósitos, 

a indústria cultural irá empenhar-se em trasladar o thesaurus antes compartilhado na 

comunidade de linguagem de origem e, para isso, como indaga Le Goff (2002, p. 201), 

haveria “um lugar que mais faça sonhar que um limite, uma frente, um horizonte, uma 

fronteira”? São exemplos disso as grandes produções televisivas, tão distintas entre si, mas 

que guardam em comum a abordagem das sociedades periféricas: “A casa das sete 

mulheres” e “Cidade dos homens”, para citar alguns exemplos recentes. 

No entanto, o jornalismo internacional reserva uma abordagem bem menos agradável. 

Conhecido por relacionar-se de uma forma a tomar subalternamente os estados limítrofes 

da América Latina, o imperialismo brasileiro é de pouca referência nacionalmente. Mas 

esta auto-suficiência transparece nitidamente no mínimo espaço concedido à cobertura da 

realidade cotidiana das nações vizinhas, pois se observarmos a cobertura jornalística realizada 

sobre o cotidiano das fronteiras internacionais do Brasil, veremos que esta as mantêm atreladas a um 

imaginário de situações recorrentes articulados pela ausência de estado, caos e violência. 

1 . A fronteira como periferia particular do estado-nação 

Enfatiza Margarethe B. Steinberger (2005) que a correlação de forças do espaço geo-

político se estabelece no plano simbólico, antes que no plano territorial. Para isso, é 

necessário ter consciência da existência de uma geografia simbólica. Entendemos que a 

idéia de periferia determina, para espaços rurais e urbanos, uma geografia da exclusão 

simbólica, a qual se expressa de distintas maneiras. 

Dentre as conseqüências da política de comunicação que toma o estado-nação vizinho como inimigo 

está a estigmatização das narrativas acerca do contexto periférico do próprio estado-nação. Ela 

consistem na mútua ignorância que os espaços fronteiriços mantém com relação a eles próprios 

tomados a partir das cidades que, em seus limites, conhecem fronteiras internacionais. 

Culturalmente, as fronteiras podem ser entendidas como membranas através das quais  as 

pessoas, bens e informações podem circular e podendo ser aceitas ou não pelo estado. Na 

definição dos antropólogos Thomas M. Wilson e Hastings Donnan (1998, p. 5) “as 

fronteiras são registros espácio temporais das relações entre comunidades locais e entre 

estados”.4 

                                                 
4 Apoiando-se em diversos outros autores, Wilson e Donnan distinguem três elementos constitutivos da noção de 
fronteira: a linha limítrofe, a qual simultaneamente permite separar e unir os estados-nação; as estruturas físicas do estado 
que visam demarcar e proteger tal linha de fronteira, composta de pessoas e estruturas enraizadas profundamente no 
território nacional; e as zonas territoriais, cujas variadas dimensões alargam a partir e através de fronteiras, dentro das 
quais as pessoas negociam uma variedade de comportamentos e significados associados a sua pertença a nações e estados. 



Fronteiras vivas no argot militar alude aqueles territórios permeáveis e à mercê de 

múltiplos embates. Historicamente, constituem-se em territórios ameaçados de saques e 

espoliações de parte da banda inimiga. De parte da banda amiga, no entanto, tais terras 

arrasadas freqüentemente sofreram e continuam padecendo de rejeições culturais e 

políticas, dada sua condição de ser contíguas ao estado nacional porém culturalmente 

distintas dele. Esquecem-se muitos que esta permanente tensão é geradora de um inerente 

hibridismo cultural fronteiriço, capaz de proceder a acumulações sui generis. Os territórios 

fronteiriços observam regras diversas quanto a aspectos como o uso do solo, circulação de 

pessoas e mercadorias, propriedade de empresas de produção primária e, em alguns casos, 

de privilégios fiscais. 

1.1 A continentalidade brasileira e sua faixa de fronteira   

A continentalidade brasileira exigiu de seus governos um conjunto de esforços para 

definição deste poder imperial sobre a dezena de vizinhos.5 Foi durante o governo do Pres. 

Ernesto Geisel que se adicionou um novo aspecto à legislação ao considerarem-se os 150 

quilômetros internos e paralelos à linha divisória terrestre do território brasileiro na 

condição de “área indispensável à segurança nacional”. Tais territórios brasileiros 

permanecem necessitando observar certas licenças prévias de órgão federal competente 

quanto  à implementação de determinadas atividades em seu espaço; dentre eles, a 

concessão de terras, a abertura de vias de transportes, a instalação de meios de 

                                                                                                                                                     
À diferença das metafóricas fronteiras de identidade, usuais na descrição de aspectos da sociedade pós-moderna, as “terras 
de fronteira” seriam territórios in natura, com realizações políticas e sociais inerentes aos modernos estados-nação e até 
anteriores a eles. Tal conjunto de elementos permite compreender a condição fluida e indefinida das borderlands, 
enfatizando seu hibridismo potencial pela incapacidade de conciliar as contradições que sua sociedade encerra. 
5 Comentamos em outro trabalho (SILVEIRA e ADAMCZUK, 2004) que “A faixa de fronteira está definida pela Lei n° 
6634, de 02 de maio de 1979, a qual revogou a Lei n° 2597, de 12 de setembro de 1955, e também alterou o Decreto-lei n° 
1135, de 03 de dezembro de 1970.  Outro antecedente seu foi a Lei nº 601, de 18 de setembro de 1890, dispondo sobre 
terras devolutas. Ela reservava os 66 Km internos (dez léguas) para concessão gratuita. A Constituição republicana do ano 
seguinte fixou no Art. 64 que as terras devolutas pertenceriam aos Estados e a União faria uso das terras necessárias à 
defesa e fins militares e às estradas de ferro federais. A Constituição de 1934 no Art. 166 delimitou a faixa de fronteira em 
100 Km internos do território brasileiro, designando o Conselho Superior de Segurança Nacional que estava sendo criado 
como órgão responsável pela gestão de interesses fronteiriços para garantir a presença de capitais e trabalhadores 
nacionais nas áreas. É uma das primeiras referências ao controle da União por um órgão específico nestes territórios, 
contrariando o que havia sido disposto pela primeira constituição republicana, a qual definira que a segurança de 
fronteiras era atribuição específica do Congresso Nacional. Na Constituição de 1937, Art. 165, ampliou-se a faixa para os 
150 Km internos, conforme prevalece até a atualidade. O Decreto-lei nº 1164, de 18 de março de 1939, no qual o Pres. 
Getulio Vargas dispunha “sobre as concessões de terras e vias de comunicação na faixa da fronteira, bem como sobre as 
indústrias aí situadas”, através de seu Art. 18 determinou estar vedad a a impressão ou circulação de jornal, revistas, 
anuários, boletins e outras publicações periódicas em língua estrangeira. A pena estipulada era a de apreensão dos 
exemplares e fechamento da tipografia e prisão celular dos responsáveis por um a três meses. A Constituição de 1946 
previu posterior definição do tema, o que viria a ocorrer com a já referida Lei n° 2597, de 12 de setembro de  1955.” 



comunicação, a construção de pontes, estradas internacionais e campos de pouso, além de 

outras atividades. 

É fácil compreender que este tipo de regramento em área de  limites internacionais poderia 

gerar repercussões de extensão imprevisível. No Cone Sul, no entanto, não se verificou 

aparentemente algum tipo de reação de parte das nações vizinhas.  

Verificando-se o contexto fronteiriço de outras nações da América do Sul, Rebeca Steiman 

(2002) reuniu e analisou a legislação básica e os projetos especiais, tendo constatado que 

parte dele foi construída em dissonância com normas anteriores e sem o conhecimento, 

muitas vezes, das normas entre países limítrofes. A autora constatou que apenas cinco 

países possuem legislação específica sobre o tema promulgada na década de 90, sendo que 

Bolívia e Peru designam os 50 Km internos para tal, enquanto Colômbia, Equador e 

Venezuela não especificam sua largura.  

Escassos são os registros na literatura especializada no tema sobre os principais 

antecedentes da ocupação da banda de radiodifusão e as forças coligadas para o surgimento 

dos veículos. Demonstrativos de freqüências, propriedade, identidade jurídica, vínculos 

empresariais, e outros elementos próprios da Economia Política da Comunicação, têm nas 

fronteiras nacionais um objeto ainda um tanto ambíguo.6 O fenômeno pode dever-se a que, 

de um lado, não se justificaria conceder atenção a zonas consideradas isoladas e distantes 

dos centros nacionais, sem autonomia local e que, por extensão, devem ser desprezadas 

pela inerente precariedade de suas vias de comunicação.  

De outro, as indústrias culturais e seu mercado de bens simbólicos refletem o caráter 

particular do estado federado no interior do estado-nação. Em que pese os fortes 

mecanismos de controle federal na concessão de freqüências e canais de radiodifusão, sua 

produção de conteúdos tem tradição de autonomia política e empresarial, fato que mesmo 

com a presença das grandes cadeias nacionais iria requerer que se mantivessem suas 

peculiaridades através de mecanismos específicos de inserção regional. São condições que, 

associadas ao pioneirismo da televisão local e os vínculos estabelecidos com as cadeias e 

redes nacionais, possibilitam uma perspectiva cultural de forte arraigo regional.  

                                                 
6 Elizabeth Fox (1989) finalizava seu livro indagando porque os processos políticos da América Latina em seu conjunto 
fracassaram no que respeita à proposição de uma política comunicacional e respondia que a análise realizada em cerca de 
uma dezena de países não dava uma resposta definitiva. Um foco central de resposta indicava que a formação de impérios 
comunicacionais se situava em torno da rigidez social e da concentração de poder.  



A continentalidade brasileira determinou a existência de pontos de tríplice fronteira que 

dificilmente a geografia de outra nação iguala. Conhecer suas práticas comunicacionais é 

ainda uma proposta inovadora. 

1.2 O Brasil e suas tríplices-fronteiras  

A continentalidade do Brasil está plenamente expressa na confluência de nove pontos 

consagrados como tríplices-fronteiras internacionais.7 Dentre elas, destacam-se as tríplices 

fronteiras Brasil-Uruguai-Argentina (Barra do Quaraí-BRA, Bella Unión-UY e Monte 

Caseros-AR como correspondentes municipalidades ao nível local) e Brasil-Argentina-

Paraguai (Foz do Iguaçu-BRA, Puerto Iguazu-AR e Ciudad del Este-PY como 

correspondentes municipalidades ao nível local) como as mais densamente povoadas. Elas 

contam com uma população de origem multiétnica e possuem expressivas colônias de 

imigrantes árabes, o que as coloca no mapa do terrorismo internacional. Ambas têm origem 

no projeto jesuítico das Missões, o que lhe concedeu a condição de miscigenação da 

colonização ibérica com os índios guaranis. Posteriormente houve o assentamento de 

colonos do Império Austro-Húngaro, Prússia, Polônia, Rússia e judeus de diversas 

procedências da Europa. A imigração árabe na região começou ainda no século XIX e 

intensificou-se no decorrer do século passado. A comunidade árabe detém, na atualidade, 

forte presença econômica, sendo responsável por expressivos investimentos no setor de 

serviços (imobiliárias, comércio de importados e hotelaria). 8 

A fronteira com o Uruguai constitui-se num espaço de grande intimidade cultural. Práticas 

como   

O Brasil possui 600 Km de fronteira seca com o Paraguai. (citar artigo do Mato Grosso)...... 

 

A tríplice fronteira Brasil-Colômbia-Venezuela (Tabatinga-BRA e Letizia -CO como 

correspondentes municipalidades ao nível local) está marcada no noticiário internacional 

como rota do tráfico de cocaína. 
                                                 
7 São eles: 1 – Brasil – Uruguai - Argentina, 2 – Brasil – Argentina - Paraguai, 3 – Brasil – Paraguai - Bolívia, 4 – Brasil –  
Bolívia - Peru, 5 - Brasil – Peru - Colômbia, 6 – Brasil – Colômbia - Venezuela, 7 – Brasil – Venezuela - Guiana 
Francesa, 8 – Brasil - Guiana Inglesa - Guiana Holandesa, 9 – Brasil - Guiana Holandesa - Guiana Francesa. 
8 Diz Lia O . Machado: “Estudar as fronteiras internacionais do ângulo das cidades gêmeas no sul do Brasil é um enfoque 
alternativo e complementar àquele que enfatiza as relações conflituosas, primeiras entre metrópoles coloniais (Portugal e 
Espanha) e posteriormente entre Estados Nacionais (Brasil, Uruguai e Argentina). “ E diz ainda: “É nas cidades gêmeas 
que a operação conjunta destas duas lógicas assume maior grau de visibilidade, principalmente naquelas situadas em 
‘fronteiras secas’ (onde não há interposição de uma descontinuidade física, caso de Santana do Livramento-Rivera), ou 
naquelas que contam, a despeito da interposição de uma descontinuidade física (como um rio), com infra-estruturas de 
vinculação (pontes) ou serviços de transporte adequados [...].” 



 

2 . A sociedade fronteiriça e o paradigma das fronteiras sul-brasileiras   

A faixa de fronteira brasileira está constituída, conforme dados atuais do IBGE, de 182 dos 

467 municípios do Rio Grande do Sul; ou seja, 39% dos municípios gaúchos estão 

dispostos ao largo de seu domínio. Essa expressiva participação que corresponde a quase 

metade da totalidade dos municípios também se faz notar na amplitude do território 

nacional, dado que os municípios fronteiriços gaúchos ainda representam 32% dos 

municípios fronteiriços do Brasil, especialmente se considerarmos que estes, ao total, 

somam apenas 576 municípios. 

As fronteiras com as quais, a meados do século XIX, alcançou-se   

delimitar o estado sul-brasileiro do Rio Grande do Sul constituem 10% das fronteiras 

internacionais do Brasil, num estado que representa tão somente 3,32% do território 

nacional, embora sejam as mais densamente povoadas. Iára R. Castello (1995) afirma que a 

fronteira meridional do Brasil concentra relativamente quase o dobro da densidade média 

do país como um todo. O processo histórico de delimitação das fronteiras territoriais do 

Cone Sul culminou em que a configuração territorial do Rio Grande do Sul equivaler à 

figura de um losango, no qual cada uma de seus quatro lados constitui-se numa fronteira 

distinta.9 Somente em 1802 a Coroa Portuguesa viria a tomar posse do território arbitrado. 10 

Ele veio a ser o primeiro tratado a firmar limites por acidentes físicos e não por colonização 

e significou a definitiva demarcação territorial na bacia platino -uruguaia. A incorporação 

do que hoje constitui a faixa de fronteira sul-riograndense implicou na 

expatriação/nacionalização da população de origem castelhana e na 

expulsão/marginalização dos Guarani. Isto põe um dos mais sérios obstáculos à integração 

                                                 
9 Situado no paralelo 30 da latitude sul, o estado tem ao sul à República Oriental do Uruguai, que se situa em alguns dos 
mais conflituosos 1.003 Km de linha de fronteira da história do Brasil. Dela, dois terços foram demarcados considerando-
se acidentes geográficos, como elementos fluviais de lagoas e rios. O outro terço foi ganho num corpo a corpo hoje 
evocado por uns marcos de pedra cravados esparsamente e depois estabelecidos por linhas geodésicas. O turbulento 
Oceano Atlântico está ao leste, com 622 Km de litoral de praias de areias de difícil aporto. A oeste, outro litoral; os 724 
Km das barrancas do caudaloso Rio Uruguai estabelecem uma divisa natural com a República Argentina. Dos quatro 
lados do losango, apenas um lado conta com fronteira brasileira. São os 958 Km de limites com o estado de Santa 
Catarina, situado ao nordeste do estado sulista.  
10 Foram necessários vários acordos diplomáticos para que a região tivesse o contorno atual: Tratado de Tordesilhas 
(1494), Madri (1750), El Pardo (1761) e Santo Ildefonso (1777), todos firmados em Castilha. O último seria consagrado 
pelo Tratado de Badajoz (1801), na fronteira com Portugal, dando finalmente o contorno atual às lindes na região.  



do Cone Sul: o tema da identidade cultural numa região estruturada com base no conflito de 

estados-nação. 11 

Entretanto, as relações comunicativas entre o Brasil e o Uruguai ocorrem intensamente 

desde muito antes do processo de globalização atual. Osório (1995, p. 114) afirma que o 

atual Rio Grande do Sul e o Uruguai, no século XVIII, “[...] faziam parte de um mesmo 

espaço-em-construção, uma zona de fronteira, com uma ampla circulação humana e 

material, no qual os súditos de uma e outra Coroa instalavam-se conforme fosse mais fácil 

sua sobrevivência, independentemente de fidelidades estatais”. E Hélgio Trindade (1995, 

p.10) argumenta que a posição de fronteira do estado “que teve historicamente uma tão rica 

e variada e muitas vezes sangrenta evolução, foi um elemento fundamental para definir a 

identidade cultural de uma região extrema do Brasil, que hoje tem características tão 

específicas”. Trata-se de uma malha que pretende expressar a auto-compreensão de uma 

sociedade mediada por sua relação a um estado-nação e polarizada por uma lealdade 

cruzada claramente em dois níveis: o político, responsável por sua vinculação ao Brasil, e o 

cultural, compreendido pelo pertencimento histórico à conformação do espaço platino. Sua 

condição fronteiriça lhe determina uma cotidianidade permeada pelas relações de poder dos 

estados-nação colindantes e guiada por sua pertença irrecusável a um deles. 

2.1 Jornalismo fronteiriço e imaginário internacional 

Constatamos que nos diários Diário da Fronteira e o Jornal Cidade, de Uruguaiana, a presença dos países 

vizinhos nos temas abordados pelos jornais é feita da mesma maneira que com os países que não fazem 

contato com a região (SILVEIRA et all, 2006). Parece que ao se trazer ao cenário midiático fronteiriço um 

país vizinho isso se faz mais por questões de interesse geral do que por questões de proximidade. É quase 

como se a existência do país ao lado não fosse de interesse dos habitantes de Uruguaiana. Embora a 

centralidade do Brasil esteja muito mais distante do que o rio da Prata, é comum encontrar notícias de caráter 

nacional. Mas é de fato curioso que haja apenas uma pequena - ou nenhuma - presença de temas sobre os 

países do Prata (nesse caso a Argentina), mesmo sabendo da imensa troca em termos culturais e como 

questões de ordem política, social e econômica, interferem na vida das populações fronteiriças e são de seu 

interesse. No caso do jornal Diário da Fronteira , especialmente, dirigido às cidades de Alegrete, Barra do 

                                                 
11 Sergio Capareli (1986) registraria que durante a Guerra Cisplatina - 1826-28, a partir da qual se criou o estado uruguaio, 
Bagé foi ocupada e uma das poucas máquinas tipográficas existentes no sul do Brasil seria levada como botim de guerra 
pelos castelhanos. Situada na tríplice fronteira Brasil-Uruguai-Argentina, a atual micro-região da Campanha surgiu como 
a herdeira americana de confrontos peninsulares históricos entre as coroas ibéricas, especialmente no período que se 
estendeu do final do século XVII ao início do século XIX. Ela corresponde à faixa de fronteira cuja progressiva dilatação, 
fruto de diversos tratados diplomáticos, culminou com a criação do estado-nação do Uruguai (1826), configurado em 
buffer zone entre o Império do Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata, mais tarde Argentina. Por essa razão, ainda 
hoje, a metade sudoeste do estado do Rio Grande do Sul é conhecida pela denominação de Fronteira. 



Quaraí, Garruchos, Maçambara, Itaqui, Quaraí, São Borja e Uruguaiana, constata-se que está totalmente 

voltado para temas internos, praticamente ignorando as relações com as comunidades dos países vizinhos. 12 

Verificando-se os antecedentes da expansão do sistema televisivo na região, evidencia-se que o relativo atraso 

argentino no tema proporcionaria uma certa dependência dos argentinos da cobertura televisiva brasileira. No 

entanto, no plano da imprensa, a relação ainda não se implementou. Se este testemunho vale para ocasiões 

especiais e para a cobertura televisiva, na análise de duas edições (13.04. 2002 e 12.02.2003) revela que um 

primeiro aspecto a ser destacado em O Jornal de Uruguaiana refere-se ao local de impressão que não ocorre 

naquele município, mas em Paso de Los Libres, na Argentina. Além disso, verifica -se a presença de assunto 

de caráter internacional no editorial na forma de texto opinativo. No restante dos exemplares, as notícias são 

de enfoque regional e nacional. Apesar da proximidade com Paso de Los Libres e de conter temas de 

abrangência internacional, o veículo não traz notícias relacionadas com o país vizinho. 

A vivência no tema da cobertura da mídia em geral no tema das fronteiras internacionais brasileiras reitera o 

condicionamento da atitude profissional de produzir um noticiário viciado em torno de alguns elementos 

recorrentes: violência urbana e rural (assaltos, assassinatos, perseguição política a cidadãos de países 

vizinhos em território brasileiro); terrorismo  (vínculos com grupos terroristas muçulmanos e colombianos); 

exclusão social (trabalhadores estrangeiros sem documentos e/ou direitos legais, clandestinidade, pobreza) e 

contravenções legais (contrabando de sementes transgênicas, alimentos, roupas e eletro-eletrônicos, abigeato, 

tráfico sexual e de drogas).  

Dentre tantas produções que temos observado ultimamente destacamos uma que reitera o desconhecimento e 

estigmatização dos espaços fronteiriços. Trata-se da produção telejornalística do Jornal Nacional (Rede 

Globo), intitulada Fronteiras, e que recebeu reconhecimento internacional com um prêmio do Rei da 

Espanha. Através de um conjunto de reportagens realizadas nos espaços fronteiriços de Brasil-Uruguai, 

Brasil-Paraguai, Brasil-Argentina e Brasil-Bolívia, nossas sociedades são enquadradas preferencialmente no 

tema da ação de milícias noturnas de combate ao contrabando seja de soja, carne e lãs, ou mesmo de produtos 

eletro-eletrônicos. 

Na micro-região da Campanha, a expressiva presença de descendentes de sírios, libaneses, jordanianos e 

palestinos vem ganhando admiravelmente as atenções da mídia após os eventos de 11 de setembro de 2001 

em Nova Iorque.  Suas conexões com os muçulmanos vêem ganhando destaque na mídia internacional, 

convertendo as fronteiras gaúchas de Uruguaiana-Paso de los Libres , Sant´Anna do Livramento-Rivera  e 

Barra do Chui-Chuí, junto à tríplice fronteira de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná com o Paraguai e a 

Argentina, em pontos cruciais para as relações internacionais.Via de regra, tais locais são tratados 

                                                 
12 A constatação da ausência de relações com os vizinhos países do Prata nos veículos da mídia impressa da fronteira foi 
verificada por Müller (2002) em estudos sobre a mídia local impressa em comunidade fronteiriças. A autora afirma que 
nos jornais observados do lado brasileiro “pouco é dito sobre o que se passa na América Latina e em especial nos países 
que participam do Tratado como a Argentina, Paraguai e Uruguai” (MÜLLER, 2002, p.6). Em seguida, ressalta que “é 
pequena a preocupação em trazer assuntos relativos a questões que afetam os povos dos países envolvidos no Acordo, 
como os habitantes das cidades fronteiriças”, que o papel da mídia impressa é fundamental para “divulgar o que se passa 
em uma nação vizinha, com problemas tão semelhantes, abrindo a possibilidade de encontrar alternativas e soluções que 
venham ao encontro das necessidades e carências de ambos os lados, fazendo com que se altere a concepção do “cá e o 
lá”, do “nós e os outros”, estabelecendo-se então um posicionamento onde prevaleça os interesses da coletividade” (idem). 



jornalisticamente como focos de contrabando, delinqüência juvenil e evasão fiscal. Os queixosos prefeitos e 

outros políticos destes municípios bem sabem os inconvenientes tanto para si, como para seus eleitores, do 

fomento deste enfoque de cobertura. O prefeito de Chuí, por exemplo, poucos dias depois do atentado às 

torres do World Trade Center  foi prontamente forçado a comparecer às telas da televisão brasileira declarando 

a inexistência de relações suas com um pretenso primo denominado Osama Bin Lladen. Sua ascendência 

libanesa chamou a atenção tanto da Polícia Federal brasileira como dos agentes uruguaios. Quase dois anos 

depois, a imprensa internacional revela que era plano dos Estados Unidos atacar a tríplice fronteira brasileira 

no lugar de empreender a busca por esta que se considerou a grande liderança do ataque de 11 de setembro de 

2002 lá no Afeganistão. 

Em Silveira (2006, p. 242)  publicamos uma análise de matéria de capa de Zero Hora quando 

registrou a queda de um balão que pretendia aterrissar na Nova Zelândia: “O peão bageense que 

assistiu a cena afirmou que Steve Fosset [o balonista] queria dar a volta ao mundo e caiu no fim-

do-mundo”.  

Estes exemplos reiteram a compreensão de que está fixada uma mentalidade na qual se estabelece a 

precedência das ocorrências metropolitanas (ou litorâneas), sobre as interioranas, sejam elas fronteiriças  ou 

sertanejas. Naturalizou-se uma mentalidade vinculada à colonização brasileira que começou pela costa 

litorânea e , desta forma, tende a configurar as fronteiras internacionais numa periferia particular, “zona 

ambivalente de contato com um exterior original”. Conforme a tradição do Ocidente, a periferia “é um espaço 

de maravilhas e de horrores, de heróis e de monstros” (LE GOFF 2002, p. 214 e 231). Consideradas como um 

“espaço de exclusão”, as margens periféricas configuram-se também como um espaço especial, de refúgio e 

liberdade. Assim, os núcleos de produção de ficção televisiva recorrem ao legado cultural regional em busca 

de uma matéria sólida de representação. Já para estas culturas periféricas, essa é a forma de adentrar no 

império: através de seus mitos de origem e lendas, símbolos e, especialmente, dos “heróis de fronteira”.13 Se 

esta perspectiva mítica costuma apresentar suas melhores cartas nas produções de ficção, no jornalismo 

impresso ela tem sido fonte de alimentação dos mais diversos estigmas sociais. 

2.2 A malha de comunicação local-internacional 

Tendo comentado aspectos do que a legislação determina para a existência da malha de 

comunicação local- internacional e algumas implicações de acordos históricos, resta 

esclarecer o que os acordos de integração têm repercutido no desenvolvimento desta malha 

desde a perspectiva da população civil?14 O avanço, neste sentido, é pequeno. Vejamos suas 

razões. 

                                                 
13 Este aspecto foi analisado em nosso trabalho intitulado “Narrativas televisivas: um olhar periférico na reconfiguração da 
nacionalidade” e apresentado no III Colóquio Brasil –Itália, promovido pela Intercom em 03-04 de setembro de 2003, em 
Belo Horizonte.  
14 Vários assuntos que provavelmente sejam pautas recorrentes nas suas cidades são perceptíveis em nossa análise. O peão 
bageense que acredita estar “no fim do mundo, a auto-representação de São Sepé, Vila Nova do Sul em Caderno Especial 
de jornal de São Sepé, Sant’Ana do Livramento e sua Fronteira da Paz, a internacional Uruguaiana, a celebração do 
passado em Caçapava do Sul, o militarismo e a (rara) imagem da indústria da fronteira em um jornal do Alegrete são 



A malha de comunicação local- internacional expressa o tensionamento presente ao nível 

local fronteiriço. Ao ser testemunha do confronto entre o nacional e um outro nacional, 

tem-se o segundo percebido localmente como internacional. 

A malha de comunicação pode ser entendida como um sistema articulador de mídias, uma 

rede de comunicação aberta e sensível à diferença e à irredutibilidade de suas vozes aos 

agentes estruturais precisamente por necessitar afirmar uma identidade permanentemente 

posta à prova, como fruto das pugnas de distintos Estados-nação. Sua análise nos aponta 

resultados dentre os quais ressaltam três fenômenos das principais mídias da malha: 

a - A condição “territorialista” e independente das emissoras radiofônicas; 

b – O pioneiro surgimento de emissoras televisivas locais nos anos 60-70 e sua posterior 

vinculação a redes regionais/nacionais e controle de grupos multimídia; 

c - Aspectos de uma concepção globalizada vigente na mídia impressa e o caráter misto de 

suas empresas (independentes na maioria e uma minoria vinculada a grupos multimídia). 

Portanto, a grande finalidade da malha local- internacional consiste em desenvolver uma 

competência capaz de produzir novas lógicas por assimilação predicativa, o que consistiria 

em: 

-lutar contra a invisibilidade; 

-buscar o mútuo (re) conhecimento coordenando fatores heterogêneos como circunstâncias, 

projetos, motivos, cooperação, hostilidade, ajuda ou impedimento; 

-estabelecer alguns pontos de pautas comuns tomando conjuntamente e integrando 

acontecimentos disparatados pela ordem do estado-nação; 

-transfigurar o mundo pré-configurado pelos estados nacionais e alheio ao cotidiano da 

sociedade fronteiriça. 

Tais elementos encaminhariam para uma futura consolidação de uma comunidade de 

comunicação erguida sobre as ruínas do congelamento de relações do passado. Em que 

pesem as idiossincrasias aparentes e marcadas pela superficialidade das diferenças 
                                                                                                                                                     
alguns dos tantos temas que o jornalismo interiorano aborda. A constatação da ausência dessas relações com os vizinhos 
países do Prata nos veículos da mídia impressa da fronteira também é verificada por Müller (2002) em estudos sobre a 
mídia local impressa em comunidade fronteiriças. A autora afirma que nos jornais observados do lado brasileiro “pouco é 
dito sobre o que se passa na América Latina e em especial nos países que participam do Tratado como a Argentina, 
Paraguai e Uruguai” (MÜLLER, 2002, p.6). Em seguida, ressalta que “é pequena a preocupação em trazer assuntos 
relativos a questões que afetam os povos dos países envolvidos no Acordo, como os habitantes das cidades fronteiriças”, 
que o papel da mídia impressa é fundamental para “divulgar o que se passa em uma nação vizinha, com problemas tão 
semelhantes, abrindo a possibilidade de encontrar alternativas e soluções que venham ao encontro das necessidades e 
carências de ambos os lados, fazendo com que se altere a concepção do “cá e o lá”, do “nós e os outros”, estabelecendo-se 
então um posicionamento onde prevaleça os interesses da coletividade” (MÜLLER, 2002, p.6). 



idiomáticas e interesses nacionais, há uma busca de superação do (mútuo) estranhamento 

de sociedades que compartilham historicamente de algumas características consagradas 

como a co-descendência e a co-territorialidade. 

A malha de comunicação local-internacional pretende ser um salto sobre um vazio 

determinado por forças e agentes que já não respondem pelas demandas presentes na vida 

fronteiriça. É a organização de um grande encontro nas periferias do estado-nação, 

protagonizado por agentes civis em resposta aos poderes políticos e militares do 

nacionalismo. 

A força do militarismo faz supor que, no que respeita a suas relações internacionais, a 

passagem das armas ao discurso exigiu do estado nacional brasileiro um esforço 

concentrado no sentido de estabelecer uma cortina sonora de proteção e alerta contra uma 

possível invasão cultural e de resguardo à nacionalidade. O congelamento dos conflitos 

entre Brasil, Uruguai e Argentina, observáveis na atualidade, esconde um passado de 

intensas pugnas nos limites meridionais nacionais. 

O uso da violência, preconizado com exclusivo do Estado, conhece amplos 

desdobramentos. Conforme anunciamos ao começo, vamos nos deter em sua presença no 

espaço fronteiriço e na periferia metropolitana.15 O primeiro, tem sua história plena de 

narrativas sobre a constituição da nacionalidade com base nas guerras de defesa territorial. 

O segundo conhece no “estado paralelo do tráfico” uma ameaça que valida até intervenções 

das Forças Armadas em circunstâncias especiais, ademais da manutenção de um sólido 

corpo policial. 

Há autores  que afirmam que o avanço dos tempos teria como verdadeira uma concepção de 

que a guerra e o exercício da violência estariam sendo desenvolvidos por outros meios. 

                                                 
15 Conforme registramos num trabalho anterior, “A leitura que contempla os sistemas de comunicação, a sociedade civil e 
o militarismo no Cone Sul na segunda metade do século XX, realizada por Armand Mattelart (1978, p.69), é uma 
referência objetiva sobre este processo. O autor, nascido na Bélgica e tendo trabalhado no Chile nos anos 60, toma em 
consideração os aportes do Gen. Golbery do Couto e Silva, éminence grise do regime militar e grande estrategista da 
ideologia de segurança nacional, de sólidas contribuições aos conhecimentos geoestratégicos da doutrina de segurança 
nacional e membro da Escola Superior de Guerra do Brasil. Profundamente familiarizado com a cultura que estudamos, 
natural da cidade portuária de Rio Grande e ainda integrante da faixa de fronteira brasileira, o Gen. Golbery exporia sua 
análise dos conceitos da escola francesa, alemã e franquista, chegando aquilo que Mattelart classificou como relativo a 
uma concepção nazista. Os conflitos internacionais, depois da II Guerra Mundial seriam, segundo Mattelart, adotados 
pelos militares do Cone Sul em seu correlato de geoestratégia, abarcaram particulares pretensões imperialistas do Brasil. 
Mattelart assinala, neste aspecto, uma afirmativa do Gen. Golbery colhida em uma entrevista: “El destino manifiesto ... 
inalienable ... trazado ... por la naturaleza misma sobre el mapa del Atlántico Sur.” ( SILVEIRA e ADAMCZUK, 2003). 



Adriano D. Rodrigues (1997, p. 185) afirma que: “No mundo contemporâneo, a estratégia 

comunicacional tornou-se, de facto, uma outra maneira de prosseguir a guerra”. 16 

3 . A manutenção da soberania nacional: o imaginário de alerta  

A política de comunicação vigente nas fronteiras: a ideologia de segurança nacional 

Ênfase em aspectos que acabam por conceder um caráter imperialista às políticas de 

comunicação do estado brasileiro na América do Sul expressos em noções como restrição 

de atividades comunicacionais na faixa de fronteira, restrições ´`a nacionalidade dos 

proprietários,  

Frente a relações entre militarismo, vias e meios de comunicação (indústrias culturais) e a 

questão da soberania nacional, seria difícil fugir ao chavão de que seus discursos estão 

solidamente ligados a epifanias patrioteiras. 

A relação entre um lastro histórico, aspectos legais e política de fronteiras permite avaliar a 

atividade da malha de comunicação local- internacional presente na faixa de fronteira do sul 

do Brasil. Ela é detentora de um testemunho histórico sobre a convivência com distintos 

estados-nação e se mostra especialmente vulnerável à política de fronteiras, refletindo em 

suas experiências particulares as contradições que lhe são inerentes. Neste sentido, a 

experiência comunicacional da fronteira sul-brasileira se constitui em elemento de 

referência para a fronteira brasileira em sua totalidade e para a sociedade em geral ao haver 

antecipado aspectos que atualmente são considerandos inerentes à globalização. 

As fronteiras são especiais porque funcionam como alarmas de incêndio, sinalizando riscos 

para a continentalidade ao manter uma atitude de alerta quanto à integridade territorial. Sua 

dinâmica comunicativa aponta para... . 

A proposta que se recolhe desta experiência e que pode dar suporte teórico a outras 

sociedades fronteiriças da ampla linha de fronteira brasileira é a de uma postura dialógica, 

um método de convivência comunicacional. Segundo a ação da mídia, a produção de 

narrativas sobre a identidade a partir das diferentes vozes tende a fazer-se útil e pública. E é 

dessa forma que a malha de comunicação local- internacional poderá converter-se numa 
                                                 
16 No entanto, o contexto de integração econômica tem confundido a muitos, que acreditam que o clima bélico teria sido 
absolutamente abolido. O sistema de comunicação estaria alterando a concepção clássica da guerra e paz? Outra vez 
convocamos ao autor quando tece sua argumentação sobre o que chama de viragem tecnológica, indicando precisamente a 
intervenção do sistema radiofônico: “A rádio atravessou desde os seus começos as fronteiras. Apesar de ter servido muitas 
vezes para alimentar a coesão entre os povos e a compreensão das outras culturas, assim como para acelerar a prestação de 
socorros, insere-se neste processo de planetarização das redes de informação que nos coloca perante a urgência de 
repensar muitos dos princípios em que assentava a coerência das instituições, ditando-lhes as formas de organização e as 
normas de funcionamento” (RODRIGUES, 1997, p.185). 



ponte que permita um salto sobre um vazio determinado por forças e agentes que já não 

respondem pelas demandas presentes na vida fronteiriça e que conhecem com a 

globalização um grande desafio, o de atualizar sua existência ou, então, desaparecer 

simbolicamente, subsumidos no caos que outrora se reservava aos espaços limítrofes. 

A variedade de algumas experiências sincrônicas e o reconhecimento atribuído a algumas 

produções de êxito permite, no entanto, apontar para a construção de uma nova comunidade 

de comunicação. Seu valor é aproveitado pelos núcleos de produção audiovisual, 

especialmente de ficção televisiva, os quais recorrem ao legado cultural regional em busca 

de uma matéria sólida de representação. Cabe, ass im, à sociedade periférica encontrar nesta 

alternativa uma dupla possibilidade: considerá- la como forma de adentrar no império 

através de seus mitos de origem e lendas, símbolos e, especialmente, dos “heróis de 

fronteira”, ou fazê-los personagens de seus próprios relatos. E é desta última alternativa que 

as práticas da malha de comunicação local-internacional podem vir a ocupar-se com êxito, 

promovendo os seus próprios heróis transfronteiriços, confrontando versões e expondo sua 

diversidade de perspectivas. 

A reflexão procurou expor a necessidade de um amplo debate internacional sobre política 

de comunicação, a qual tem especial repercussão tanto na periferia urbana como na rural. 

É possível criticar a atividade jornalística tendo em vista uma outra visão das fronteiras 

nacionais? Com Hommi Bhabha ensaiamos uma resposta: 

 

Contra-narrativas da nação que evocam continuamente e apagam suas 
fronteiras totalizantes - ambas reais e conceituais - perturbam aquelas 
manobras ideológicas através das quais “comunidades imaginadas” são 
tomadas como identidades essencialistas. Sendo que a unidade política da 
nação consiste no contínuo deslocamento de seu espaço moderno 
irremediavelmente plural, cercado por nações diversas e ainda hostis, 
como um espaço significante que ainda é arcaico  e místico, 
paradoxalmente representando a territorialidade da nação moderna, na 
temporalidade patriótica e atávica do Tradicionalismo. Assim, facilmente, 
a diferença do espaço retorna à Mesmidade do tempo, convertendo 
Território em Nação, tornando Povo em Unidade. (BHABHA, 1995, p. 
300) (trad. nossa).    

 

Para a narrativa ficcional, os “heróis de fronteira” apresentam-se como os personagens mais 

atraentes, enquanto que para a narrativa jornalística, seu heroísmo é absolutamente 

ignorado, e eles são colocados na marginalidade. Esta diferença determina sua abordagem 



como estigma, e não mais como estereótipo, conforme ocorre nas narrativas de ficção 

(veja-se nosso trabalho SILVEIRA, 2003).  Assim, a dinâmica do estigma faz-se relacional 

segundo o nível de interação social que se privilegie. Outro aspecto a salientar é o de que a 

origem filológica do termo estigma o relaciona às marcas destacáveis no sujeito e, ao fazê-

lo, determinados atributos são ressaltados. Assim, tal marcação negativa operada pela mídia 

impressa vem a realizar um processo de exclusão que separaria as sociedades fronteiriças 

daquilo que é tomado por normal no contexto das metrópoles plenamente integradas ao 

estado-nação. Por fim, reiterando o que Rosana de Lima Soares (2004) constatou 

empiricamente, definições e consensos sobre aquilo que é considerado normal ou desviante 

determinam os alcances e limites dos estigmas sociais e expressam valores profundamente 

arraigados na cultura brasileira quanto a sua sociedade e seu território. 

Tomadas como zonas de intervalo entre sua costa litorânea, expressão de uma 

metropolitanismo pleno, e a imensidão de seu território interior. Nesta condição, a mídia 

metropolitana relaciona-se com o interior da continentalidade da nação tomando a crônica 

de seu cotidiano como sinais de um alerta de emergência. O sentido histórico das políticas 

de comunicação do estado brasileiro convertem as fronteiras nacionais numa zona de 

intervalo. O Estado criou, através de suas políticas, uma zona de sombra que exclui a pré-

disposição aos acontecimentos vinculados à globalização, própria da fronteira. Sua 

expressividade inerente é compreendida como sinais de um incêndio que se necessita 

debelar e que ameaça a integridade nacional.  

Por fim, queremos dizer que o Estado deve rever seu olhar antagonista para seus amplos 

espaços fronteiriços, sob pena de ter grandes dificuldades na condição da integração latino-

americana e manutenção da exclusão simbólica de sua sociedade.  
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