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RESUMO 
 

 Este estudo analisa a mídia impressa local produzida no lado brasileiro da Tríplice 
Fronteira, região limítrofe entre Brasil, Paraguai e Argentina e toma como exemplar o jornal 
brasileiro A Gazeta do Iguaçu, editado na cidade de Foz do Iguaçu, PR, que compõe a área 
trinacional. Os principais objetivos são analisar as características desta mídia local, a 
incidência de notícias sobre a fronteira, o relacionamento daquele veículo com as 
comunidades e com os grupos humanos que vivem na região, bem como o grau de influência 
e o nível de comprometimento do jornal com a política de Foz do Iguaçu. A base teórico-
metodológica constituiu-se de bibliografia sobre a questão global- local, dos estudos sobre 
multiculturalismo e diversidade cultural (estudos culturais), e dos questionamentos acerca de 
comunicação local e regional.  As técnicas utilizadas foram, além da revisão bibliográfica, a 
análise de conteúdo do jornal A Gazeta do Iguaçu e entrevistas semi-estruturadas. Dentre as 
conclusões encontradas, verificou-se que a cobertura da fronteira é uma pauta prioritária, mas 
que ao mesmo tempo, perde espaço para o jornalismo de opinião, através das diversas colunas 
de opinião e sociais, que ocupam a maior parte do noticiário cotidiano local.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palavras-chave: mídia local, jornais de interior, fronteira, opinião. 



 

 

ABSTRACT  
 

 This study analyzes the local printed press produced on the Brazilian 
side of the Triple Border, the region on the frontiers of  Brazil, Paraguay and 
Argentina and takes as an example the Brazilian newspaper A Gazeta do Iguaçu , 
edited in the city of Iguassu Falls, PR, which is part of trinational region. The 
main objectives are to analyze the characteristics of this local press, the 
incidence of news about the border, the relationship of this vehicle with the 
related communities and with the human groups that live in the region, as well 
as the level of influence and level of commitment of the newspaper with Iguassu 
Falls’ politics. The theoretical-methodological base is composed by 
bibliography on the global-local issue, studies about multiculturalism and 
cultural diversity (cultural studies) and inquiries about the local and regional 
communication. The utilized techniques were, aside from the bibliographical 
review, the analysis of A Gazeta do Iguaçu  newspaper’s content and semi-
structured interviews. Among the conclusions, it was verified that the coverage 
of the border is a priority topic, but at the same time it loses space to the opinion 
journalism, through diverse social and opinion columns, that occupy most of the 
local daily periodical’s space. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: local press, countryside newspapers, border, opinion. 



 

RESUMEN 
 

 
 Este estudio analiza la prensa escrita local, que se produce en el lado brasilero de la 
Triple Frontera, región limítrofe entre Brasil, Paraguay y Argentina. Se toma como ejemplo el 
periódico brasilero A Gazeta do Iguaçu, editado en la ciudad de Foz do Iguazú, PR, que 
compone el área trinacional. Los principales objetivos son analizar las características de esta 
prensa local, la incidencia de noticias sobre la frontera, la relación de aquel vehículo con las 
comunidades y con los grupos humanos que viven en la región, así como el grado de 
influencia y el nivel de compromiso del periódico con la política de Foz do Iguazú. La base 
teórico-metodológica se constituye de bibliografía sobre la cuestión global- local, de los 
estudios sobre multiculturalismo y diversidad cultural (estudios culturales), y de los 
cuestionamientos acerca de comunicación local y regional.  Las técnicas utilizadas fueron, 
además de la revisión bibliográfica, el análisis del contenido del periódico A Gazeta do 
Iguaçu y entrevistas semi-estructuradas. Entre las conclusiones alcanzadas, se verifico que la 
cobertura de la frontera es una pauta prioritaria, pero que al mismo tiempo, pierde espacio 
ante el periodismo de opinión, a través das diversas columnas de opinión y sociales, que 
ocupan la mayor parte del noticiario cotidiano local.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palavras-clave : prensa local, periodicos de interior, frontera, opinion. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
A pesquisa do jornalismo produzido em áreas fronteiriças do sul do Brasil é um tema 

ainda pouco explorado no país. Afora iniciativas existentes no Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina 1, no Paraná não se tem conhecimento de estudos sobre a mídia produzida na região 
da Tríplice Fronteira, área de limites geográficos entre os países Brasil, Argentina e Paraguai 
e que  constitui, por si mesma, um amplo laboratório para estudos em diversos campos do 
conhecimento, tais como a sociologia, antropologia, história, geografia e turismo. 

Se, em comunicação, qualquer região de fronteira poderia ser considerada um “rico 
celeiro de pautas jornalísticas”, a fronteira molhada com Paraguai e Argentina o é ainda mais, 
na medida em que vários fatores se fundem para tornar a chamada Tríplice Fronteira uma 
pauta toda especial. Ao buscar realizar um estudo sobre a mídia impressa local na região 
trinacional, era necessário, primeiro, escolher sobre qual lado da fronteira iríamos estudar e, 
em segundo lugar, qual o veículo impresso de maior significação. Na cidade de Foz do 
Iguaçu, o diário A Gazeta do Iguaçu é o principal veículo, entre outros três existentes:  Jornal 
1ª Linha, Jornal do Iguaçu e jornal Rota do Crime.  

Partindo de pressupostos teóricos sobre os estudos culturais, cujos questionamentos 
envolvem a diversidade cultural e o multiculturalismo, traço típico da região trinacional,  
voltamos nosso olhar para esta imprensa local, investigando até que ponto as características 
desta mídia de fronteira seriam diferentes de um jornalismo de interior apenas. Interessou-nos 
o aspecto local/global, que permanentemente se insinua na vida das populações das cidades 
desta fronteira específica, através da sua imprensa cotidiana. Desejávamos comprovar se o 
fato de se localizar numa zona de fronteira internacional afetaria o noticiário local e em que 
medida. Também buscávamos saber se o cotidiano de uma cidade interiorana de médio porte, 
como Foz do Iguaçu, seria preponderante no jornalismo local, se as pautas do jornal estudado 
seriam prioritariamente as de enfoque próximo ou distante, regional, nacional ou 
internacional. Buscávamos fazer um estudo de caso de um veículo em uma condição 
específica. Este método de pesquisa, na visão de Antônio Carlos Gil (1996, p. 59) se aplica 
com pertinência nas situações em que o objeto de estudo já é suficientemente conhecido a 
ponto de ser enquadrado em determinado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ver estudos de Raddatz (2003) , Müller (2000) e Dornelles (2000)  
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tipo ideal. Na definição de Young, citada por Gil, o “estudo de caso é um 
conjunto de dados que descrevem uma fase ou a totalidade do processo  social 
de uma unidade, em suas várias relações internas e nas suas fixações culturais” . 
Assim, o jornal local A Gazeta do Iguaçu se  apresentava, para a autora, com 
muitos elementos e inter-relações sociais passíveis de observação. 

Para realizar o estudo proposto, os procedimentos metodológicos foram: 
1. Levantamento bibliográfico e documental, procurando revisitar teorias e 
conceitos sobre a comunicação local e regional,  a questão da proximidade no 
jornalismo, a perspectiva dos estudos culturais e os documentos disponíveis 
sobre os jornais locais de Foz do Iguaçu; 2. Entrevistas semi-estruturadas com 
os editores de cada um dos quatro jornais estudados; 3. Visita à empresa 
jornalística que edita o diário A Gazeta do Iguaçu para observarmos a estrutura 
física e realizarmos entrevistas com funcionários, diretores e jornalistas a fim de 
coletarmos informações para a pesquisa; 4. Análise de conteúdo do jornal 
selecionado, incluindo desde o noticiário completo da amostra, os editoriais e a 
publicidade,  a fim de verificarmos as hipóteses e compararmos os resultados 
obtidos; 5. Analisar a coluna de opinião  “Notas do Jota”, contextualizando a 
análise do autor com a situação da política municipal, depois das eleições em 
2004. 

No estudo do jornalismo impresso na região trinacional, foram utilizados 
os procedimentos metodológicos detalhados a seguir: 

Pesquisa documental: apesar do pequeno e desorganizado acervo 
bibliográfico sobre a mídia impressa na Biblioteca Pública de Foz do Iguaçu, 
fizemos um levantamento dos documentos lá existentes, constatando que havia 
alguns exemplares do jornal Nosso Tempo e de outros, mas em estado bem 
adiantado de deterioração, infelizmente. Os documentos históricos relevantes à 
pesquisa foram as revistas Painel, da editora Tezza, onde encontramos algumas 
informações sobre o histórico da imprensa iguaçuense. No portal da agência de 
notícias Front, foi onde encontramos mais elementos históricos do que na 
biblioteca pública local, onde observamos pouco cuidado com os registros. 
Assim a pesquisa documental se valeu mais de fontes secundárias e 
contemporâneas do que de fontes retrospectivas. 

Pesquisa bibliográfica: neste estudo, procuramos realizar um panorama 
teórico das temáticas relevantes: a localização estratégica da Tríplice Fronteira, 
com as principais características que a tornam única, e em especial, a cidade de 
Foz do Iguaçu, com seu turismo marcante; a questão da fronteira enquanto 
limite intercultural e a identidade dos elementos que habitam uma área 
fronteiriça, a comunicação em regiões de confluência de países, em que a  
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diversidade cultural se faz mais presente; as teorias que embasam os 
estudos de comunidades e a comunicação local e regional e a contraposição da 
localidade versus a globalização nos meios de comunicação na atualidade. 

Análise de conteúdo: o estudo do conteúdo dos jornais locais, 
especialmente de A Gazeta do Iguaçu foi realizado através da verificação de 
todas as matérias principais e secundárias, de acordo com as categorias e 
assuntos que iam aparecendo. O periódico foi estudado mediante a 
caracterização da informação: como era o tratamento dos temas locais, 
estaduais, nacionais e internacionais, de que tratavam os editoriais, o porquê do 
formato tablóide, o histórico do veículo na cidade de Foz do Iguaçu e a 
construção de sua trajetória de jornal que tenta refletir uma realidade localizada. 
Para estudar a incidência das notícias, optamos por dois tipos de análises: uma 
geral onde foram estudados os noticiários local, estadual, nacional e 
internacional, para termos uma noção do que iria prevalecer. Em seguida, 
selecionamos as notícias locais por categorias. As categorias ficaram assim: 
Âmbito Geográfico, com as subcategorias local, estadual, nacional e 
internacional e Fronteira, com as subcategorias Aduana, Mercosul, política, 
polícia, economia, turismo, cultura e saúde. 

A técnica de análise de conteúdo vem-se desenvolvendo nestes últimos 
anos, de acordo com Marconi & Lakatos (1999, p. 131), com a finalidade de 
descrever, sistematicamente, o conteúdo das comunicações, sendo a atual AC 
acrescida de mais uma característica – o desenvolvimento das técnicas 
quantitativas, que permitem maior precisão. Nas palavras das autoras, “na 
análise de conteúdo referente à imprensa, é encontrado material útil à pesquisa 
sobre as tendências das influências dos grupos de pressão e dos indivíduos” . 
Nesta técnica podem-se testar hipóteses sobre o conteúdo das publicações, tais 
como livros, revistas, jornais, discursos, entre outras. 

Como amostra, selecionamos sete edições do jornal A Gazeta do Iguaçu 
pela técnica da semana construída, começando no dia 06 de junho de 2004, 
domingo2, passando em seguida para a edição do dia 14 de junho (segunda-
feira), depois a do dia 22 de junho (terça-feira), a de 30 de junho (quarta-feira), 
depois a de 8 de julho (quinta-feira), em seguida a do dia 16 de julho (sexta-
feira), finalizando a semana no dia 24 de julho (sábado). Tivemos então num 
período de sete semanas compreendido entre os meses de junho e julho de 2004, 
período no qual as candidaturas à prefeitura e câmara municipal estavam 
começando a se delinear e o posicionamento do jornal  

 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Não há edição aos sábados, mas sim uma edição única de fim de semana.  
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quanto à política local se daria de modo mais evidente. Analisamos ainda 
a coluna diária “Notas do Jota” em que o editor de A Gazeta do Iguaçu se 
posicionava politicamente sobre as eleições municipais. Também foram 
estudados os editoriais de todas as edições selecionadas e os anúncios 
publicitários. O critério de seleção utilizado foi o da verificação do máximo 
possível de informações veiculadas pelo diário A Gazeta do Iguaçu , 
representando um escrutínio de seu conteúdo, não só jornalístico, mas também a 
quantidade de espaço dedicado à publicidade. No período que indica o início de 
férias de julho, tem-se em geral um maior movimento no comércio clandestino 
na Ponte da Amizade, na fronteira Brasil-Paraguai,  e quisemos verificar como 
as notícias da fronteira apareciam no jornal nesta época de início das férias 
escolares do primeiro semestre.  

Realização de entrevistas: a entrevista é um encontro entre duas pessoas, a 
fim de que uma delas obtenha informações a respeito de determinado assunto, 
mediante uma conversação de natureza profissional (MARCONI & LAKATOS, 
1999, p. 94). Trata-se, pois, de uma conversação efetuada face a face, de 
maneira metódica; proporciona ao entrevistado, verbalmente, a informação 
necessária. De acordo com as autoras, na entrevista despadronizada ou não 
estruturada,  o entrevistado tem liberdade para desenvolver  cada situação em 
qualquer direção que considere adequada. Já na entrevista padronizada ou 
estruturada, o entrevistado segue um roteiro pré-elaborado e ela é efetuada de 
preferência com pessoas selecionadas de acordo com um plano. Ao realizarmos 
as entrevistas com os editores de cada um dos jornais pesquisados, buscamos o 
meio-termo entre os dois tipos de entrevistas, utilizando as semi-estruturadas. 
Constatamos algumas dificuldades quanto ao agendamento das mesmas, em 
função do trabalho de cada um. Mesmo assim, pudemos conversar com quase 
todos. Ao entrevistar os editores, nosso objetivo era conhecer a realidade de 
cada veículo e sua história, como era o trabalho deles à frente da redação e o 
processo de dar cobertura às pautas da fronteira. Assim, dadas as diferenças e 
características peculiares de cada jornal, fizemos o mesmo tipo de perguntas 
para cada editor, de acordo com o que já conhecíamos dos periódicos e o que 
desejávamos investigar. Uma dificuldade que não conseguimos contornar foi em 
relação ao diretor-geral do jornal Rota do Crime, José Carlos, o qual não foi 
entrevistado, apesar das várias tentativas de contato.  

No problema de pesquisa, a questão central dizia respeito ao modo como 
se noticiam os fatos da Tríplice Fronteira no jornalismo impresso local de Foz 
do Iguaçu, no lado brasileiro. As principais questões eram: como o veículo de 
comunicação chamado A Gazeta do Iguaçu trabalha  
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as questões fronteiriças? Como o jornal noticiava os fatos locais, qual o 
espaço destinado aos temas locais em contraposição aos temas externos à 
comunidade e por fim como era o relacionamento do veículo com a política 
local, nos seus editoriais, colunas e noticiário. 

Quisemos investigar e aprofundar os aspectos das notícias locais cuja 
ênfase é dada aos temas da fronteira, tais como as questões de fiscalização na 
aduana Brasil-Paraguai, com problemas de contrabando e ainda buscamos os 
seguintes objetivos: 

- observar a incidência de informação local, da cidade [Foz do 
Iguaçu], bairros, comunidades que vivem do lado brasileiro [e 
muitas vezes trabalham no Paraguai], problemas típicos de 
regiões aduaneiras [comércio, negócios ilegais], versus 
informação exterior à fronteira no jornalismo produzido 
localmente. 

- identificar os temas tratados no diário escolhido – A Gazeta do 
Iguaçu , verificando a ênfase dada às notícias da fronteira , em 
nível local, estadual e internacional [destacando as cidades 
vizinhas do lado paraguaio e argentino]. 

- caracterizar o estilo do jornalismo local de A Gazeta do Iguaçu e 
também dos outros três estudados. 

Tínhamos como hipótese central a seguinte colocação: o nível em que o 
cotidiano fronteiriço é mostrado em sua mídia impressa pode comprovar se há 
ou não interesse genuíno por parte da imprensa em mostrar a situação real, sem 
a intenção de “embelezar” os fatos de uma região ou cidade turística, diga-se de 
passagem. E ainda: a imprensa dita de interior, via de regra, acompanha as 
tendências políticas locais, envolvendo-se na disputa partidária, de forma 
explícita ou não, mas sempre compartilhando os mesmos espaços, envolvendo-
se e influindo neste processo. 

O papel que a comunicação possui na cultura regional é um dos fortes 
indicativos dos modos de uma sociedade funcionar. E a cultura de interior é 
marcada por assuntos da localidade, como a política da cidade e do estado, em 
primeiro lugar. Assim como a política local é um dos assuntos de maior 
interesse ao cidadão comum, todos os demais temas da comunidade na qual o 
indivíduo vive, tomam um espaço muito importante na representação social 
veiculada através da imprensa.  

(...) focalizar a comunicação dentro da cultura é entrever o papel 
que ela joga na construção das identidades dos movimentos sociais, 
dos agrupamentos geracionais, das relações de gênero, das 
etnicidades. Por isso tudo, à urgência que o tempo nos cobra, 
devemos passar a enfatizar um modelo segundo o qual, antes de 
tudo, 
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 comunica-se cultura e fazer com que a comunicação assuma a 
tarefa de dissolver barreiras sociais e simbólicas, descentrando e 
desterritorializando as possibilidades mesmas da produção cultural 
e seus dispositivos. (...) Por tudo que acarreta como novo 
paradigma das Ciências Sociais, a globalização implica 
fundamentalmente o reconhecimento da multiculturalidade 
(LOPES, 2000). 

 O trecho acima fez parte do tema central “Comunicação e 
multiculturalismo”, do XXIII Ciclo de Estudos Interdisciplinares da 
Comunicação, Intercom, de autoria da Profa. Dra. Maria Immacolata Vassallo 
de Lopes, e além de enquadrar a diversidade cultural como marca específica no 
centro das discussões do mundo contemporâneo, chamava atenção para as 
identidades que se afirmam e se fortalecem na comunicação, que é feita tanto de 
convivência quanto de conflito.  

Os aspectos geográficos da Tríplice são mostrados no capítulo 1 deste 
trabalho, onde procuramos traçar um panorama do entorno compreendido entre 
as cidades de Foz do Iguaçu (Brasil), Puerto Iguazú (Argentina) e Ciudad del 
Este (Paraguai), e os atrativos que fazem da área um dos destinos turísticos mais 
procurados do mundo. 

No capítulo 2, levantamos a questão da diversidade cultural de Foz do 
Iguaçu, onde vivem indivíduos de 72 etnias em pacífica convivência diuturna, o 
que a torna uma cidade especial enquanto fronteira internacional. Discutimos 
neste capítulo as teorias que dão relevância atual ao tema fronteira, 
contrapondo-as com a globalização e a vocação da área para o 
multiculturalismo. 

No capítulo 3, o foco está na mídia de fronteira, com a descrição dos 
estudos realizados em outras regiões fronteiriças e suas contribuições às 
pesquisas em comunicação. A temática da comunicação local é contraposta às 
informações globalizadas. O papel do jornalismo local e interiorano começa a 
ser esboçado. 

O capítulo 4 trabalha o jornalismo local em Foz do Iguaçu e traz os 
acontecimentos principais de implantação dos meios de comunicação de massa 
na cidade, a caracterização desta mídia e sua trajetória, entrecortada e oscilante. 
Faz-se um levantamento histórico dos quatro jornais principais para então, no 
capítulo 5, apresentarmos os resultados da pesquisa realizada, através da técnica 
de análise de conteúdo, no jornal A Gazeta do Iguaçu. Neste capítulo, detivemos 
osso olhar na análise quantitativa do conteúdo, colhendo alguns dados 
inesperados e a confirmação das principais hipóteses. 
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“Neste canto do mundo, cidadãos e instituições lutam 
para romper velhos paradigmas e estabelecer referências 

de desenvolvimento que dignifiquem  
o viver na fronteira, com convicção sobre o amanhã”. 

(Faisal Saleh) 
 
 

CAPITULO I – FRONTEIRAS GEOGRÁFICAS DO ESTADO 
DO PARANÁ 

 
1. Região Trinacional: caldeirão de etnias e culturas 

 
Não há como deixar de refletir sobre o tema fronteira quando se vive numa área de 

intersecção de duas pontes, dois rios, três cidades, três países, três fronteiras - uma tríplice 

fronteira. Especialmente quando se conjugam várias outras características que tornam aquela 

uma região de fronteira única e o fato de ali viver, um exercício de interseção permanente. 

Falamos da região oeste do estado brasileiro do Paraná, limite geográfico entre Brasil, 

Paraguai e Argentina, conhecida mundialmente como a Tríplice Fronteira paranaense, ou 

simplesmente, Região Trinacional ou por Iguaçu, na grafia internacional que usa o idioma 

inglês3. 

Na tentativa de unir as fronteiras e transformar o “Pólo Iguassu” numa região de fato 

integrada, existem instituições não-governamentais como o Instituto Pólo Internacional 

Iguassu, cuja base de atuação é a região trinacional conhecida nos meios especializados locais 

como Iguassu Pólo Turístico Internacional. Atuando como elo de ligação entre as culturas da 

região, a organização, sem fins de lucro, busca consolidar uma base de dados sobre a 

realidade do Iguassu, ainda sem muito sucesso, dada a desagregação entre os países e as 

dificuldades de efetivação do Mercosul. Criado há oito anos por empresários instituidores dos 

três países, o Instituto Pólo Internacional Iguassu tem o propósito de pesquisar e propor 

soluções compartilhadas para o desenvolvimento regional integrado (SALEH, 2000, p.12-13). 

 

 

 

                                                 
1 Iguassu , em inglês, Iguaçu em português, Iguazú, em espanhol e Yguasu  na língua dos índios guaranis. 
Conforme a língua muda a grafia. Neste trabalho estaremos utilizando a grafia própria dos nomes de instituições 
em cada uma das línguas, exceção feita ao Instituto Pólo Internacional Iguassu e  à região do Iguassu quando 
referirmos a ela no sentido político. 
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Na fronteira do Brasil com a Argentina está localizado o Parque Nacional do Iguaçu. 

Dentro do parque, as “Cataratas do Iguaçu” representam o mais importante atrativo turístico 

do Paraná e um dos mais procurados do Brasil. A cidade paraguaia da Tríplice Fronteira, 

Ciudad Del Este, tem 223.350 moradores e atrai visitantes e compradores do mundo todo, o 

ano inteiro4. Puerto Iguazú, na Argentina, possui cerca de 28 mil habitantes e é a menor das 

três cidades da Tríplice Fronteira. Foz do Iguaçu, com 293 mil habitantes, e é a maior cidade 

da fronteira. A região tem ao todo 853 mil indivíduos e é exemplo para o mundo em termos 

de convivência pacífica entre povos de diferentes costumes e nacionalidades, além de motivo 

de orgulho para os habitantes (PIMENTEL, 2004). 

Segundo informa o portal <www. h2foz.com.Br>, os traços dessa variedade cultural se 

refletem nos hábitos peculiares - religião, vestuários, alimentação e línguas - encontrados 

somente nesta fronteira. Assim é comum, pela manhã no centro de Foz do Iguaçu, 

cumprimentar-se com o tradicional "bom dia", em português, espanhol,  árabe e até chinês - 

idiomas dos permanentes na região - e ainda em inglês, francês, italiano, línguas faladas pelos 

turistas de passagem.  

De acordo com dados coletados no portal da Agência de Notícias Front, a comunidade 

árabe da Tríplice Fronteira  é a maior em termos de população, tem uma ampla representação 

na sociedade local, uma mesquita e quatro escolas. Sua importância é tanta que mereceu a 

visita especial do primeiro-ministro do Líbano, Rafki Hariri, em 2003. Fouad Fakih, um dos 

líderes da colônia árabe e presidente de uma das faculdades de Foz do Iguaçu reforça: “O 

Brasil é a nossa segunda pátria e aqui destaco a Tríplice Fronteira, onde convivemos em paz 

numa relação harmoniosa com todos".  

                                                 

2Ciudad del Este, é a capital do Departamento (estado) de Alto Paraná e a segunda mais importante do Paraguai, 
perdendo apenas para a capital Assunção. A cidade é considerada o pulmão da economia paraguaia e responsável 
pelo ingresso de aproximadamente 33% das receitas tributárias aduaneiras do país. Originalmente chamada de 
Ciudad Presidente Stroessner, Ciudad del Este ganhou nova denominação com a queda do regime do ex-ditador, 
em 1989. Ligada com Foz do Iguaçu pela Ponte Internacional da Amizade, sobre o rio Paraná, se tornou 
mundialmente conhecida pela atividade comercial e a grande variedade de produtos asiáticos. A cidade importa 
produtos principalmente do sudeste asiático, Estados Unidos e Taiwan. Estima-se que 80% de todo o volume é 
comercializado com Brasil.  As travas ao turismo de compras impostas pelo Brasil ao comércio fronteiriço, em 
1995 e a criação do Mercosul, mudaram a situação de Ciudad del Este, cuja principal atividade é a triangulação 
comercial. Os problemas começaram a se fazer sentir com a queda nas vendas obrigando vários comércios 
fecharem as portas, deixando milhares sem trabalho fixo. (PIMENTEL, 2004). 
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Os árabes participam ativamente da vida econômica da região. Na Avenida JK, em 

Foz, por exemplo, eles administram três lanchonetes, dois açougues, uma escola de dança do 

ventre, um salão de beleza, um supermercado, uma confeitaria, um cyber-café, uma mercearia 

especializada em legumes, frutas e verduras e uma série de bares e vendas. Essa verdadeira 

rede de comércio de serviços atende especialmente os migrantes, em sua maioria vindos do 

Líbano (Foz do Iguaçu une povos de diferentes nacionalidades.In: História de Foz. Net). 

Mais localizados no outro lado da fronteira, no Paraguai, predominam os chineses de 

Taiwan, que detém certo domínio no comércio local, com casas comerciais que vendem de 

tudo e que, segundo algumas fontes, serviriam como fachada para encobrir negócios escusos 

de contrabando, especialmente de produtos eletrônicos. Os chineses e coreanos, em geral, 

mantêm isolamento quase que completo, são discretos e fazem questão de ficar à distância das 

questões da região, compondo um mundo à parte que raramente se mistura aos demais 

imigrantes. 

A presença de argentinos e paraguaios em Foz foi identificada já na época da 

formação da colônia militar, no século XIX, de acordo com o portal <www.h2foz.com.br>. 

Estudo feito pelo Exército em 1889 identificou uma população formada por 324 pessoas, em 

sua maioria dos países vizinhos, que imigraram para o território brasileiro. Atualmente, eles 

são parte integrante do município. Perto do rio Iguaçu, na região da grande Porto Meira, uma 

avenida funciona quase que exclusivamente para atender aos argentinos que compram 

alimentos e buscam os serviços brasileiros. São supermercados, lojas de materiais de 

construção e até oficinas mecânicas especializadas em atender clientes de origem portenha  

(Foz do Iguaçu une povos de diferentes nacionalidades.In:História de Foz. Net). 

Ainda de acordo com a fonte, a região é habitada por descendentes de paraguaios que 

trouxeram a xipa, a sopa paraguaia, o tererê e outros costumes guaranis. Entre as décadas de 

40 e 70, gaúchos e catarinenses e posteriormente cariocas, paulistas, mineiros e nordestinos 

escolheram a região para produzir a terra, construir a Itaipu Binacional e criar seus filhos. Os 

gaúchos que trouxeram o churrasco e o chimarrão modificaram o sotaque regional com os 

“parlari” e as carroças com um erre só. Os CTG’s (Centros de Tradição Gaúcha) são comuns 

na região.  

Os chineses e coreanos foram os últimos a embarcar no caldeirão  lingüístico. O 

mandarim já é ouvido e falado nos bares, confeitarias, escolas, supermercados e até 

danceterias. Há agências de turismo, imobiliárias, médicos e construtoras que atendem 

somente a  clientes orientais. A preferência pelo turismo internacional trouxe a Foz e região 

uma leva de profissionais estrangeiros que trabalham em diversas áreas de prestação de 
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serviços. É fácil encontrar bailarinos argentinos que dançam nas casas de shows; americanos 

proprietários de agências de turismo; franceses livreiros e portugueses hoteleiros. A região 

chegou a ter o The Informer,  jornal em inglês para turistas, editado pelo jornalista poliglota 

Jackson Lima.  O caldeirão cultural da Tríplice Fronteira também rendeu nome para o espaço 

mais democrático da comunidade: a Praça das Nações, localizada no centro de Foz do Iguaçu, 

recebeu esse nome justamente numa referência aos representantes das várias nações que 

vivem no município. Ela é o palco das manifestações dos povos que formam uma região única 

no planeta (Foz do Iguaçu une povos de diferentes nacionalidades.In: História de Foz. Net). 

O gerente da concessionária Cataratas do Iguaçu S.A., a empresa de iniciativa privada 

que administra o Parque Nacional do Iguaçu pelo lado brasileiro,  o advogado Wádis 

Benvenutti, descreve, em entrevista à agência de notícias de Foz do Iguaçu o que pensa a 

respeito da Tríplice Fronteira:  

Vivemos numa região onde temos três países diferentes, mas uma só comunidade. 

Um exemplo paradoxal é quando você lê no ônibus “linha urbana internacional”  e é 

uma realidade. Você embarca no centro de Ciudad del Leste (Paraguai), atravessa 

pelo Brasil e desce no centro de Puerto Iguazú (Argentina) com as mesmas 

características de um transporte urbano. É uma peculiaridade  que nós temos 

(MACIEL, 2004). 

Para  Benvenutti (2004, p.01), quando  a Argentina também tiver uma maleabilidade 

maior vai estar consolidado o pólo com três aeroportos, três culturas, quatro moedas (real, 

dólar, gurarani e peso), produtos diferenciados, quase único no mundo. “São poucos lugares 

no mundo que têm uma tríplice fronteira onde você pode circular em três países em 10 

minutos”, diz o gerente da concessionária Cataratas do Iguaçu.  

Facilitar o livre trânsito de turistas na fronteira, modernizar as aduanas, reduzir as 

tarifas aeroportuárias e definir uma nova cota de importação para turistas entre o Brasil, 

Paraguai e Argentina são assuntos que fazem parte da pauta de reuniões de ministros do 

Mercosul. A última ocorreu em outubro de 2004, em Ouro Preto, Minas Gerais. Aguarda-se o 

reconhecimento  do Pólo Iguassu como principal destino turístico do Cone Sul em março de 

2005. O reconhecimento, que se arrasta há anos, será formalizado na III Reunião de Ministros 

de Turismo do Mercosul, em Foz do Iguaçu. Na mesma ocasião, serão realizados ainda mais 

dois encontros que reforçarão a criação de um pólo turístico no bloco: o II Frontur (Seminário 

Internacional de Turismo da Fronteira) e IV Fórum de Integração Fronteiriça do Mercosul, 

conforme informações do presidente do Instituto Pólo Internacional Iguassu, Faisal Saleh 

(VENDRAME, 2004). 
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2.  Marco delimita as três fronteiras 

 

Um dos mais visitados atrativos turísticos da região demarca o limite geográfico entre 

os três países. Inaugurado em 20 de julho de 1903, o Marco das Três Fronteiras estabelece o 

limite territorial do Brasil com a Argentina e com o Paraguai. Trata-se de um raríssimo 

acidente geográfico, pois é o ponto de onde se tem a visão completa da fronteira, ao sul entre 

o Rio Iguaçu e a Argentina; e a oeste entre o Rio Paraná e o Paraguai.  

O Marco das Três Fronteiras é o único lugar do mundo onde se pode encontrar três 

países separados por dois rios num mesmo local, segundo a Cronologia Histórica do 

Município de Foz do Iguaçu (WEBBER, 2003, p. 14).  Existem apenas outros dois pontos 

geográficos com características parecidas, mas nenhum no mesmo local exatamente, nas 

fronteiras com os seguintes países: Áustria, Alemanha e Suíça (na Europa); e Laos, Tailândia 

e Birmânia (na Ásia). No local encontra-se também a pedra fundamental do Memorial Cabeza 

de Vaca, em homenagem a Alvar Nuñes Cabeza de Vaca, descobridor das Cataratas do 

Iguaçu em 1542. Abriga ainda o Espaço das Américas (espaço para eventos), na foz do rio 

Iguaçu com o rio Paraná. O entorno da via de acesso tem uma vasta vegetação formada 

principalmente por pinheiros e goiabeiras. O obelisco foi construído em pedra e cimento, em 

forma de um triângulo equilátero e pintado com as cores nacionais de cada país. O marco 

brasileiro está localizado a seis quilômetros do centro de Foz e a 23 quilômetros das 

Cataratas, na foz do Rio Iguaçu com o Rio Paraná. A área é historicamente importante pelo 

fato de que Foz do Iguaçu deveria se desenvolver demograficamente nesta região, conforme  

as determinações da antiga Colônia Militar. 

 

 

3.  Foz do Iguaçu: o lado brasileiro da Tríplice Fronteira paranaense 

 

O Paraná é um dos três estados que compõem a região sul do Brasil. Tem 399 

municípios. É povoado, principalmente, por descendentes de alemães, poloneses e italianos. A 

capital é Curitiba,  a capital de maior altitude do país, localizada a 900 metros do nível do 

mar. O estado tem um setor agropecuário representativo e registra altos índices de 

produtividade. O cultivo do café, ocorrido no início do processo de desenvolvimento econômico, aos 

poucos foi incrementado pela produção de soja, milho, algodão e trigo, entre outras culturas, como a 

de hortifrutigranjeiros. Apresenta destaque também na criação de aves (FERRARI,  2003, p.19). 
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Sendo o estado que fica ao norte da região sul do país é cortado pelo trópico de Capricórnio e abriga a 

floresta de Araucária, uma das mais importantes florestas subtropicais do mundo. A riqueza natural se 

expande por vários trechos do território paranaense.  

A ocupação de Foz do Iguaçu iniciou-se  com a criação da Colônia Militar, em 1889, após a 

Guerra do Paraguai. Em 10 de janeiro de 1939, o presidente Getúlio Vargas, por intercedência de 

Santos Dumont, transformou o  Iguaçu em Parque Nacional, sendo tombado pela Unesco em 1986, 

como Patrimônio Natural da Humanidade. A exploração turística na área começou na metade da 

década de 1960, com a construção da BR-277, que interligou Foz do Iguaçu às demais regiões do país.  

 De acordo com Perci Lima (2001), a cidade de Foz do Iguaçu está situada a 25º32’ de latitude 

e a 54º35’ de longitude do Meridiano de Greenwich e a 173 metros de altitude em relação ao nível do 

mar, na região sul do Brasil, a oeste do estado do Paraná. Fronteira Trinacional, margeada pelos rio 

Iguaçu, que nos separa da Argentina e rio Paraná, que nos separa do Paraguai. Terra vermelha, de 

clima úmido e temperado e que possui fauna e flora riquíssimas, composta por florestas tropicais 

(LIMA, 2001, p.17).  

A história conta que o espanhol conquistador Álvaro Nuñes Cabeza de Vaca, vindo 

da Espanha, aportou em Santa Catarina e adentrando neste sertão, pretendia chegar 

até Assunção no Paraguai e por aqui passando ouviu ao longe um troar e, movido 

pela curiosidade quis saber o que era. Seguindo o ensurdecedor barulho, deparou-se 

com a maravilha chamada CATARATAS DO IGUAÇU, considerada as maiores 

cataratas do mundo. Isto deu-se pelos idos de 1542. Nessa época, Foz do Iguaçu, de 

acordo com o Tratado de Tordesilhas, pertencia à Coroa Espanhola e por força de 

tratados imperiais subseqüentes passou ao domínio português. Por volta de 1765, o 

Conde Oyeras Pombal, solicitou ao Capitão Geral de São Paulo a fundação de um 

estabelecimento militar na fronteira para assegurar sua posse ao Brasil (LIMA, 2001, 

p.18). 

Com a inauguração da Ponte da Amizade, o transporte fluvial definhou, juntamente com o 

comércio de matérias-primas da região. A malha rodoviária se expandiu na década de 70, e com ela a 

instalação de empresas importadoras em Ciudad del Este. O comércio de mercadorias ''made in 

Paraguay'' reuniu as pequenas cidades fronteiriças em uma grande metrópole, sepultando 

definitivamente os portos dos três países no início dos anos 80. 
  

 

 

De acordo com dados do Anuário Estatístico da Secretaria Municipal de Governo (2001, p.16), a 

história do desenvolvimento ordenado de Foz do Iguaçu inicia -se com a ocupação da fronteira no 
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último quarto do século XIX pelo Exército Brasileiro, numa região explorada por empresas 

madeireiras e ervateiras argentinas, com mão-de-obra paraguaia em regime de semi-escravidão. 

Por se tratar de uma cidade cuja população predominante era formada por paraguaios, 

argentinos e militares, aquela nasceu praticamente sem consciência política, pois o 

povo não tinha raiz na cidade, já que de certa forma a maioria era de estrangeiros, por 

nacionalidade ou por serem oriundos de outros estados do Brasil  (LIMA, 2001, p.48) 

As duas pontes que interligam as três cidades são a Ponte Tancredo Neves ou Ponte da 

Fraternidade – entre Brasil e Argentina – e a Ponte da Amizade, entre Brasil e Paraguai (FERRARI, 

2003, p. 20). 

Inaugurada em 1965 pelos presidentes Castelo Branco, do Brasil e Alfredo Stroessner, 

do Paraguai, a Ponte da Amizade foi fator decisivo de atração de investimentos e 

negócios entre os dois países. Foi, por exemplo, fator decisivo para o surgimento de 

um fortíssimo comércio exportador de Foz do Iguaçu. E para o Paraguai teve a 

importância que significou simplesmente o nascimento da cidade de Puerto Stroessner, 

hoje Ciudad del Este, o segundo maior centro urbano daquele país (Foz do Iguaçu – 

Retratos. In: História de Foz, Ponte da Amizade)  

A cidade brasileira que compõe a região trinacional é facilmente identificada pela diversidade 

de crenças e costumes. Tal diversidade pode ter sido assentada no passado, em que ao longo de 

décadas, surgiram diversos aglomerados  humanos, espalhados pelo município, gerando massas de 

excluídos sociais, originados dos ciclos econômicos pelos quais o município vem passando desde o 

século XIX, segundo o Anuário Estatístico de Foz do Iguaçu de 2001.  

O 1º ciclo econômico, que vai de 1870 a 1970, ou seja, durando cerca de um século, de 

extração da madeira e cultivo da erva-mate, segue o padrão de toda região oeste do Paraná. De 1970 a 

1980, tem-se no 2º Ciclo, a construção da Hidrelétrica de Itaipu que atraiu grandes contingentes de 

mão-de-obra operativa e especializada (2001, p. 16). A população triplicou neste período, sendo a 

cidade praticamente reestruturada e reorganizada. Durante os 10 anos da construção da hidrelétrica, 

o Paraguai consolidou em sua fronteira com o Brasil, a instalação de uma Zona de Livre 

Comércio, localizada em Ciudad del Este.  

No auge, a construção da usina chegou a empregar cerca de 40 mil trabalhadores e Foz do 

Iguaçu passou a ter, aproximadamente, 136 mil habitantes. Todo esse crescimento trouxe 

transformações no quadro urbano do município, acarretando elevada demanda nos serviços 

públicos e privados, não só para a construção da usina, bem como para satisfazer as 

necessidades dos próprios trabalhadores e de suas famílias que, atraídos pela oferta de 

empregos devido ao porte da obra, para lá se mudaram.    
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(...) toda a região oeste do Paraná passava por transformações durante a construção da 

Itaipu Binacional, de eventos espetaculares, gigantescos. Cobria -se de tudo, desde 

festas, cerimônias, chegada de equipamentos enormes da usina até a galeria de 

visitantes, sempre ilustres, com aquele falatório tecnológico (BONATO, 2002, p. 

100). 

No 3º Ciclo econômico de Foz do Iguaçu, que compreende o período de 1980 a 1995 diz 

respeito à exportação e turismo de compras. Com o término das obras e entrada em funcionamento de 

Itaipu, houve a intensificação do comércio de exportação e o turismo de compras no Paraguai. Esse 

fator causou intenso movimento migratório para o município, originando a partir desse período, 

grandes invasões em áreas públicas e privadas, por famílias de baixa renda e de desempregados, 

atraídos pela localização fronteiriça de Foz de Iguaçu com o grande comércio aberto de Ciudad del 

Este (2001, p. 16). 

O 4º Ciclo que vai de 1995 a 2001, compreende a abertura de mercados, a globalização, de 

acordo com o Anuário Estatístico do Município. Ao romper-se o ciclo anterior, acentua-se o 

agravamento da situação econômica e das políticas sociais do município, pois o impacto do Mercosul, 

ainda que não totalmente consolidado, sobre Foz do Iguaçu fez desaparecer grande parte do setor 

exportador e reduzir significativamente o turismo de compras e a ocupação de estabelecimentos 

hoteleiros. 

Com a acomodação, a cidade se volta para o turismo e para a área de eventos. Foz do Iguaçu 

recebe cerca de 1,2 milhão de turistas por ano. Conforme Darcilo Webber, a população do município é 

muito jovem. Quarenta por cento das pessoas que moram em Foz do Iguaçu têm até 17 anos de idade. 

Quarenta e nove por cento têm entre 18 e 50 anos e 11% têm acima de 51 anos. Existem em torno de 

76 mil famílias na cidade com estimativa de 30 mil desempregados em 2003. No contexto nacional, 

Foz está colocada na posição de 87º município e no estado do Paraná é o quinto município (WEBBER, 

2003, p. 13).  

 
4. Cataratas do Iguaçu e Usina de Itaipu – atrativos superdimensionados 

 
 O pai da aviação no Brasil, Alberto Santos Dumont, conheceu as Cataratas do Iguaçu 

em 24 de abril de 1916. Ficou tão maravilhado, que incentivou a criação do Parque Nacional 

do Iguaçu, o que viria a acontecer oficialmente em 10 de janeiro de 1939. Graças ao seu 

empenho, as Cataratas são de domínio público. Também famosa foi a passagem, em meados 

do século passado, de Eleonor Roosevelt, primeira-dama da nação mais poderosa do planeta. 

Seu comentário tornou-se famoso, ao comparar  Niagara Falls, com as nossas Cataratas do 

Iguaçu. "_ Poor Niagara”  (pobre Niagara), teria dito ela, em frase eternizada e repetida aos 

turistas  pelos guias do Parque Nacional do Iguaçu.  Nos últimos anos, as Cataratas têm 
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recebido a visita de mais e mais persona lidades mundiais,  além de artistas e famosos do 

mundo todo (GALERIA... 2004). 

“Obra do século, uma das maravilhas do mundo moderno, considerada até 2004, como 

a maior usina hidrelétrica do mundo5”, Itaipu em língua de origem indígena quer dizer ‘a 

pedra que canta” (LIMA, 2001, p. 103). Foi considerada pela Associação Americana de 

Engenharia Civil – ASCE, uma das sete maravilhas do mundo. 

A entidade Itaipu Binacional foi criada em maio de 1974 para gerenciar a construção da 
hidrelétrica, que entrou em operação em maio de 1984 (COVOLAN, 2004, p.11). De 
acordo com o Balanço Social 2003, a maior hidrelétrica do mundo opera com 18 unidades 
geradoras e produz 12.600 megawatts que abasteceram, em 2003, a 23% da demanda 
interna brasileira de energia elétrica e a 93% do consumo interno do Paraguai. Conforme 
consta na publicação institucional: 

Localizada na fronteira de Brasil e Paraguai, a hidrelétrica fica no Rio Paraná e conta com 

um reservatório, mais conhecido como Lago de Itaipu, de 1.350 quilômetros quadrados. O 

reservatório atravessa 16 municípios  - os chamados municípios lindeiros que, somados, 

têm 515.499 habitantes (COVOLAN, 2004, p. 11). 

Segundo informa Alberto Mawakdiye na revista eletrônica do IPESI Eletrônica e 

Informática,  por conta do know-how adquirido no segmento de grandes hidrelétricas, o Brasil 

foi convidado pelas autoridades chinesas a participar de fases estratégicas do projeto Três 

Gargantas. Itaipu era o único modelo, pela dimensão e características de suas turbinas e 

geradores, que poderia servir para o projeto chinês. Empresas brasileiras colaboraram para o 

desenvolvimento dos estudos de viabilidade e na consultoria técnica do projeto. 

(MAWAKDIYE , 2004). 

Itaipu mantém em seu banco de dados informações completas sobre a visitação de 

autoridades e personalidades do Brasil e do exterior. Os dois principais atrativos turísticos da 

região do Iguaçu são os mais divulgados na publicidade oficial, sendo sempre citados como 

imperdíveis. Com isso a indústria do turismo segue ocupando lugar de maior destaque na 

economia local. 

 

5.  Interesses despertados 
 

                                                 
5 A usina de THREE-GORGES (Três Gargantas), na região central da China é o maior projeto de transmissão de 
energia do mundo nos últimos anos. Irá tirar de Itaipu o primeiro lugar em tamanho e potência. Quando 
inteiramente concluída, terá capacidade instalada de 18,2 mil MW enquanto Itaipu produz 12,6 mil MW. 
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 Em janeiro de 2004, o diário local A Gazeta do Iguaçu publicou matéria que afirmava: 
“As várias faces de Foz despertaram o interesse de um sociólogo cearense para a região e 
serão as bases para a tese de seu doutorado” (UMA...2004, p. 15). 

 O pesquisador José Lindomar Coelho Albuquerque, professor de Sociologia da 
Universidade Federal do Ceará (UFC), saiu de Fortaleza com destino a Foz do Iguaçu para 
colher dados para sua tese de doutorado.  Interessado em estudar os conflitos no período de 
construção da Usina de Itaipu, o sociólogo redirecionou várias vezes o tema da pesquisa, 
optando finalmente por estudar os “brasigüaios”, brasileiros que vivem no Paraguai. Ao 
conversar com um deles, o cearense  se motivou pelos problemas sofridos por eles na 
fronteira. Para sua pesquisa de campo, José Lindomar vem periodicamente a Foz do Iguaçu 
para analisar  jornais brasileiros e paraguaios, indo aos órgãos dos dois países, entrevistando 
pessoas e arquivos históricos. 

Para introduzir o assunto do interesse do pesquisador pela Tríplice Fronteira, o jornal 
local fez as seguintes afirmações: 

A diversidade étnica em Foz do Iguaçu, a magia de uma cidade que se liga, através de 
duas pontes, a dois países e povos completamente distintos desperta os olhares e o 
fascínio de muitas pessoas. Não só por esta cidade guardar uma das maiores 
maravilhas da natureza e um dos projetos mais ambiciosos do homem, as Cataratas e 
a Usina Hidrelétrica de Itaipu, respectivamente, mas por existir nela muito mais. E é 
por esse e outros motivos que volta e meia o nome de Foz do Iguaçu, seja falando 
bem ou mal, não consegue sair das capas dos principais noticiários do mundo 
(UMA...2004, p. 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cosmopolitismo: a ativação da convivência 
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 entre pessoas, regiões e culturas facilita o abertismo  
dos cidadãos e a dissolução das últimas fronteiras”. 

(Waldo Vieira) 
 
 
CAPÍTULO II  –  FRONTEIRA E IDENTIDADE 
 

1. Fronteiras: mais que espaços geográficos, espaços sociais  
 

Na definição do Dicionário de Geografia,  fronteira é o limite definido entre os Estados 

ou Nações. Dentro de um território delimitado por fronteira cada estado exerce a sua política e 

a sua soberania. As fronteiras podem coincidir com limites naturais, mas na maior parte dos 

casos, resultam de razões históricas ou políticas (BATOUXAS & VIEGAS, 1998, p. 91). 

Trata-se, neste estudo, de uma fronteira em região turística mundialmente conhecida e 

que acolhe dezenas de etnias, ou seja, representantes de 726 povos diferentes que escolheram 

o local para viver. Soma-se à sua singularidade geográfica, a localização da maior usina 

binacional produtora de energia elétrica do mundo, dois parques nacionais com enorme 

biodiversidade e, ainda um lençol freático subterrâneo que tem extensão total aproximada de 

1,2 milhões de km²  – o Aqüífero Guarani7. No campo político das relações internacionais, a 

região é considerada porta de entrada, para o  Mercosul, tratado de integração entre os países 

do Cone Sul, mesmo com situação polêmica, é  um dos avanços do processo de globalização 

na América Latina. Tudo isso somado faz a confluência de fronteiras: geográfica, econômica, 

turística, cultural e política.  

A riqueza dessa região se mostra também na herança da grande nação Guarani 

e da epopéia jesuítica; no subsolo, com o Aqüífero Guarani, uma das maiores 

fontes de água potável e termal do planeta; nas relações comerciais, um dos 

maiores centros de negócios do mundo e na localização estratégica, a menos 

de 2 horas de vôo das principais capitais do Mercosul (SALEH, 2000, p. 16) 

                                                 
6 De acordo com dados do delegado-chefe do Núcleo de Imigração da Polícia Federal de Foz do Iguaçu, Igor 
Romário de Paula, em 20 de outubro de 2004. O número varia em torno de 60 a 72 etnias em função dos 
constantes deslocamentos dos representantes de cada uma delas. Suas comunidades principais são, em ordem de 
tamanho: libaneses, paraguaios, chineses, argentinos, sul-coreanos, jordanianos, japoneses, sírios, colombianos, 
alemães, uruguaios, bolivianos, italianos e palestinos (MARQUES, 2003, p. 7) . 
7 O Aqüífero Guarani é um extenso reservatório de águas subterrâneas subjacente a quatro países: Argentina, 
Brasil, Paraguai e Uruguai. É talvez o maior manancial de água doce subterrânea transfronteiriço do mundo, 
estendendo-se desde a Bacia Sedimentar do Paraná – Brasil Paraguai e Uruguai – até a Bacia do Chaco –na 
Argentina, principalmente.  A porção brasileira integra territórios de oito estados: MS, RS, SP, PR , GO, MG, 
SC e MT. (DESCRIÇÃO, .2004). 
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Em geral, o cotidiano do habitante da fronteira é recheado de palavras, expressões e 

idéias que tem o outro como referência.  O outro país, o outro cidadão,  o outro lado, a outra 

língua. No caso da fronteira aqui enfocada, há muitos outros: além dos países Argentina e 

Paraguai, há ainda turistas do mundo todo e habitantes de outros países: árabes, chineses, 

coreanos, italianos, portugueses, alemães, japoneses, além, lógico, de argentinos e paraguaios, 

que ajudaram a compor este mosaico étnico e turístico. Silvia M. Hirsch define:  

Zonas de fronteiras são espaços onde o Estado e suas instituições tentam impor 

seu controle político e ideológico, são zonas que definem o pertencimento e/ou a 

exclusão dos grupos. A fronteira é o limite territorial da nação e é de onde 

emerge o regional e conflui o transnacional (HIRSCH, 2000, p.278). 

Esta é uma das quatro tríplices fronteiras existentes nos limites territoriais do sul 

brasileiro. Existem ainda as fronteiras Brasil, Uruguai e Argentina; Brasil, Paraguai e Bolívia 

e Brasil, Peru e Bolívia e outras mais ao norte do continente. Embora todas sejam regiões 

limítrofes entre países da América Latina, a fronteira mais famosa, que reúne o mais relevante 

número de elementos geográficos, políticos, econômicos  e culturais é a área demarcada pelos 

rios Paraná e Iguaçu, que dividem Foz do Iguaçu, Ciudad del Este e Puerto Iguazú, cada uma 

das cidades pertencendo a uma nação diferente. “Os dois rios, que já dividiram as Américas 

espanhola e portuguesa, ho je são referenciais de integração e abrigam enorme potencial 

turístico e energético nos três países”  (SALEH, 2000, p.16). 

Na região, que muitos consideram um “fim de mundo” ou “fim de linha”,  somam-se 

as cidades circunvizinhas que incluem ainda, no lado paraguaio, Hernandárias, Minga Guazú, 

Presidente Franco e, do lado argentino, Puerto Esperanza, Puerto Libertad e Wanda (SALEH, 

2001, p.24).  

Morar na região das Três Fronteiras [...] é respirar cultura o tempo todo. É 

nesse cantinho do país que reúne a maior diversidade de etnias do mundo, 

formando um dos mais ricos pólos de turismo cultural da América do Sul 

(KÖNIG, 2003, p. 53). 

Conforme expõe Alejandro Grimson,  fronteira tem-se convertido com o tempo em 

conceito-chave nos relatos e explicações sobre  os processos culturais contemporâneos, nas 

análises da chamada  “globalização” onde, vez ou outra, se fazem referências a limites, a 
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bordas e zonas de contato. 8 “De uma parte parece haver fronteiras físicas, territoriais e, de 

outra, fronteiras culturais, simbólicas” (GRIMSON, 2000, p.9). 

 Uma das questões pertinentes ao fenômeno da globalização é o processo de integração 

que é hoje a principal característica moldadora das relações internacionais. Numa região como 

esta, a integração ganha uma outra dimensão e chama a atenção não só para os aspectos 

econômicos mas também para a política do sem-fronteiras, que inclui o paradigma da 

liberdade e da regionalização, incorporada a partir do conteúdo dos meios de comunicação 

(RADDATZ, 2003, p.126).  

Integração é uma palavra empregada diuturnamente na fronteira trinacional, seja nos 

discursos políticos, acadêmicos ou midiáticos, o que demonstra a vontade e a necessidade da 

sua efetivação concreta  e prática no dia-a-dia dos seus cidadãos. Um dos fatos surgidos no 

bojo dessa necessidade foi a criação de um projeto interinstitucional, “Coisaria Mundial”, 

concebido no meio universitário e que visa resgatar, registrar e mostrar a diversidade cultural 

de Foz do Iguaçu, principal cidade da  tríplice fronteira9. De acordo com texto do suplemento 

“UDC Notícias”, editado pelos acadêmicos: 

Foz do Iguaçu é o palco da diversidade cultural e por isso pode-se dizer que é 

uma cidade com várias identidades. Aqui se encontram pessoas de todo o 

mundo, cada uma trazendo contribuições significativas para a cultura local. 

Residentes e viajantes compartilham da paisagem natural e urbana. São tantas 

as origens expressadas nas diferentes fisionomias, falas e jeitos da população, 

que os turistas transitam anônimos, como matizes de uma paisagem que traz 

na cotidianidade a condição naturalmente cosmopolita. A identidade de Foz 

do Iguaçu é a diversidade (ANTONIOLLI, 2004, p. 4). 

O termo Coisaria vem da Idade Média e significava as mostras das “coisas” trazidas 

de além-mar, exóticas, no auge do período das navegações, segundo Nara Oliveira. As 

                                                 
8 O caráter globalizante da comunicação mostra que o conceito de fronteira enquanto limite é contemporâneo na 
medida em que sua utilização pela indústria cultural, especialmente pela publicidade, vincula-se hoje a produtos 
de vanguarda. Por exemplo, em slogans de companhias de telefonia móvel (“Tim, viver sem fronteiras”ou seja, 
viver sem limites), uma idéia típica de tempos globalizados. Desde a década de 1960, por exemplo, na série 
televisiva Star Trek  (Jornada nas Estrelas) , a idéia já se fazia presente: “indo até onde o homem nunca foi 
antes”, era a referência ao pioneirismo da raça humana em desvendar os mistérios do cosmos na nave Interprise. 
A série, tornada cult pelas gerações posteriores já fazia referência, naquela época, à necessidade humana de 
buscar ir além das fronteiras. 

 
9 Nara Oliveira, professora de Antropologia Cultural e coordenadora do projeto “Coisaria Mundial: Gabinete de 
Curiosidades” foi a idealizadora do trabalho que envolveu alunos dos cursos de Jornalismo, Publicidade e 
Propaganda, Relações Públicas e Turismo da União Dinâmica de Faculdades Cataratas, UDC, em Foz do Iguaçu. 
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Coisarias deram origem aos museus, que só foram abertos ao público depois de funcionarem 

como mostras e trocas de objetos curiosos entre proprietários particulares10. 

Nas palavras de Antoniolli (2004, p. 5), o projeto, realizado por acadêmicos, 

professores e funcionários da instituição UDC  é fundamental para o crescimento da cultura 

na cidade [...] e pode despertar olhares mais contemplativos frente à paisagem multicultural, 

motivando um investimento no patrimônio etno-cultural de Foz.  

A iniciativa propõe, enfim, “uma reflexão sobre o contexto em que estamos inseridos. 

Dividimos um ambiente pacífico – um mesmo território geográfico – contudo, em alguns 

casos, isso não estimula a interação entre as culturas” (Coisaria Mundial, 2004, p. 2). Em 

situação diversa de uma metrópole com grande afluxo de etnias, como São Paulo por 

exemplo, a interiorana Foz do Iguaçu registra outro tipo de importância aos estrangeiros de 

diversas nacionalidades.  

Kathryn Woodward  (2000 p.25) diz que a afirmação política das identidades exige 

alguma forma  de autenticação e que, muito freqüentemente, essa autenticação é feita por 

meio da reivindicação da história do grupo cultural em questão.  

Mostrar a diversidade cultural11 como a identidade cultural12 de Foz do Iguaçu e da 

região foi a saída encontrada pela comunidade acadêmica para tocar no ponto crucial da 

questão cultural local: a necessidade de integrar as culturas da Tríplice Fronteira, que forma 

um espaço singular. Com dezenas de representantes de culturas diferentes convivendo no 

mesmo espaço geográfico de forma pacífica, a característica pruricultural sempre foi 

considerada como um traço forte da área. Diferente de outras regiões do planeta, reconhecidas 

e marcadas pelos conflitos étnicos, a intenção de muitos projetos da Tríplice Fronteira é 

                                                 
10 De acordo com o material de divulgação da  II Mostra de Curiosidades Coisaria Mundial, ocorrida entre 25 de 
outubro e 5 de novembro de 2004, os 118 alunos envolvidos recolheram, catalogaram  e mostraram em 
expositores: “coisas, badulaques, relíquias, bugingangas, trecos, histórias e ditos populares”  Houve ainda o 
lançamento da coletânea “Documentos pela Paz”. O projeto rapidamente obteve o patrocínio de instituições 
importantes, como Itaipu Binacional, Tam, Ecomuseu de Itaipu que estão investindo  para colocar a Coisaria 
Mundial em um local fixo em Foz do Iguaçu. 
11 Diversidade cultural é sinônimo de pluralismo cultural e diz respeito à convivência no mesmo nível de 
igualdade e na mesma dimensão espaço-temporal de diferentes modos culturais: modos eruditos ao lado de 
populares, modos de minorias étnicas ao lado das tendências dominantes. Para que o pluralismo cultural se 
verifique plenamente além da descentralização das decisões é preciso que as diferentes culturas de grupos, meios 
sociais, classes e segmentos de classes mantenham, cada uma, sua especificidade ao mesmo tempo que entram 
em equilíbrio com as demais, sem que se possa registrar entre elas uma relação de dominância ou, em todo caso, 
de sufocação (TEIXEIRA COELHO, 1999, p. 292). 
12 Conforme Edgar & Sedgwick (2003, p.169), a questão da identidade é central nos estudos culturais no ponto 
em que eles examinam os contextos dentro dos quais e por meio dos quais tanto os indivíduos quanto os grupos 
constroem, negociam e defendam sua identidade ou autocompreensão. Os estudos culturais valem-se das 
interpretações que defendem que a identidade é uma resposta para algo externo e diferente dela (um outro).  
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mostrá-la como exemplo a ser seguido por outras regiões pluriétnicas, chancelando desta 

forma a verdadeira diversidade cultural, através do respeito às diferenças.  

Uma das preocupações constantes de autoridades, órgãos e instituições promotoras da 

cultura nas três fronteiras é com a qualificação da identidade cultural nesta região. Fala-se 

muito e o tempo todo na integração e na identidade cultural da região trinacional, em essência, 

um exemplo de multiculturalismo 13: “turistas de 86% dos países do mundo estiveram em Foz 

do Iguaçu, no Paraná, até o ano 2000. Somente nesta cidade existem sete colônias de 

imigrantes” (PARO, 2000, p. 16). Foz do Iguaçu é chamada de “cidade de todas as gentes” 

porque apresenta dezenas de etnias catalogadas, sendo o “santuário ecológico de todas as 

crenças” . 

As iniciativas no meio acadêmico vêm aumentando. No final de 2004, uma 

monografia veio se somar ao elenco de ações que chamam a atenção para a questão das 

representações das nacionalidades na região. O projeto “Todas as cores do mundo: retratos do 

multiculturalismo de Foz do Iguaçu” é outro fruto da disciplina Antropologia Cultural da 

professora Nara Oliveira. Área Cunha, aluna e autora, fotografou 41 mulheres de etnias 

diferentes e realizou uma exposição fotográfica para reunir parte da diversidade étnica que 

caracteriza Foz como cidade de aspectos cosmopolitas, ainda que de médio porte. Com o 

trabalho, a fotojornalista do jornal Gazeta do Povo [o maior do Paraná], propõe, no folder de 

divulgação do evento,  o “conhecimento do  ‘eu’ através do olhar mais atento ao ‘outro’, seja 

aquele que está ao lado ou este que está diante dos seus olhos agora”. Como sugere a autora, o 

sentimento de tolerância solidária talvez seja a palavra-chave para a mudança deste mundo 

cada vez mais indiferente às contribuições de nossos semelhantes.  Este trabalho foi exposto 

no Fórum Mundial de 2004, em Porto Alegre sendo visto por milhares de pessoas.                                

Numa outra iniciativa de se “descobrir” a verdadeira identidade cultural das três 

fronteiras foi criado, em Foz do Iguaçu em novembro de 2004,  o Projeto Ñandeva, que  na 

língua guarani, quer dizer “todos nós”14. Na proposta de integração deste trabalho, cuja 

                                                 
13 Segundo Teixeira Coelho (1999, p. 263) no modelo multiculturalista , é válido que os diferentes grupos não 
queiram se desfazer de suas culturas; a pluralidde de vozes que compõem um país deve ser ouvida para que sua 
cultura se entenda de modo não estereotipado e para que se faça da diversidade uma forma de ampliar-se o 
conhecimento da espécie humana, una do ponto de vista biológico mas ricamente diversificada do ponto de vista 
cultural. 
14 A proposta  do projeto é oferecer assessoria de designers de Milão, Paris, Buenos Aires, Coréia e Brasil para 
artesãos das três fronteiras e é  uma parceria entre o Parque Tecnológico de Itaipu (PTI), Fundação Cultural de 
Foz do Iguaçu  e Sebrae. A idéia é fazer com que pequenos produtores, que ainda não tenham identificado 
claramente seu trabalho, possam ter acesso ao conhecimento de novas técnicas com a orientação de designers. 
Uma comissão de cada país da fronteira decidirá a quem pertencem as 20 vagas de cada localidade. Em Foz do 
Iguaçu, a escolha está a cargo da Fundação Cultural e devem participar do grupo artesãos de toda a Costa Oeste. 
No Paraguai, a escolha dos participantes será feita pelo Parque Tecnológico de Itaipu e na Argentina a seleção 
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iniciativa é do turismólogo brasileiro Ivo França, uma atividade simples e popular – 

artesanato – pode ser  um dos melhores indicadores da  vocação e das bases da 

representatividade das identidades culturais envolvidas. Na maior parte, as instituições 

envolvidas são brasileiras, já que é do lado brasileiro que, em geral, se elaboram tentativas 

mais concretas de integração entre os lados da Tríplice Fronteira. 

Segundo Waldo Vieira, autor do tratado Homo sapiens reurbanisatus, editado em Foz 

do Iguaçu, a integração de culturas favorece a crítica experimental e de vanguarda. A 

diversidade cultural expande o horizonte mental de pessoas e comunidades sem preconceitos 

e apriorismos. O individualismo começa a ceder lugar para o universalismo. “Na 

neomiscigenação, gradualmente as raças se mesclam, desaparecendo as discriminações entre 

brancos, negros, asiáticos, hispânicos e outras culturas e etnias. Este fato favorece a busca da 

integração das comunidades, desaparecendo as segregações de raças e classes sociais” 

(VIEIRA, 2003, p.859). 

Ainda assim, com tantas iniciativas bem-recebidas pela comunidade, a imprensa do 

lado brasileiro da fronteira, em Foz do Iguaçu, ainda não representa os ideais de igualdade e 

integração desejados pelas pessoas que se dedicam a projetos como os citados. Conforme se 

verá mais adiante, no capítulo IV (Jornalismo Local), a tendência da imprensa local é muito 

mais para a beligerância do que para a paz e a integração cultural da região.  

Woodward (2000, p. 49) reflete que ao analisar como as identidades são construídas, 

sugere que elas são formadas relativamente a outras identidades, relativamente ao “forasteiro” 

ou “ao outro”, isto é, relativamente ao que não é. Essa concepção de diferença é fundamental 

para se compreender o processo de construção  cultural das identidades, tendo sido adotada 

por muitos dos “novos movimentos sociais”. A autora afirma que: 

A diferença pode ser construída negativamente  - por meio da exclusão ou da 

marginalização daquelas pessoas que são definidas como “outros” ou 

forasteiros. Por outro lado, ela pode ser celebrada como fonte de diversidade, 

heterogeneidade e hibridismo, sendo vista como enriquecedora 

(WOODWARD, 2000, p.50). 

É o que aconteceu no Brasil e, em especial na região sul, para onde vieram estrangeiros 

de diversos países, tornando-se, com o passar do tempo, algo muito mais representativo do 

                                                                                                                                                         
estará a cargo da Universidade de Misiones. (VALIENTE, 2004, p 4). A finalização do trabalho consistirá na 
produção de um catálogo que deve viajar o mundo com as produções artesanais das três fronteiras. 
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que um espaço geográfico, mais um espaço social de largas proporções que suscita 

questionamentos constantes em todas as esferas e é alvo de constantes preocupações por parte 

dos governos dos três países quanto às questões econômicas, políticas, legais e de migração. 

O  contrabando de produtos estrangeiros na Ponte da Amizade, o tráfico de drogas, armas e o 

desmanche de carros, roubados do lado brasileiro e vendidos no Paraguai são alguns 

exemplos dos problemas de difícil solução para os governos envolvidos. Um dos maiores 

problemas que vêm se arrastando ao longo de décadas diz respeito aos “brasiguaios”15, 

brasileiros que emigraram para o Paraguai nas décadas de 1970 e que tem origem em um fato 

histórico ocorrido um século antes – a Guerra do Paraguai, que dizimou quase dois terços da 

população paraguaia.Segundo relato de  König (KÖNIG & IUNOVICH, 1999, p.4): 

Mergulhado numa letargia econômica e com uma limitada capacidade de 

produção, um século depois, o Paraguai buscou no seu antigo opressor a mão-

de-obra necessária para reerguer o País. Com a pronta colaboração do regime 

militar brasileiro, o ditador Alfredo Stroessner seduziu milhares de pequenos 

agricultores brasileiros com promessas de terras férteis e baratas. Caberia a 

eles a colonização  da faixa de fronteira em quase toda a região oriental do 

Paraguai.  

Mauri König16 (1999, p.4) conta que, no entanto, em 1983, devido a várias dificuldades 

de adaptação no país vizinho, tem início um gradativo processo de refluxo dos migrantes 

brasileiros. A presença brasileira é tão evidente [em Alto Paraná, 80% dos agricultores são 

brasileiros] que Brasil e Paraguai viram surgiu esse substantivo [“brasiguaio”]  incomum à 

língua de ambos, um neologismo simbiôntico que despretenciosamente manifesta a opção dos 

brasileiros pela dupla cidadania. 

Conforme afirma Martinez (apud HIRSCH, 2000, p.292),  em zonas de fronteiras da 

América Latina os residentes destas regiões são ativos participantes na economia 

transnacional: a migração, a troca, os intercâmbios culturais e econômicos e as relações 

pessoais e de parentesco. E são nessas zonas de fronteira onde as lealdades nacionais se 

tornam mais tênues e os vínculos com os do outro lado da fronteira são mais fortes . Esta idéia 

                                                 
15 Provenientes de estados como Mato Grosso e Paraná, os brasigüaios são camponeses, sem-terras, 
arrendatários, posseiros e proprietários de terras que ultrapassam a fronteira com o Paraguai e se estabelecem em 
áreas agrícolas na região do Alto Paraná [departamento paraguaio correspondente ao estado brasileiro]. Segundo 
estimativa do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, 454.501 brasileiros residiam no Paraguai em 2000 
(TONELLO, 2002, p.151).   
16 Repórter de Foz do Iguaçu, com vários prêmios nacionais, incluindo o Esso de Jornalismo, região sul, de 2004 
e o Prêmio Tim Lopes 2003. König vem realizando matérias investigativas e polêmicas na fronteira, já tendo 
sido espancado e ameaçado de morte no Paraguai. Em função disso, vive atualmente em Curitiba. A autora foi 
sua professora em 2000, no primeiro período do curso de jornalismo da faculdade UDC. 
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talvez possa explicar a ligação clandestina, muitas vezes, que brasileiros estabelecem com o 

crime organizado do lado paraguaio da fronteira, mesmo correndo riscos diariamente de 

serem apanhados pela polícia brasileira. 

Paradoxal é que, ao mesmo tempo reconhecidamente pacífica quanto à convivência 

das 72 etnias, a Tríplice Fronteira seja o palco principal de contrabandos e pirataria de 

produtos importados. Fonte constante de problemas e conflitos localizados, a fronteira Brasil-

Paraguai é um caso à parte no cenário social , econômico e político da região. Uma 

disparidade de fatos e discursos, onde de um lado vê-se o noticiário repleto de ações da 

Polícia e da Receita Federal para tentar impedir o contrabando “descarado” de produtos, e de 

outro, as tentativas de união e integração dos povos de diversas nacionalidades, conforme os 

projetos citados. A diversidade de problemas é também muito presente.  

É de se questionar: se vivem em paz e a convivência não é conflitiva, qual a razão da 

“necessidade” de integração? O discurso reinante aponta tanto para o acolhimento de 

estrangeiros quanto para as tentativas de repressão aos crimes de tráfico de drogas, apreensão 

de ônibus com mercadorias contrabandeadas, assaltos, assassinatos, seqüestros e outros. Os 

problemas da fronteira extrapolam o âmbito local e dizem respeito a questões complexas de 

relações internacionais, em que ações do governo federal até hoje se tornaram inócuas dada a 

gravidade dos constantes conflitos, principalmente na região da aduana Brasil-Paraguai.  

Ao ser construída, nestes casos, de forma negativa, parte da identidade iguaçuense é 

vista como  “cidade do contrabando” e ainda “cidade de muambeiros”. Assim, os “outros”, os 

“forasteiros” conforme Woodward (2000, p. 50), se tornam indesejados: são os compristas 

[“muambeiros”]; os atravessadores [“laranjas”]; os donos de hotéis e “espeluncas” que 

acobertam as mercadorias e drogas; os transportadores de contrabandos [comboios de até 300 

ônibus e os mototaxistas]17. A exclusão e a marginalização dos criminosos ou ligados ao 

crime ocorre naturalmente e de forma paralela à convivência com os habitantes imigrados de 

outros países. Esses, a população exclui do contexto social em tese pois eles circulam por toda 

região livremente. 

Assim, em termos de diversidade e pluralidade de manifestações humanas, a Tríplice 

Fronteira abriga em suas castas: o habitante de cada cidade [brasileiros, argentinos e 

paraguaios]; pessoas de outras cidades que vêm viver e trabalhar “para cá” [conforme 

                                                 
17 Os termos “muambeiros”, “laranjas” e “espeluncas” são gírias utilizadas no movimento de atravessar 
mercadorias do Paraguai pela aduana brasileira e referem-se, respectivamente,  aos que realizam as compras, aos 
que as transportam pela Ponte da Amizade (que não são os mesmos) e aos hotéis e pensões que aceitam guardar 
as mercadorias antes da viagem de volta. 
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expressão corrente local]; empregados da Itaipu Binacional [que não se “misturam” , 

compondo universo à parte]; turistas que permanecem poucos dias visitando as Cataratas em 

geral;   

Woodward (2000, p. 49) reflete que ao analisar como as identidades são construídas, 

sugere que elas são formadas relativamente a outras identidades, relativamente ao “forasteiro” 

ou “ao outro”, isto é, relativamente ao que não é. Essa concepção de diferença é fundamental 

para se compreender o processo de construção  cultural das identidades, tendo sido adotada 

por muitos dos “novos movimentos sociais”. A autora afirma que: 

A diferença pode ser construída negativamente  - por meio da exclusão ou da 

marginalização daquelas pessoas que são definidas como “outros” ou 

forasteiros. Por out ro lado, ela pode ser celebrada como fonte de diversidade, 

heterogeneidade e hibridismo, sendo vista como enriquecedora 

(WOODWARD, 2000, p.50). 

 

2. Etnias enquanto fronteiras culturais 

 

De acordo com Fredrik Barth (1998, p.189), na coletânea de artigos Grupos Étnicos e 

suas fronteiras o termo “grupo étnico”, na bibliografia antropológica, é geralmente entendido  

para designar uma população que: 

1 perpetua-se biologicamente de modo amplo, 

2 compartilha valores culturais fundamentais, realizados em patente unidade nas 

formas culturais, 

3 constitui um campo de comunicação e de interação, 

4 possui um grupo de membros que se identifica e é identificado por outros como se 

constituísse uma categoria diferenciável de outras categorias do mesmo tipo. 

Ainda segundo Barth (1998, p. 190), essa definição ideal não é muito diferente da 

proposição tradicional que postula que uma raça = uma cultura = uma linguagem. Logo se vê 

que esses temas se entrelaçam e os meios  de comunicação são um dos espaços dialógicos que 

mostram as facetas de uma determinada comunidade.  

Ainda que o termo etnia talvez não seja o mais apropriado para designar os 

representantes de diversos países e nacionalidades viventes na Tríplice Fronteira, torna-se 
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ainda útil em função do processo de identificação entre os grupos de estrangeiros. Essa 

singularidade é a marca registrada do Iguaçu, sendo cultuada por todos como sua maior e mas 

positiva característica.  

Dentro do processo da globalização, a questão das identidades e das culturas nacionais 

vem sendo bastante discutida e autores como Stuart Hall (2003), citando Antony McGrew 

(1992), coloca que a “globalização” se refere àqueles processos, atuantes numa escala global, 

que atravessam fronteiras nacionais, integrando e conectando comunidades e organizações em 

novas combinações de espaço-tempo, tornando o mundo, em realidade e experiência, mais 

interconectado. Hall ainda cita que a compressão de distâncias e de escalas temporais está 

entre os aspectos mais importantes da globalização a ter efeito sobre as identidades culturais. 

Waldo Vieira prefere falar que   

o conceito de “globalização” tem acepções diferentes conforme o ponto de 

vista de cada país,  por exemplo, estas duas: 1. Macrocomunidade. 

Primeiramente, há aqueles vendo a aldeia global qual novo processo de 

organização planetária. A nação é considerada a macrocomunidade, resultante 

do somatório das heterogeneidades culturais específicas das comunidades. 2. 

Tecnicidade. Outros entendem a globalização como processo irreversível de 

cunho técnico ou mercantil, sem implicações ideológicas ou vinculações mais 

profundas além daquelas objetivando facilitar as trocas financeiras e de 

mercadorias. (VIEIRA,2003, p. 838). 

Sabe-se, por exemplo (HALL, 2003, p.69), que entre as possíveis conseqüências da 
globalização, estão: 

1 A desintegração das identidades nacionais, como resultado do crescimento da 

homogeneização cultural  e do “pós-moderno global”. 

2  O reforço das identidades nacionais e outras identidades “locais” ou particularistas 

pela resistência à globalização. 

3 O declínio das identidades culturais, mais outras – novas e híbridas – estão 

tomando o seu lugar. 

Nas ciências sociais se discute o que poderia ser uma definição de espaço, 

especialmente na atualidade onde a miscigenação cultural ocorre de uma forma mais 

acentuada, justamente devido às novas tecnologias. Da mesma forma, autores como Castells, 

Habermas e outros teóricos, desenvolvem discussões sobre a identidade das sociedades e a 

esfera pública. O que se percebe, a princípio, é a necessidade de os indivíduos reunidos em 

um espaço urbano comum e contíguo, como é o caso da Tríplice Fronteira, unidos por ideais, 
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conflitos ou características, têm de manter um vínculo que fortaleça o próprio indivíduo 

enquanto pertencente a um grupo. “No fundo, o que está em causa é a busca das ‘raízes’, o 

ponto de inflexão entre a identidade idealizada e o solo no qual ela se introduz” (ORTIZ, 

1999, p.59). Este autor acredita  que o indivíduo possui apenas referências e não mais raízes, 

que estas são fruto de territórios cartografados. Ou seja, ele crê que “o desenraizamento é uma 

condição de nossa época, a expressão de um outro território” (ORTIZ, 1999, p.70). Mas se 

considera  justamente por haver esta tendência de “desenraizar” é que o indivíduo busca 

novos meios de identificação com o grupo. Por isso, acredita-se que, da mesma forma em que 

a mídia aproxima o indivíduo de uma realidade global, os meios de comunicação também 

podem exercer o papel também de aproximar as pessoas das raízes, auxiliar no processo de 

identificação e cidadania.  

No Brasil, território multicultural por excelência,  não se encontra, em geral, um rigor 
excessivo no trato com os estrangeiros ou descendentes. Até porque, como seria o país de 

proporções continentais, constituído por nacionalidades ou etnias básicas – indígena, 
portuguesa e africana – e enriquecido por inúmeras outras, se não fosse esta mistura? Com 

exceção das regiões colonizadas por europeus (alemães, italianos por exemplo) com 
características de maior etnocentrismo18, o Brasil vive a liberdade e a liberalidade de 
costumes, incluindo aqui  o sincretismo religioso e as tradições de raízes africanas e 

européias, tudo isso misturado às culturas indígenas, habitantes primitivos e primeiros deste 
lugar. 

Neste caso, incluiria, a extensão do território conta a favor. Desde os tempos da 
colonização, os brasileiros sempre tiveram como espalhar-se em terras fartas e férteis. 
(...)Desde a década de 1960, os conflitos de origem étnica ganham importância, com a 

desagregação dos impérios coloniais. E o fenômeno vem sendo notavelmente reforçado pelo 
processo de globalização. Afrouxados os laços nacionais e o controle estatal, as comunidades 
locais – cenário típico da afirmação étnica – adquirem nova e desafiadora vitalidade (2003, p. 

18). 
 Poder-se ia falar de fronteiras étnicas na região do Pólo Iguassu? 

Ao abordar o tema etnicidade, Barth afirma que praticamente todo raciocínio 
antropológico baseia-se na premissa de que a variação cultural é descontínua e que haveria 

agregações humanas que, em essência, compartilham uma cultura comum e diferenças 
interligadas que distinguiriam cada uma dessas culturas, tomadas separadamente  de todas as 

outras (BARTH, apud POUTIGNAT, 1998, p.187).  
Para Barth (1998), se um grupo conserva sua identidade quando os membros 

interagem com outros, isso implica critérios para determinar a pertença e meios para tornar 
manifestas a pertença e a exclusão.  Situações de contato social entre pessoas de culturas 

diferentes também estão implicadas na manutenção da fronteira étnica: grupos étnicos 
persistem como unidades significativas apenas se implicarem marcadas diferenças no 

comportamento, isto é, diferenças culturais persistentes. 
 

3. Culturas e identidades : vocação da fronteira para o multiculturalismo 

 
                                                 
18 O etnocentrismo é o absolutismo de grupo étnico ou a tendência do grupo racial utilizar a ação e o pensamento 
próprios como critério para julgar os outros (VIEIRA, 2003, p. 840). 
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Para Eduardo Vizer (2003, p. 212)  a cultura é uma dimensão fundadora da vida social. 

Ela proporcionaria, segundo ele, uma temporalidade histórica da sociedade, que seria 

registrada e codificada no mundo dos objetos materiais, textuais e simbólicos. Para o autor 

argentino, podemos conceber e pensar a cultura como uma instituição organizadora  da práxis 

social.  

Warnier (2000, p.14-15) comenta que as culturas são singulares, extraordinariamente  

diversas, e localizadas. Na maioria dos casos, esta localização é geográfica, mas ela pode 

cobrir uma dimensão mais social que espacial, no caso das diásporas, ou seja, das 

comunidades dispersas pelo mundo. Como é o caso da Tríplice Fronteira para onde imigraram 

árabes, especialmente libaneses, chineses de Taiwan e outros representantes de tantas e 

diversas culturas.  

Na região do Iguassu, o multiculturalismo é um fato, expresso no dia-a-dia dos seus 

habitantes, cujas identidades variam e se fundem, aparentemente. Se observados mais de 

perto, estrangeiros exercem suas identidades ao estabelecerem-se como comunidades 

lingüísticas distintas. Assim, o mandarim e o árabe são escutados a qualquer hora e em 

qualquer lugar, assim como outros idiomas como o inglês, francês e alemão. Permeando todos 

eles, encontramos a fala extremamente comum em espanhol, pronunciada por argentinos e 

paraguaios habitantes da mesma área.  

Desta forma, língua e cultura estão no coração dos fenômenos de identidade, definida 

como “o conjunto dos repertórios de ação, de língua e de cultura que permitem a uma pessoa 

reconhecer sua vinculação a certo grupo social e identificar-se com ele” (WARNIER, 2000, p. 

16-17). 

Na zona de  fronteira, essa identificação tende a ser diferente, numa “cultura sem 

centro” ou “de muitos centros”, na visão de Teixeira Coelho (TEIXEIRA COELHO, 1999, 

p.108-109). A chamada “cultura de fronteira” é aquela feita do cruzamento de modos culturais 

importados com outros, gerados no local sem que dessa combinação resulte um modo 

totalizante capaz de propor-se com traço próprio de um grupo. É o caso típico da região sobre 

a qual estamos tratando.  

Mas, haveria ainda a identidade proveniente da cultura local dos grupos nativos da 

região oeste do Paraná, formados primeiramente pelos índios guaranis, que também deram 

origem ao povo paraguaio, mescla do cruzamento dos índios com os espanhóis. A região 

trinacional ainda é o maior referencial deste povo que foi catequizado pelos padres jesuítas. 

Como explica o Guia Iguassu, um destino para o mundo (SALEH, 2000, p. 21), a cultura 
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guarani ainda exerce forte influência, especialmente no Paraguai, onde são mantidos as 

tradições, músicas, danças e o idioma. A língua guarani, “capaz de expressar sentimentos e 

idéias com clareza e síntese, é idioma oficial do Paraguai, juntamente com o espanhol, e 

continua sendo ensinada nas escolas paraguaias há várias gerações”.  

Ainda existem aldeias que preservam a história e a rica cultura deste povo. O 

pesquisador suíço Moysés Bertoni estudou e conviveu por mais de três décadas com os índios 

guaranis, os quais descreve como os “representantes de uma organização espontânea baseada 

em princípios de completa liberdade individual e de igualdade absoluta de direitos: a união 

dos homens resulta, exclusivamente do reconhecimento do interesse comum” (SALEH, 2000, 

p.20).  

O cientista Bertoni trocou a Europa pela América Latina no século XIX e se instalou 

às margens do rio Paraná, do lado paraguaio, onde criou uma comunidade com sua família e 

os guaranis. Pesquisou e catalogou centenas de espécies animais e vegetais, publicou mais de 

500 livros em diversos idiomas. Sua casa é hoje o Museu Científico Moysés Bertoni, mantido 

por autoridades suíças, sendo considerado um dos principais patrimônios culturais e naturais 

do Paraguai, onde estão expostos  valiosos materiais bibliográficos, répteis, insetos e objetos 

utilizados no laboratório e na gráfica do cientista. Este homem é considerado o fundador da 

imprensa na região trinacional. Conforme dados de A Noticia, número 23, de 31/07/1955, o 

estudioso de Botânica fundara em 1918 o jornal Alto Paraná que divulgava assuntos de 

interesse regional, nas línguas espanhola e portuguesa. (TEZZA, 2003, [s.p].) 

Pode-se afirmar que as demais culturas locais assentadas na região foram de 

brasileiros, agricultores atraídos para a região ainda na época da formação da colônia militar, 

no século XIX. Gente que vinha principalmente de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 

mantendo suas tradições populares, como o hábito de tomar tererê (um chá parecido com o 

chimarrão) lado a lado com as demais culturas que já estavam ou iam se instalando no 

Iguassu.  

Pelos termos  regional e regionalismo, entende-se, genericamente,  a valorização de 

elementos característicos de uma região étnico-geográfica, ou seja, dos particularismos 

culturais ou naturais (CUNHA, 2003, p. 541). Pode-se fazer uma distinção, segundo a qual o 

regionalismo manifesta-se no interior de uma língua franca e comum, de uma expressão, 

gênero ou estilo mais abrangentes, deixando aflorar suas raízes históricas, usos e tradições 

populares. Com isso, há no regionalismo uma aspiração à universalidade, sendo ele uma ponte 

entre essa última tendência e os aspectos restritos da identidade. 
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 No caso da região trinacional, existem regionalismos universalizados,  provenientes 

de outras culturas do globo, porém incorporados e sedimentados pelos habitantes locais. 

Diferem do que é exclusivamente regional, ou seja, daquilo que permanece social e 

culturalmente circunscrito e só compreensível para os indivíduos da região. 

Isso se traduz em hábitos com o chimarrão, vindo do Rio Grande do Sul, o tererê, 

proveniente do Paraguai, festas típicas como a Feira das Nações, Festa da Virgem de Caacupé 

e dos Mingueiros, sem falar de roteiros turísticos que incluem visitas a aldeias indígenas como 

a Guarani M’bororé. O Iguassu conta também com o Centro Cultural Arandu, onde 

funcionam oficinas de música, teatro, dança e outras modalidades; o Teatro Municipal de 

Hernadárias (Paraguai) e a Holoteca do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia 

(CEAEC), em Foz,  que reúne milhares de itens entre livros, selos, moedas, conchas raras e 

gibis. Há ainda museus de Ciências Naturais, o citado Moisés Bertoni, o museu de Itaipu, 

Imagens da Selva, M’bororé  e Ecomuseu. (SALEH, 2001, p. 91) 

Ao fornecer repertórios de ação e de representação à nossa escolha, a cultura, a 

tradição e os processos de identificação preenchem uma função de bússola ou de orientação.  

Conforme a análise de  Teixeira Coelho,  

a expressão cultura de fronteira deriva da realidade observável nas zonas de 

fronteira, marcadas pela heterogeneidade e dive rsificação de línguas, 

costumes, comportamentos. Nelas, a norma é a indefinição ou, melhor, a 

definição sucessiva e continuada a partir de pontos de fuga sempre diferentes. 

Mesmo as balizas supostamente mais impositivas das sociedades, que são as 

disposições legais, manifestam-se nessas zonas de maneira incerta e mutante [...]Estas 

culturas não se distinguem totalmente de culturas exteriores (carência de identidade 

por diferenciação) e apresentam internamente algo grau de heterogeneidade (carência 

de identidade por homogeneidade), do que resulta uma cultura  - ou culturas – que 

transita entre o local e o transnacional sem se deter claramente no nacional. Esta 

cultura de fronteira – que é sempre culturas, no plural – tem como motor privilegiado 

a carnavalização, caracterizada por um distanciamento lúdico em relação às formas 

originais de inspiração [...] Numa realidade assim multicultural, as possibilidades de 

criação são infinitas e menores as condições para um tutelamento por parte de uma 

elite que se vê sem condições de gerar uma cultura hegemônica (TEIXEIRA 

COELHO, 1999, P. 108-109). 

Como fica a identificação individual dentro deste “mar de manifestações multiculturais que é a 

região do Iguassu? Com quem seus habitantes se identificam afinal?  Aqui entraría mos na questão da 
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identificação individual e coletiva pela cultura. Como explica Warnier, essa identificação teria como 

corolário a produção de uma alteridade em relação aos grupos cuja cultura é diferente. “O contato 

intercomunitário suscita reações muito diversas: idealização do outro, atração pelo exótico, pelo “bom 

selvagem”, mas também desprezo, incompreensão, rejeição, podendo terminar em xenofobia e 

aniquilamento” (WARNIER, 2000, p.18). 

Barth encara a etnicidade não como um conjunto intemporal, imutável de traços culturais 

(crenças, valores, símbolos, ritos, regras de conduta, língua, códigos de polidez, práticas de vestuário 

ou culinárias,etc), transmitidos da mesma forma de geração para geração há história do grupo; ela 

provoca ações e reações  entre este grupo  (o étnico) e os outros em uma organização social que não 

cessa de evoluir.   

Mesmo com toda a “paz” entre as culturas e apesar do discurso onipresente de convivialidade 

tranqüila entre as etnias, a Tríplice Fronteira, muitas vezes, é destaque negativo na mídia nacional, em 

função de questões sociais que envolvem os “brasiguaios”, os comerciantes da Ponte da Amizade, 

entre Brasil e Paraguai e os personagens de crônicas policiais interpaíses, como os traficantes, 

contrabandistas e outros. Jornais internacionais como Clarín (ed. de 29/09/2001 – “Por el Parana´, en 

la frontera porosa”) e nacionais como Folha de São Paulo (ed. de 09/10/2002, “Sacoleiros reprimem 

fiscalização da Receita”, p.B12) revista Exame (ed. de 15/07/1998 “Como atravessar esta fronteira?”), 

revista Época (ed. de 05/06/2000 “Ofensiva na fronteira”) e diversos jornais estaduais e 

regionais que trazem notícias freqüentes sobre as problemáticas fronteiriças. 

   

4.  Mercosul  e a interseção cultural no Cone Sul  

 
 O Mercado Comum do Cone Sul – Mercosul foi estabelecido pelo Tratado de 
Assunção, no dia 26 de março de 1991, integrado, inicialmente, pela Argentina, Brasil, 
Paraguai e Uruguai. Os princípios deste tratado versam sobre a integração aduaneira e a livre 
circulação de produtos, serviços e pessoas nos países que o compõem. A força política e a 
representatividade econômica que estes países adquiriram com a união dos seus mercados se 
justificam: são 222 milhões de consumidores e um Produto Interno Bruto (PIB) DE 
US$12,146 trilhão (SALEH, 2001, p.18). 

A estrutura do Mercosul é composta pelo Conselho do Mercado Comum (CMC) e 
pelo Grupo do Mercado Comum (GMC), sendo esta a instância decisória mais importante e 
que mantém subgrupos técnicos de trabalho e reuniões especializadas como a RET - Reunião 
Especializada de Turismo. Naquele fórum são discutidas questões fundamentais para o 
desenvolvimento e integração  do turismo no Mercado Comum do Cone Sul. 

Como afirma Gregório Recondo ([s.a], p. 35), em 1994, o destino chamou duas vezes 
na América Latina. Em janeiro daquele ano entrou em plena vigência o Nafta – Zona de Livre 
Comércio entre Estados Unidos, Canadá e México e em 1995, o Acordo de Buenos Aires, 
assinado em 5 de agosto, assegurou a União Aduaneira entre os países componentes do 
Mercosul, que veio dar consistência à realidade do bloco econômico do sul.  

Em setembro de 2004, o Conselho Municipal de Turismo (Comtur) de Foz do Iguaçu,  

apresentou o Programa de Integração Turística Trinacional, na Câmara Municipal de Foz do 
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Iguaçu. O objetivo principal é viabilizar uma estrutura técnica de alto nível, de caráter 

permanente, que prime pela informação, assessoramento técnico e gestão para o 

desenvolvimento da integração turística. A integração é a palavra-chave. “Em nosso caso, o 

turismo é a mola-mestre para o desenvolvimento regional", conclui Faisal Saleh, 

representante do programa (COMTUR...2004, p.13). 

Os atores envolvidos no Programa de Integração Turística Trinacional são os governos 

nacionais da Argentina, Brasil e Paraguai; os governos estaduais e prefeituras dos municípios 

parte das áreas geográficas da região trinacional; Itaipu Binacional, PTI, instituições públicas 

e privadas da região trinacional; instituições municipais, estaduais ou nacionais de promoção 

humana, de ensino, de capacitação ou de profissionalização que possam contribuir com 

processos instalados; o Instituto Pólo Internacional Iguassu; e empresários do setor.   

Conforme afirma Raddatz (2003, p.132), embora divulgado amplamente pela mídia, o 

Mercosul ainda não se descobriu e sua sustentação corre riscos porque lhe falta identidade, 

que não se constrói com a assinatura de papéis. “A promessa dos países-membros, ao 

assinarem o tratado, em 26 de março de 1991, era justamente aglutinar forças para enfrentar 

as diferenças e as dificuldades do mercado externo” (RADDATZ, 2000, p.128). 

Para o repórter Élson Marques,  do jornal A Gazeta do Iguaçu, a  burocracia nas 

fronteiras do Mercosul é outro fator que tem ocasionado dificuldades para os despachantes 

aduaneiros. Os empecilhos foram criticados pelo presidente da Associação Brasileira dos 

Transportadores Internacionais (ABTI), José Dornelles Michelon. Segundo ele, a burocracia 

ainda é muito grande nas fronteiras do Mercosul. O presidente reclamou que o setor de 

transporte rodoviário internacional de cargas, ao longo desses anos, vem enfrentando uma 

série de dificuldades relacionadas com a política econômica de cada país.  “Os pontos de 

fronteira continuam sendo um problema à parte do processo de integração. A burocracia ainda 

é muito grande no Brasil, na Argentina, no Paraguai e no Uruguai, já que estamos falando de 

Mercosul” (MARQUES, 2004, p. 4). 

O reconhecimento, que se arrasta há vários anos, será formalizado na III Reunião de 

Ministros de Turismo do Mercosul, prevista para ser realizada em março de 2005, em Foz do 

Iguaçu. Na mesma ocasião, serão realizados ainda mais dois encontros que reforçarão a 

criação de um pólo turístico no bloco: o II Frontur (Seminário Internacional de Turismo da 

Fronteira) e o IV Fórum de Integração Fronteiriça do Mercosul. O Frontur é promovido pela 

RET (Reunião Especializada em Turismo) – instância do Mercosul que trata das questões do 

setor. E o fórum de integração é uma promoção da Comissão Parlamentar Mista do Mercosul. 
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Reproduzimos matéria editada na agência de notícias eletrônica Front (2004), que trata do 

assunto de forma mais atual: 

 
Paraguai quer centro para cultura guarani 

Entre as ações proposta pelo Programa de Integração Turística Trinacional 

está a formação, no lado paraguaio da tríplice fronteira, de um centro mundial 

da cultura guarani. Com mais de cinco milhões de habitantes, o Paraguai 

reconhece o guarani como uma das línguas oficiais do país. A outra é o 

espanhol. Apesar de diferenças sociais e econômicas maiores do que Brasil, o 

povo paraguaio cultiva suas raízes guaranis: a língua, a música, a comida, 

costumes e o jeito de ser guarani.  Apesar de maioria, os índios se mesclaram 

aos colonizadores e no último censo de 2000, o departamento (estado) de Alto 

Paraná, em que se localiza o lado paraguaio da tríplice fronteira, registrou 

4.765 índios em 32 comunidades na região. A maioria passa por dificuldades 

entre a miséria e a pobreza.Na região estão localizadas os principais sítios das 

missões jesuíticas  - malogrado projeto da Companhia de Jesus nos séculos 

XVI e XVII de constituir uma república cristã guarani no Cone Sul. 

 

 

 

 

 

"Conhece tua aldeia e serás universal" 

(Leon Tolstoi) 

 

CAPÍTULO III –  MIDIA DE FRONTEIRA 
 

1. Comunidades e sociedades híbridas  
 

 Tendo em vista o objetivo deste estudo de caso envolver um jornal local em uma 
comunidade geograficamente atípica e híbrida, estaremos analisando as relações que 
envolvem  o processo de comunicação e o que significa comunidade hoje. 
 O termo comunidade tem ganhado notoriedade agora, quando o mundo vive o fenômeno 
da globalização de forma intensa e rápida. O conceito que antes era tido por alguns como 
coisa do passado retorna recentemente,  sendo utilizado em várias perspectivas e sem rigor 
conceitual. “Tem servido para referenciar qualquer tipo de agregação social, por vezes 
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servindo mais como termo ou expressão decorativa, visando chamar a atenção ou passar um 
‘ar’ de atualidade” (PERUZZO, 2002, p. 276). 
 No entanto, há que se recorrer a alguns clássicos para melhor compreender o conceito de 
comunidade. Um dos autores mais reconhecidos no assunto, Ferdinand Tönnies, elaborou há 
cem anos, a teoria da distinção entre comunidade e sociedade que continua ainda hoje 
“presente no debate sociológico e inspirando orientações de pesquisa” (MIRANDA, 1995, 
p.132). 
 Na clássica e influente obra Gemeinschaft und Gesellschaft (1887), Tönnies diferencia 
os termos que designam respectivamente comunidade e sociedade e coloca-os em contraste. 
Citando Miranda, “supõe-se que a Gemeinschaft repouse sobre laços de sangue e de 
parentesco, sobre associações com a terra e laços de lugar, de amizade, de sentimentos 
partilhados e crenças comuns” (MIRANDA, 1995, p. 177). Assim a família seria o protótipo, 
que originou formas comunais de associação como a aldeia, a vizinhança, a fazenda familiar e 
outros tipos que recebem a forma comunal e seus valores pela tradição, passada de geração 
em geração. 
 Para TÖNNIES (1887), enquanto na comunidade os indivíduos  permanecem unidos a 
despeito de todas as vicissitudes, a forma societal é tida como a “construção artificial de um 
agregado de seres humanos”. Fariam parte da Gesellschaft corporações gigantescas de 
negócios, burocracias massivas do Estado e organizações profissionais, cuja marca seria o 
contrato explícito ou implícito, as relações funcionais impessoais e o propósito especial 
declarado, de acordo com aquele autor. Já a marca da Gemeinschaft seria a tradição e a 
afetividade pessoal (TÖNNIES, apud MIRANDA, 1995, p.177). 
 Outro autor clássico, Martin Buber (1987), ao tentar explicar e reformular os conceitos 
criados por Tönnies, citados anteriormente, “emprega a oposição entre comunidade e as 
outras formas de organização social, argumentando em favor de uma restauração, criação ou 
desenvolvimento ulterior da comunidade [...]” 
 Cicília Peruzzo (2002, p.177) admite que a utilização do termo de modo indistinto, na 
atualidade, indica a  

existência atual de várias formas de agregação social que portam algumas 
características de perfil comunitário. É todo um movimento que se constrói a partir do 
local de moradia ou de outras identidades, sejam elas simbólicas, 
espirituais etc, que afloram simultaneamente ao processo de 
globalização. 

  Koltar (1997)  lembra que hoje em dia, com a globalização e a formação 
de grandes blocos, assiste-se a um êxodo populacional intenso [...]. “O 
estrangeiro deixou de ser o outro absoluto que vive do outro lado do oceano ou 
atrás de fronteiras intransponíveis e se tornou um vizinho” (KOLTAR, 1997, p. 
73). O humanismo contemporâneo, apoiado na ciência, quer que o outro seja 
igual a qualquer preço e fica desorientado quando o real do outro se manifesta 
como nada igual, nas palavras daquela autora. 
 THOMPSON (1995, p.178) vê a questão da migração, do deslocamento e 
reassentamento de populações como uma característica importante a respeito das 
características desenvolvimentistas das sociedades modernas. Para ele, quando 
as pessoas se mudam (ou são forçadas a mudar) de uma região ou parte do 
mundo para outra, elas sempre carregam consigo os conjuntos de valores e 
crenças que fazem parte de suas tradições nômades. 
 Essas tradições costumam se sustentar, na visão do autor, em parte através 
de reconstituições ritualizadas mas também vão se interligando aos materiais 
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simbólicos mediados. Thompson afirma que os meios de comunicação tendem a 
desenraizar tradições dos lugares particulares e a revestir seu conteúdo 
simbólico de um certo grau de permanência temporal e mobilidade espacial. 
Conforme trata o trecho: 

A mídia fornece os meios de sustentar a continuidade cultural, 
apesar do deslocamento espacial, e de renovar a tradição (...). Por 
isso os meios de comunicação desempenham um papel importante 
na manutenção e no renovamento da tradição entre os migrantes e 
grupos deslocados. Este papel é particularmente importante quando 
os grupos se estabelecem em países onde se falam línguas 
diferentes, e onde há tradições e costumes bem diversos 
(THOMPSON, 1995, p. 178). 

 Para o autor de A mídia e a modernidade, (1995, p.174),  a “dispersão das 
tradições através da mídia e através dos deslocamentos de populações migrantes 
criou uma paisagem cultural no mundo moderno de enorme complexidade e  
diversidade” . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Comunicação local e  comunitária – semelhanças  e diferenças 
 

 Para entendermos o que é a comunicação local e comunitária e as 
diferenças significativas entre ambas, recorreremos à professora Cicília K. 
Peruzzo, pesquisadora dos temas há vários anos. No artigo Mídia local e suas 
interfaces com a mídia comunitária, (2003a, p. 52), a autora  mostra que os dois 
tipos de mídias se configuram em duas vertentes, mas que, em alguns casos, se 
tornam convergentes. Assim, a mídia local se ocupa de assuntos mais gerais 
como vias públicas, tragédias, violência urbana, política local, por exemplo, 
enquanto, de outro lado, a mídia comunitária trabalha principalmente com 
pautas de interesse  mais específico de segmentos sociais, como assuntos de 
bairros, de trabalho, movimentos sociais entre outros. 

Conforme Peruzzo (2003a, p.52), a mídia local seria aquela mais voltada à 
transmissão da informação e a comunitária mais à mobilização social e a 
educação informal. A diferenciação entre os dois tipos de mídias se faz 
necessário neste trabalho, a fim de entendermos melhor A Gazeta do Iguaçu , 
uma mídia local, mas não comunitária. Concordamos com Peruzzo quando ela 
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coloca que, na prática, as duas configurações se misturam, gerando dificuldades 
de compreensão e de diferenciação. Isso se deve a três  questões levantadas pela 
autora, inerentes segundo ela, à realidade social,  que constitui patamar sobre o 
qual se erguem as práticas comunicacionais: 

a impossibilidade de  delimitar os “objetos” comunitário e local em 
fronteiras claramente demarcadas; a impossibilidade de separar as 
práticas comunicativas, seus conteúdos e simbologias por  tipo de 
meio de comunicação; e a apropriação e o uso do termo 
comunitário para denominar  programas ou emissoras, de forma 
indiscriminada, por diferentes tipos de mídia (PERUZZO, 2003, p. 
53). 

 A dificuldade de delimitação é agravada pelo fato de que o nosso objeto 
de estudo se encontra em uma região de fronteira geográfica, ou seja, onde tudo 
se mistura, tornando-se difuso em termos de localidade. A questão local, 
estudada por Alain Bourdin, é utilizada por Peruzzo, para ajudar a delinear estas 
modalidades específicas de comunicação, onde não daria para ‘definir um objeto 
local e principalmente dar –lhe um contorno territorial preciso (BOURDIN,  
2001, p. 17). 

Essa impossibilidade de se definir fronteiras precisas, territoriais e de outros 
tipos, entre os espaços comunitário, local e regional, nas palavras de PERUZZO 
(2003b, p. 53) seriam conseqüência da própria dinâmica social. Conforme diz a 
autora: “nos parece que, em última instância, o local se caracteriza como um 
espaço determinado, um lugar específico de uma região, no qual a pessoa se 
sente inserida e partilha sentidos” . 

THOMPSON (1995), ao tecer considerações sobre a escalada global da 
difusão da comunicação e informação,  coloca que  

a apropriação dos produtos da mídia é sempre um fenômeno 
localizado, no sentido que ela sempre envolve indivíduos 
específicos que estão situados em contextos social-históricos 
particulares, e que contam com os recursos que lhe são disponíveis 
para dar sentido às mensagens da mídia e as incorporar em suas 
vidas  (THOMPSON 1995, p. 155). 

Ainda que exista reprodução da lógica dos grandes meios de comunicação, 
no que se refere ao sistema de gestão e aos interesses em jogo, conforme 
PERUZZO (2003b, p. 60), a mídia local diferencia-se quanto ao conteúdo por 
prestar mais atenção às especificidades de cada região. É  o caso, por exemplo, 
dos jornais da Galícia  estudados por Xosé Lopes Garcia (2004, p. 10), para 
quem “o âmbito local oferece possibilidades para uma participação dos usuários 
e uma autêntica democratização dos meios”. Naquela região da Espanha, a 
imprensa galega teve forte implantação nos mercados locais (LOPES GARCIA, 
2004, p. 14). 

Entre as características da mídia local apontadas por Cicília Peruzzo (2003a 
,p. 60-61),  citamos aquelas que supomos ter aderência ao fenômeno analisado 
neste trabalho:  
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a) tem o objetivo de dar a conhecer assuntos de foco local ou 
regional que em geral não têm espaço na grande mídia; b) é 
encarada como uma unidade de negócio comercial,  portanto tem 
interesses mercadológicos, vendendo espaços e anúncios 
comerciais; c) é suscetível de corresponder a interesses políticos e 
econômicos de empresas, lideranças, grupos políticos partidários da 
região; d) explora o local enquanto nicho de mercado, ou seja, os 
temas e as problemáticas específicas da localidade interessam 
enquanto estratégia para se conseguir aumentar a credibilidade e 
audiência e, conseqüentemente, obter retorno financeiro; e)tem 
interesse  em contribuir para a ampliação da cidadania desde que as 
estratégias adotadas para tanto ajudem na consecução dos interesses 
empresariais; f) os espaços abertos à participação dos cidadãos 
estão sujeitos ao controle dos dirigentes; g) a produção do “que 
fazer” comunicacional está sob a responsabilidade direta de 
especialistas contratados; h) o sistema de gestão é do tipo 
burocrático tradicional; i) os conteúdos tendem a ser, 
majoritamente, parte daqueles tratados pela grande mídia, mas com 
enfoque local ou regional.  

Conforme veremos mais à frente, no capítulo V, em que tratamos 
especificamente do diário A Gazeta do Iguaçu, a maior parte dessas 
características está presente, constituindo-se em exemplo do tipo de jornal local.  

Há uma tendência hoje no Brasil em regionalizar as transmissões 
televisivas e radiofônicas. Prova disso é o aumento dos espaços nos noticiários 
de emissoras que dedicam parte de seu conteúdo jornalístico às questões locais. 
Segundo Peruzzo  (2003, p. 61)  trata-se de uma “iniciativa incorporada por 
algumas emissoras a partir dos anos 90 [...], dentro de um esforço de transmitir 
conteúdos mais próximos às realidades de cada lugar e com cara de ‘utilidade 
pública’ e assim poderem mostrar um certo compromisso social”. 

Esse interesse pelo local seguiria na visão daquela autora, a percepção de 
que as pessoas também se interessam pelo que está mais próximo ou pelo que 
mais diretamente afeta  as suas vidas e não apenas pelos grandes temas. “Elas 
buscam suas raízes e demonstram interesse em valorizar as coisas da 
comunidade, o patrimônio histórico cultural e querem saber dos acontecimentos 
que ocorrem ao seu redor” (PERUZZO, 2003a, p. 55). 

Na diferenciação entre mídia local e mídia comunitária, lembramos 
algumas características da mídia comunitária, citadas por Cicília Peruzzo 
(PERUZZO, 2003a), que auxiliam na delimitação do jornal A Gazeta do Iguaçu 
como uma mídia local e não comunitária, já que as características deste último 
tipo não lhe podem ser atribuídas na íntegra, ainda que possua algumas delas.  
Assim, a mídia comunitária: 

a) tem como objetivo divulgar assuntos específicos das 
comunidades, de movimentos coletivos e de segmentos 
populacionais ou do interesse público, que normalmente não 



  51 

encontram espaço na mídia convencional; b) usa como estratégia a 
participação direta das pessoas do próprio lugar na programação e 
em geral também na gestão do veículo de comunicação. O receptor 
pode se tornar emissor e vice-versa; c) quem produz (cria, fala, 
redige, edita, transmite) as mensagens não é necessariamente um 
especialista, o profissional de comunicação, mas o cidadão comum; 
d) os conteúdos dizem respeito às necessidades, problemáticas, 
artes, cultura e outros temas de interesse local, como por exemplo: 
notícias sobre as atividades de grupos populares organizados e  
informações de utilidade pública; e) buscar autonomia em relação 
ao governo  outros grupos de interesse; f) ser dirigida a segmentos 
específicos da população; g) ter alcance limitado em termos de 
cobertura, audiência  e número de leitores (PERUZZO, 2003a, 
p.58). 
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3.  Comunicação local em áreas fronteiriças 

 

 Para Karla M. Müller (2000, p. 365), autora do ensaio Processos 
midiáticos e comunidades Fronteiriças: problemas e perspectivas, 

os espaços de fronteiras são espaços peculiares em um mundo 
globalizado, com características únicas e de relevância, são lugares 
onde as relações de integração  de tensão andam lado a lado já que 
não são pautadas unicamente pelos acontecimentos locais mas 
também por decisões nacionais e neste sentido a mídia passa a 
constituir-se, como em tantas outras situações, elemento ativo 
dentro dos processos comunicativos.   

 Já Raddatz (2003), ao analisar em sua dissertação de mestrado o rádio de 
fronteira no Mercosul, coloca que as notícias sobre o país contíguo fazem parte 
da pauta naturalmente., como qualquer outro tipo de informação. E no caso do 
rádio, o que move a notícia é a força do fato e a sua intencionalidade. “Quanto 
mais interesse ele parecer despertar para a comunidade situada naquela faixa 
territorial, independentemente de ser ou não no país de origem, mais atenção 
merecerá” (RADDATZ, 2003, p. 138). Como veículo de comunicação ágil, 
dinâmico e onipresente, o rádio se insere como elemento integrador numa região 
fronteiriça, mas o mesmo não se pode afirmar de um jornal, em que o local de 
produção e distribuição seja um só e esteja localizado de um lado da demarcação 
territorial da fronteira.  
 Ao contrário do público que ouve rádio nessa região e que é heterogêneo e 
nômade, o leitor do jornal A Gazeta do Iguaçu , em geral, é o habitante local de 
Foz do Iguaçu, ou seja, o cidadão iguaçuense, que vive e trabalha nesta cidade, 
segundo material de divulgação institucional do próprio jornal (A GAZETA DO 
IGUAÇU, 2004, p.9). 

Em artigo que trata da malha de comunicação local-internacional, a 

professora Ada Cristina Machado da Silveira (2003), propõe-se investigar a 

relação entre a atividade de comunicação realizada em íntimo compromisso com 

o nível local e aqueles interesses identificados como internacionais. Segundo a 

autora do trabalho A malha de comunicação local-internacional do Brasil 

Meridional, apresentado no Núcleo de Políticas e Economia da Comunicação, 

durante o XXVI Congresso Anual em Ciência da Comunicação, em setembro de 

2003, o estudo da comunicação em zonas fronteiriças faz-se necessário dada a 
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“condição heterônoma da sociedade nas Terras de Fronteira, sempre à mercê dos 

desígnios superiores  do Estado-Nação brasileiro, frente à nova ordem 

globalizadora”. Segundo Silveira, (2003, p. 3), as relações entre as 

representações simbólicas e o sistema midiático, nos confins territoriais 

brasileiros é ainda um campo de estudos a ser desbravado. 

Dois dos objetivos do Programa  de Extensão Universitária intitulado  A 

memória dos pioneiros: comunicação e cultura de fronteira no Brasil 

Meridional (SILVEIRA, 2003, p.2) do qual a mesma professora é responsável, 

são identificar e analisar os elementos recorrentes em termos de estratégias 

discursivas que revelem a dimensão do nível local nas Terras de Fronteira do 

Brasil Meridional e a relação entre o nível local e o nível internacional das 

mesmas. Dentre as conclusões de Silveira (2003, p.7- 8), que dizem respeito ao 

nosso trabalho inclui-se uma análise discursiva parcial da malha de comunicação 

envolvendo 183 municípios gaúchos, cujos órgãos e veículos de comunicação 

foram cadastrados e  mapeados. Ressaltaram-se três fenômenos: 

a – A condição “territorialista” e independente das emissoras radiofônicas 

b – A vinculação das emissoras televisivas a redes nacionais 

c – A concepção globalizada vigente na mídia impressa 

Na análise dos jornais, é possível perceber que as notícias e reportagens 

são, geralmente, locais ou regionais; sendo que há abordagem de temas de 

caráter nacional e internacional, principalmente nos artigos, nos editoriais, nas 

charges e nos textos de colunistas (SILVEIRA, 2003, p. 8). 

Fazemos referência também ao trabalho de Silveira no que se refere ao 

“lançar mão da riqueza histórica das Tríplices Fronteiras”  para a denominação 

dos seus veículos de comunicação. Assim, em Foz do Iguaçu, como em toda a 

região trinacional, os nomes fazem referências à história e à cultura local: TV 

Tarobá, TV Naipi, TV Cataratas,  Jornal do Iguaçu, Integración FM, Rádio 
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Cataratas, Rádio Costa Oeste, Sin Fronteras FM, dentre outras. Assim como 

acontece no Rio Grande do Sul, em Foz do Iguaçu,  

Os folders [material de divulgação institucional] apelam para o 

passado histórico da região, exaltando as lutas pela demarcação das 

fronteiras, a diversidade étnica, a vida simples [...] em contraste 

com a modernidade das cidades e demais peculiaridades das 

tríplices fronteiras (SILVEIRA, 2003, p.8). 

Acrescentando-se a chamada onipresente para os atrativos turísticos da 

Terra das Cataratas, o passado de glórias do povo guarani e a preocupação 

constante na integração da Região Trinacional. Citando Silveira (2003, p.8-9): 

(...) percebemos que a riqueza de suas experiências constitui em 

subsídios para a existência de uma diversificada indústria cultural 

midiática na região, que incorpora conteúdos não só de caráter local 

e regional, mas também, nacional e internacional, contribuindo para 

o desenvolvimento da região e para sua integração. 

As observações  da professora Ada Silveira servem de parâmetro para o 

estudo de caso do jornal local A Gazeta do Iguaçu, na medida em que dizem 

respeito a uma realidade de jornalismo local e fronteiriço. Assim, o que se 

verificou na malha de comunicação na Tríplice Fronteira entre Brasil, Uruguai e 

Argentina no trabalho citado não deverá ser o mesmo a ser observado neste 

estudo, no entanto, aquelas conclusões fornecem pistas para o estudo do jornal A 

Gazeta do Iguaçu  pelo fato de este  estar localizado também em área fronteiriça, 

e do lado brasileiro, o que nos dá melhores condições de avaliá-lo. 

Uma outra questão levantada por Silveira é como a mídia internacional 

vem tratando as fronteiras  gaúchas de Uruguaiana-Paso de los Libres, 

Sant’Anna do Livramento-Rivera e Chuí-Xuí, junto à fronteira de Foz do 

Iguaçu-Cuidad Del Este e Puerto Iguazu. Via de regra, segundo ela (2003, p. 11), 

tais locais são tratados jornalisticamente como focos de contrabando, delinqüência juvenil e evasão 
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fiscal.No caso da Região Trinacional de Argentina-Brasil-Paraguai,  os desdobramentos pós-atentado 

de 11 de setembro ecoam até hoje e, volta e meia, ainda se registram acontecimentos, opiniões, 

versões oficiais e oficiosas sobre a possibilidade de a região abrigar células de terrorismo. Segundo 

Ada Silveira (2003, p. 11), os queixosos prefeitos e outros políticos daqueles municípios bem sabem 

os inconvenientes tanto para si, como seus eleitores, do fomento deste estereótipo. O mesmo concerto 

polifônico que responde pela atualidade cultural da região encontra-se preso pela rede da 

espetacularização midiática que envolve as zonas fronteiriças em “terras de ninguém, espaço à 

margem da lei”. 

Para ilustrar os fatos, colhemos alguns exemplos de manchetes de jornais e revistas: Ofensiva 

na fronteira: operação bilionária descoberta em Foz do Iguaçu tem conexões em cidades da fronteira 

do Brasil com Paraguai, Bolívia, Peru e Colômbia (Revista Época, Rio de Janeiro, 03/06/2000, p. 98-

99); Receita volta a fiscalizar por amostragem na fronteira: o dia foi tranqüilo em Foz depois dos 

confrontos entre sacoleiros e policiais na terça-feira (Gazeta do Povo, Curitiba, 10/10/2002, capa do 

caderno Paraná); Por el Paraná, en la frontera porosa: um enviado de Clarín recorrió el rio, en busca 

de sospechos, los limites con Paraguay resultan muy vulnerables (Clarin, Buenos Aires, 29/09/2001, 

Caderno Política Internacional, p. 18); Nação brasiguaia em risco no Paraguai (O Estado do Paraná, 

Cascavel, Caderno Cidades, 29/08/99, p. 4);  Espancado jornalista de O Estado: Mauri König, de Foz, 

fazia reportagem em San Alberto, Paraguai (O Estado do Paraná, Cascavel, Caderno Cidades,  

20/12/2000, p. 12) Zonas hostis: barreira lingüística separa povos dentro do “território brasigüaio”. 

(Gazeta do Povo, Curitiba, 15/01/2003, Série Terra da Discórdia, p.12). 

Estas são algumas amostras da visibilidade que a Tríplice Fronteira do Paraná com Argentina 

e Paraguai revela na mídia impressa regional e nacional, sendo pequena parcela do que é publicado 

diariamente. Revelam, por um lado, os conflitos existentes na área legal, quanto à fiscalização nas 

aduanas e os problemas decorrentes de áreas fronteiriças, mas também mostram a preocupação e a 

atenção constante das quais a região é o alvo  tanto em questões políticas e econômicas quanto 

criminais e de fiscalização.  

Com a aceleração da globalização os fatos são cada vez mais conhecidos de todos e a uma 

velocidade cada vez maior. Desta forma, as atenções se voltam ainda mais para regiões consideradas, 

atualmente,  laboratórios de heterogeneidade, como é o caso das fronteiras transnacionais. A 

denominação é utilizada por Nara Oliveira, professora de Antropologia Cultural da União Dinâmica de 

Faculdades Cataratas (UDC), onde coordena o projeto Coisaria Mundial. A quantidade de variáveis e 

a profusão de fatos são encontradas nestas regiões com facilidade, tornando-se matéria -prima 

necessária  para a mídia “glocalizada”. 

4. O global e o local  
 
 

 



  56 

 Cicília Peruzzo (2003b) diz que a valorização dos meios de comunicação 
em nível local ocorre no auge do processo de globalização. Ela cita Xosé Lopes 
Garcia quando, assim como Peruzzo, ele vê os dois processos, o da globalização 
da comunicações e o reforço da comunicação local como enquanto elementos 
complementares e interconectados.  “Talvez por isso, como resposta no auge da 
globalização, apareceu o ressurgimento do local. E pouco  a pouco local e global 
se revelam como as duas caras de um mesmo fenômeno informativo” (LOPES 
GARCIA, apud PERUZZO, 2003b, p. 70). 
 Peruzzo coloca que o local também carrega o sentido de um espaço 
determinado de um lugar específico ou até mesmo de uma região, no qual a 
pessoa se sente inserida e partilha sentimentos com seus semelhantes.  

É o espaço que lhe é familiar e congrega identidades. (...) Embora 
as demarcações geográficas não sejam determinantes, em alguns 
casos elas são importantes na configuração do local, já que podem 
significar uma fonte de significados em comum para um 
determinado contingente de pessoas, expressos na língua e dialetos, 
ns raízes históricas, nos costumes e valores culturais, nos aspectos 
geográficos e de clima, nas crenças religiosas, nos meios usados 
para a comunicação, etc (PERUZZO,  2003b, p. 68). 

 Abordando a questão da identidade local, Alain Bourdin (2001) diz que 
alguns a definem  mais como um “conjunto de permanências que caracterizam 
um indivíduo ou um grupo”.  Mas, afirma Bourdin (2001, p. 43)  “fora da 
comunidade de sangue, de religião e de língua, a prática de um mesmo território 
e a referência a um conjunto de regras comuns da vida diária e de bens culturais 
constituem os únicos meios de ancoragem realmente eficazes”. 
 Bourdin, afirma  que é tentador endossar o ponto de vista de Manuel 
Castells quanto ele afirma que as comunidades locais, construídas na ação 
coletiva e preservadas  pela memória coletiva, são fontes específicas de 
identidade e que a “pequena nação fortemente territorializada, quase local, com 
sua cultura, sua língua, sua religião, seu patrimônio, seus traços ‘étnicos’ 
(assunto muitas vezes eufemizado) se torna objeto de identidade por 
excelência”. (CASTELLS, apud BOURDIN, 2001, p. 43). 
 O fato de nos referirmos a questões que envolvem a globalização da 
comunicação, leva-nos aos conceitos e aos novos desafios que também 
comportam as questões locais. De acordo com Canclini  (apud 
BAYARDO,1999, p. 66, tradução nossa), a medida que o mundo se interconecta 
com mais fluidez, as sedimentações identitárias organizadas em conjuntos 
históricos mais ou menos duráveis (etnias, nações, classes), também vão se 
reestruturando em conjuntos interétnicos, transclassistas e transnacionais. 
 Para ele, já que vivemos um tempo em que não há mais posições nativas, 
simples e indivisíveis, arraigadas em um só território, necessitamos então de 
“etnografias multilocais”, que abarquem as viagens e os regressos, a 
desterritorialização e a reterritorialização  (apud BAYARDO,1999, p. 66, 
tradução nossa). Isso significaria estudar formas de identificação que se 



  57 

combinam e se mesclam, atos de relação em lugar de estruturas 
predeterminadas. Estas afirmativas sustentam a idéia de que o espaço geográfico 
ao qual estamos nos referindo – a Tríplice Fronteira – poderia ser examinado 
tanto pelo lado da globalização quanto da localização. 
 Ortiz (1999, p. 59) faz referência à proximidade do “lugar” citando como 
exemplo  que ao traçarmos a história das regiões, do “micro”, em contraponto a 
uma história  universal “macro”, está-se caracterizando esta última como sendo 
afastada do envolvimento das pessoas. No entanto, local e cotidiano surgem 
como termos intercambiáveis, equivalentes. O “local” participaria  ainda de uma 
outra qualidade: a diversidade, em que visto de perto, qualitativamente, 
constituiria uma unidade coesa. A cidade de Foz do Iguaçu, chamada por vezes 
de “metrópole transnacional” pela sua diversidade como marca mais forte possui 
alguns dos elementos citados por Renato Ortiz. Quando ele cita a 
desterritorialização das cidades globais por exemplo, que  remetem às 
identidades planetárias, congregando milhões de pessoas, amostras de diversos 
países. “Espaço que se articula, se mistura e, muitas vezes, determina espaços de 
outra natureza’ (ORTIZ, 1999, p. 58).  

  
 5. Comunicação em áreas fronteiriças: a globalização versus a informação 

localizada 
 

 Um dos aspectos mais estudados e relatados, em se tratando do hipersetor 
da comunicação, nas palavras de Xosé Lopes Garcia (2004, p. 21, tradução 
nossa), trata da questão da globalização versus o aumento do valor da 
informação local. Conforme cita Lopes Garcia: 

O novo panorama midiático está marcado pela sombra do global e 
do local, que alguns autores denominam de glocal – global e local 
ao mesmo tempo. Neste cenário, os meios de comunicação vivem 
um processo de constante mudança. A incorporação de tecnologias 
novas, a entrada de novos operadores, as políticas de concentração 
empresariais19 ou os periódicos em processo de avanço nas 
estratégias de alianças constituem só alguns sintomas dessa 
constante mutação de um hipersetor que a cada dia move mais 
dinheiro e aparece como um dos que oferece maiores expectativas  
de crescimento no primeiro terço deste século XXI.  

 O fato de nos referirmos a questões que envolvem a globalização da 
comunicação, leva-nos aos conceitos e aos novos desafios que também 
comportam as questões locais. 

                                                 
19 Segundo Llores Maluquer (apud  LOPES GARCIA, 2004, p. 20, tradução nossa), no biênio 1999-2000, a 
integração empresarial disparou no setor dos grandes grupos de comunicação – Vivendi compra Seagram; 
Telefônica compra Endemol, Time Warner e América On Line anunciam a sua fusão. Esta tendência de grandes 
concentrações mantêm-se na atualidade no contexto global, com maior incidência nos Estados Unidos e na 
União Européia. 
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Mas, antes, para falarmos de globalização na comunicação faz-se necessário 
delimitar o entendimento do termo “globalização”.  
 Thompson (1995, p. 135) afirma que a globalização pode ser entendida no 
sentido mais geral como “a crescente interconexão entre as diferentes partes do 
mundo, um processo que deu origem às formas complexas de interação e 
interdependência”. Visto deste ângulo, o conceito de globalização  estaria 
próximo de expressões como “internacionalização” ou “transnacionalização”. 
Mas o que Thompson reivindica como verdadeira definição do processo de 
globalização surge somente quando a “crescente interconexão de diferentes 
regiões e lugares se torna sistemática e recíproca num certo grau, e somente 
quando o alcance da interconexão é efetivamente global” . 
 Ao buscar identificar as principais dimensões dos processos de 
comunicação globalizada,  John B. Thompson (1995, p. 143) define quatro 
temas:  

1. a emergência de conglomerados transnacionais de comunicação como 

peças centrais no sistema global de comunicação e difusão de 

informação20;  

2. o impacto social de novas tecnologias, especialmente aquelas associadas 

à comunicação via satélite, incluindo o uso mais extenso e mais 

sofisticado de sistemas de cabo, os crescentes usos de satélites para fins 

de comunicação a longa distância e de métodos digitais no 

processamento, armazenamento e recuperação da informação; 

3. o fluxo assimétrico dos produtos de informação e comunicação dentro 

do sistema global, em que o material produzido em um país é distribuído 

não apenas no mercado doméstico, mas também no global, sendo no 

entanto, um processo no qual certas organizações detém o controle 

predominante, levando algumas regiões do mundo à extrema 

dependência cultural de outras; e   

4. as variações e desigualdades no acesso às redes de comunicação global, 

onde significativas desigualdades permanecem no que diz respeito à 

capacidade de indivíduos em diferentes partes do mundo, e em 

                                                 
20 Ver nota acima.Para Thompson, o desenvolvimento dos conglomerados de comunicação provocou a formação 
de grandes concentrações de poder econômico e simbólico que são privadamente controlados e desigualmente 
distribuídos (THOMPSON, 1995,  p. 144). 
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diferentes estratos sociais do mesmo país, de terem acesso aos 

programas transmitidos pelas redes globais. 

 
 Voltando à questão da emergência da informação localizada num mercado 
globalizado, na visão de Lopes Garcia (1999, p. 200), todos os dados indicam 
que a dialética global-local entrou numa nova fase na qual o processo de 
concentração econômica mudou a relação entre os “atores transfronteiriços” e 
abriu novos horizontes.  Miguel de Moragas (apud LOPES GARCIA, 1998, 
p.200), afirma que as tecnologias atuais não só multiplicam os espaços globais, 
como também os  locais.  Impõe-se, pois, analisar o novo cenário com a 
perspectiva de “glocalidade” , porque muitos processos de comunicação local 
convertem-se mundiais pela sua difusão. 
 Karla Maria Müller (2001, p. 363), ao estudar processos midiáticos em 
comunidades fronteiriças, selecionou algumas comunidades na tríplice fronteira 
do Brasil (Rio Grande do Sul) com Uruguai e Argentina  para verificar  a 
atividade profissional dos comunicadores gaúchos, argentinos e uruguaios. Em 
sua investigação, a autora (2001, p. 363) aborda a mídia impressa, jornais locais, 
seus comunicadores e comunidades interioranas como as de fronteira  O estudo 
investiga como se dão as práticas comunicacionais das comunidades de 
Uruguaiana-Paso de los Libres e de Santana do Livramento-Rivera, através do 
elemento fronteira nos processos midiáticos locais. 
 Karla Müller no paper  “Para desvendar mistérios da comunicação 
fronteiriça” que é uma compilação em meio eletrônico do artigo “Processos 
midiáticos e comunidades fronteiriças: problemas e perspectivas” (2001),  
afirma que  

a concepção do homem fronteiriço sobre a questão fronteira é 
distinta da que possui um habitante de pontos mais distantes. Quem 
vive o dia-a-dia ao lado do outro, cruzando as terras dele como se 
fossem suas, estreitando laços de parentesco e amizade com esse 
seu irmão-hermano, pensa de maneira muito peculiar a questão 
fronteiriça. O outro não é um desconhecido e sim aquele que faz 
parte de seu cotidiano, que participa das ações diárias [...] dividindo 
o espaço social, auxiliando na solução de problemas, no 
enfrentamento de dificuldades, estimulando a compreensão e o 
respeito pela diferença através das aproximações. 

 Nas palavras de Muller (2004, p. 2), há que se levar em conta que nestes 
espaços [de fronteira] existem conflitos latentes no que diz respeito à concepção 
de identidade nacional[...] e que cada um dos povos que habita um dos lados da 
linha divisória faz parte de uma nação distinta, por isso, ali existe a possibilidade 
de um espaço de tensão21, ou talvez, a rivalidade seja trabalhada pelos cidadãos 
fronteiriços de modo diferenciado. 
                                                 
21 Na fronteira Brasil-Paraguai há o problema dos “brasiguaios”, cidadãos brasileiros que foram viver e cultivar 
terras paraguaias há várias décadas, mas que agora estão sendo expulsos de lá, retornando ao Brasil sem 
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 Falando sobre as possibilidades de se compreender como culturas tão 
distintas convivem em um espaço tão próximo, Müller refere-se a  Canclini 
(1989), que buscou desvendar a hibridização presente em países latino-
americanos, onde as identidades nacionais, em um mundo globalizado, passam a 
sofrer influência de elementos externos, provenientes de  outras culturas e 
disseminados simultaneamente através das indústrias culturas (MÜLLER, 2001, 
p. 362). 
 Segundo Müller (2004, p. 2) os espaços de fronteira há muito têm 
interessado estudiosos e pesquisadores porque estimulam os povos na busca pelo 
novo, pelo desconhecido, por despertarem a curiosidade e o ímpeto de ampliar 
territórios e conhecimentos. E uma das possibilidades de desvendar o mistério 
pode ser através dos jornais, instrumento onde as relações sociais ficam 
documentadas. Nas palavras da autora:  

a mídia impressa local, principalmente a produzida em e para 
pequenas comunidades, transforma-se em palco e, ao mesmo 
tempo, em agente dos acontecimentos. Em suas páginas fiam 
estampados os fatos que se sucedem no cotidiano. Seus textos, à 
medida que reproduzem o que se passa, reforçam ou alteram 
valores presentes no grupo ( MÜLLER, 2004, p. 2). 

 Tais  afirmativas sustentam a idéia de que o espaço geográfico ao qual 
estamos nos referindo – a Tríplice Fronteira Brasil-Argentina-Paraguai – poderia 
ser examinado tanto pelo lado da globalização quanto da localização.  De acordo 
com Nestor Garcia Canclini  (BAYARDO & LACARRIEU, 1999, p.54), a 
globalização  é mais que um movimento de superação de fronteiras e estas, por 
sua vez, não são o lugar de resistência e desafio, mas sim o cenário em que a 
globalização estaciona e aceita a descontinuidade. 
 Nestor Garcia Canclini (BAYARDO & LACARRIEU 1999, p.53, tradução 
nossa), afirma em seu artigo Narrativas sobre fronteras móviles entre Estados 
Unidos y  América Latina que o pensamento de fim de século [passado, século 
XX], vacila entre a globalização e as fronteiras. De um lado, há relatos de 
abertura das economias e das culturas nacionais, a integração de mercados 
transnacionais 22 de bens e de comunicações  que desembocariam numa crescente 
homogeneização.  
 O que ocorre em termos sociológicos na chamada Região Trinacional, 
como já citado antes, Tríplice Fronteira Brasil-Argentina-Paraguai, é uma 
convivialidade pacífica entre povos de centenas de etnias diferentes, o que se 
traduz eufemísticamente em um “caldeirão de culturas”, expressão adotada e 
vulgarizada no local. Este convívio multicultural e cotidiano é um dos pontos de 

                                                                                                                                                         
documentos e sem dinheiro, provocando um conflito atual de difícil solução entre os dois países (KÖNIG & 
IUNOVICH, 1999, p.4). 
22 Na Europa está estruturado um dos blocos econômicos mundiais melhor organizados: a União Européia, 
composta por cerca de 12 países [referência de 1999]. Após 20 anos com a denominação de Comunidade 
Econômica Européia, em 1992 transformou-se em União Européia, tendo em vista uma integração  mais 
abrangente dirigindo-se para instâncias além das econômicas e comerciais (MÜLLER, 2001, p.3) 
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apoio das campanhas publicitárias de valorização do turismo da região, surgindo 
como diferencial expressivo e extensamente utilizado na mídia da fronteira. 
 Ainda que com interesses diversos, as comunidades locais viventes naquela 
área possuem um espaço dialógico comum representativo de suas relações com 
o entorno. A localidade se mostra mais presente, o local aparece como o lugar de 
“verdade” do político (TÉTU, apud PORTO, 2002, p.435).  
 De acordo com Jean-François Tétu (PORTO, 2002, p. 434-435),   no artigo 
A informação local: espaço público local e suas mediações qualquer definição 
atual do local deve levar em conta três componentes principais: a proximidade, certamente, 
mas à proximidade do lugar há que se acrescentar  a teleproximidade (ocasionada pelo 
telefone, temática, cabo ou satélite); o pertencimento a um grupo social, i.e. as marcas de 
solidariedade que assinalam a ligação social (ou a exclusão) e a participação, i.e. a efetividade 
do pertencimento (uma importante parte da comunicação das coletividades repousa doravante 
sobre a necessidade do ser levado em conta e do ser escutado). 
 Algumas pesquisas em âmbito acadêmicos de cursos de pós-graduação em comunicação 
no Brasil vêm trazendo, com bastante propriedade, as questões relacionadas à comunicação 
em áreas fronteiriças. Raddatz (2003), Muller (2001) e Silveira (2003) são três exemplos de 
pesquisadoras  brasileiras que estão trabalhando com o tema, cuja abrangência está na área do 
Mercosul. Nos  três trabalhos citados, as pesquisas se detiveram sobre a mídia impressa e 
eletrônica nas fronteiras entre Brasil-Argentina-Uruguai-Paraguai, com destaque para a 
fronteira do Rio Grande do Sul e não para o estado do Paraná. Esta região aqui chamada 
comumente de Região Trinacional ainda não havia recebido ainda atenção quando às suas 
produções midiáticas impressas. No competente estudo de Vera Lucia Spacil Raddatz, o rádio 
da fronteira entre Brasil e Paraguai é destaque, mas não os jornais. No trabalho de Karla 
Muller, a mídia impressa das cidades de Uruguaiana e Sant’Ana do Livramento é o objeto de 
pesquisa. E Ada Silveira se detém sobre as estratégias comunicacionais como um todo na 
tríplice fronteira do Rio Grande do Sul com Argentina e Uruguai. No entanto, ainda há muito 
o que se estudar em comunicação na fronteira e nosso estudo parte de uma abordagem 
exploratória da mídia impressa na Região do Iguassu, ou seja, ainda estamos desbravando o 
“hipersetor’ da comunicação nesta estratégica área de fronteira,  a fim de que a proposta de 
integração seja realidade. Assim como fizeram aquelas pesquisadoras, o que se objetiva aqui 
passa  por tentar  “trazer pistas que possam auxiliar na reflexão que visa desvendar como a 
fronteira, elemento definido geopoliticamente, interfere nas práticas comunicacionais ali 
desenvolvidas” (Muller, 2001, p. 8) e ainda conforme coloca Raddatz (2003, p. 144), dar à 
multiplicidade  [própria do Mercosul] um caráter que a identifique, fazendo uma comunicação 
sem fronteiras, o que parece ser o desafio dos comunicadores deste tempo. 
 

6. Jornalismo e multiculturalismo 
  

Ao relacionar e analisar o mercado cultural no Brasil e a pesquisa em comunicação, Maria 

Immacolata Vassallo de Lopes (2001, p.31)  afirma que ao cabo dos últimos trinta anos, a Indústria 

Cultural tornou-se o setor mais dinâmico e hegemônico do mercado de bens culturais do país. Como 

um autêntico sistema de ensino paralelo, tem-se imposto culturalmente diante da fragilidade da 

instituição escolar. Em suas palavras: 
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a forma histórica da constituição do mercado cultural no Brasil, e também em outros 

países da América Latina, foi marcada pela presença ativa do estado como instituição 

organizadora de cultura e pela progressiva hegemonia dos meios de comunicação de 

massa (MCM), como agentes produtores de cultura, em presença de uma população 

marcada por violentos desníveis sócio-culturais (LOPES, 2001, p.19). 

 Sabemos que o jornalismo é uma das formas mais poderosas de manifestação da indústria 

cultural23 seja ele impresso ou eletrônico. Para Rossi (1986, p.8), “é inegável que ela [a imprensa] 

desempenha, claramente, um papel-chave na batalha para ganhar as mentes e os corações dos 

segmentos sociais que, no Brasil ao menos, formam o que se chama de opinião pública”. 

 Assim, o jornal impresso é também uma manifestação da cultura, ainda que seja produzido e 

consumido mais pelas classes altas. No  prefácio à 1ª edição da obra História Social da Imprensa  

(MARQUES DE MELO, 2003, p. 16-17),  Luiz Beltrão afirmava em 1973 que “se o homo 

typographicus é produto de fatores tais como desenvolvimento do comércio e da indústria em certo 

grau, concentração urbana e elevação do nível cultural das elites pela existência de universidades, tais 

condições faltam inteiramente ao nosso País até os princípios do século XIX”.   

Como o jornalismo é uma das fontes de informação dos acontecimentos diários e atinge uma 

parcela diferenciada da população, precisa utilizar uma linguagem clara. Sem a clareza, sem dúvida, o 

texto de jornal seria compreendido apenas por alguns.          

 Luiz Beltrão fazendo referência aos estudos de Marques de Melo (2003, p. 17), lembra que 

este refere-se à imprensa como meio técnico de reprodução gráfica de mensagens, em livro ou 

periódico, destinado a leitores alfabetizados. Na definição clássica de Beltrão  jornalismo é “a 

informação de fatos correntes, de acontecimentos registrados em qualquer setor da vida social, em 

qualquer parte do universo, em qualquer domínio das ciências, das artes, da natureza e do espírito, que 

sejam capazes de despertar o interesse dos homens reunidos em sociedade” . 

O multiculturalismo impõe, inegavelmente, indagações em torno do conceito 

essencialista  de cultura, desafiando, como destaca o latino-americano Jesus Martin-Barbero 

(1997, p.7) “nossas noções de cultura de nação e de cidade, os marcos de referência e 

compreensão forjados sobre a base de identidades nítidas, de raízes fortes e de delimitações 

claras”  

A multiculturalidade, como prefere Martin-Barbero, nos obriga a lidar com noções 

como a de hibridação que nos ajudam a compreender as atuais heterogeneidades constitutivas 

das identidades culturais latinoamericanas a partir das formas sincréticas (matrizes 

espanholas, portuguesas, indígenas e negras) presentes na formação de nossas culturas. 
                                                 
23 Para  Alberto Dines ( 1986, p.76) quanto mais massificadas forem a sociedade e a informação, mais o ser 
humano procurará formas “exclusivas” de informação, e os meios eletrônicos, pela própria natureza da recepção, 
não são coletivos. 
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Martin-Babero lembra que a noção de hibridismo inverte o sentido que tem marcado a 

experiência histórica das culturas latino-americanas mediante a qual “a identidade nacional é 

posta ao serviço do chauvinismo de um Estado que, em lugar de articular as diferenças 

culturais o que fez foi subordiná-las ao centralismo desintegrando-as” (1997, p.23).  

Santaella (1996) apresenta o conceito de cultura das mídias para caracterizar as 

formas contemporâneas de cultura que vêm causando transformações na cultura de massa, 

erudita e popular. Definida como “cultura que nasce nos trânsitos, intercâmbios, fricções e 

misturas entre os diferentes meios de comunicação, produzindo como conseqüência um 

movimento constante de transformação nas formas tradicionais de produção de cultura, 

eruditas e populares, assim como nos processos de produção e recepção da cultura de 

massas.” (Santaella, 1996, p.24) .  

Para Lúcia Santaella (1996, p. 24), a cultura é vista como um mecanismo para 

processar e comunicar informação. Para que haja comunicação é preciso compartilhar códigos 

e convenções e isto é uma das características de um grupo social. Dentro da cultura das mídias 

a informação passa a ser elemento substancial de todo o processo comunicativo. Apesar do 

ato comunicacional ser intencional, há sempre uma parte do conteúdo informativo que escapa 

do controle dos agentes participantes - emissor e receptor. Esse resíduo é casual e 

imponderável, aumentando seu volume nas mídias contemporâneas. Isto se dá porque estas 

mídias utilizam simultaneamente vários sistemas sígnicos. 

Na visão de Santaella (1996, p. 3), atualmente encontramos nas mídias formas não 

hierarquizadas, globais e imediatamente disponíveis de acesso às informações, porém a 

cultura midiática exige a alfabetização que não era exigida pela cultura de massas. A 

globalização não permite que utilizemos conceitos como imperialismo e dependência cultural, 

mas a competição entre as mídias se dá a partir de bases econômicas. A rede de mídias será 

democrática, para a autora, quanto maior for o número de mídias e se todos os pontos de vista 

tiverem chance de se apresentar partindo da mesma quantidade de dinheiro, da mesma 

tecnologia e mesma força artística. Do ponto de vista do receptor, quanto maior for o número 

de mídias a que tem acesso, mais fontes ele terá para fo rmar sua opinião de forma 

multidimensional. Assim, a potencial democratização das mídias atuais, mais especificamente 

da internet, está longe de ser alcançada em países como o Brasil, onde o analfabetismo ainda é 

grande e poucos têm acesso à rede internacional.  

 Assim sendo, a forma com que a informação é transmitida através do texto jornalístico 

sempre está vinculada com o ato de produção, e conseqüentemente, com a comunidade em que o fato 

está inserido.  Questiona-se, então, se o texto para atingir a receptividade teria que se adequar ao 

público destinado. Se o ponto de partida do raciocínio leva em conta que todo o texto é argumentativo, 
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pode-se levar em consideração que, para se obter a adesão, é preciso criar uma identificação com o 

público. Desta forma, se existe ou não uma cultura de informação local, além dos fatores sócio-

econômicos que influenciam na adesão, poderia existir uma forma lingüística que provoque maior 

influência em determinada comunidade. “O que o cidadão procura na informação jornalística 

selecionada é reforçar o seu discurso, respaldar as suas próprias observações” (LUSTOSA, 1996. p. 

35). 

O formato destas informações, enquanto notícia, é outro fato a ser avaliado. A notícia 

enquanto mercadoria é uma das características básicas da imprensa. O texto jornalístico 

também sofre uma estandartização, cuja expressão mais explícita parece ser os manuais de 

redação e estilo, ou seja, verdadeiras cartilhas que determinam como deve ser o texto 

jornalístico, colocando para os jornalistas qual a fórmula a ser seguida. Segundo o Manual da 

Redação da Folha de São Paulo (2001, p. 43), os critérios elementares para definir a 

importância de uma notícia são: “ineditismo; improbabilidade; interesse; apelo; empatia e 

proximidade (quanto maior a proximidade geográfica entre o fato gerador da notícia e o leitor, 

mais importante ela é24)”.  

Esta fórmula, no entanto, atende a critérios que tendem a enquadrar o texto jornalístico, 

a redação, a linguagem no sentido de incrementar a roupagem de mercadoria  da notícia, 

tornando-a mais vendável.  

Assim como uma roupa que se pode adquirir em uma loja, assim como uma fruta que 

se pode obter em uma quitanda, também notíc ias podem ser compradas. Elas não são 

somente produtos, como supõe a acepção mais ingênua. Elas são, de fato, ‘a forma 

elementar da riqueza no capitalismo’ (Marx): são mercadorias. São produzidas para 

um mercado real e encerram em si a dupla dimensão da mercadoria: o valor de uso e o 

valor de troca. Ao passar por uma banca de jornais, o indivíduo pode ser atraído para a 

aquisição de um periódico por força das promessas de satisfação das necessidades ou 

interesses que essa mercadoria contém. Da mesma forma que uma roupa, um 

alimento, um objeto de uso pessoal, também o jornal é produzido para a venda 

(MARCONDES FILHO, 1989, p.25). 

                                                 
24 O critério da proximidade será melhor explicitado mais à frente, na pág. 73, através de uma das referências em 
jornalismo de proximidade, Carlos Camponez.  
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Há alguns elementos que caracterizam esta roupagem de mercadoria e devem estar 

presentes, enquanto “fórmula de sucesso”, conforme Marcondes Filho (2000, p 25). A 

periodicidade está presente no jornalismo há muito tempo. A notícia é pautada pela noção de 

atualidade e consiste em um produto altamente perecível. Quanto maior o desenvolvimento 

tecnológico e a velocidade do fluxo de informações, menor é o tempo de vida da notícia. Daí 

a necessidade, por exemplo, de utilizar verbos no presente, como indicam os manuais de 

redação. A regra é: o que já passou não é mais notícia. 

A notícia não é meramente um fato. Chegamos assim a outro aspecto: só o 

extraordinário é notícia. No caso da imprensa considerada séria, uma outra característica se 

soma a essa, segundo Marcondes Filho:  não basta apenas ser extraordinário, mas dentro do 

extraordinário, só o que pode ser usado no embate ideológico gera notícia. A roupagem, 

portanto, começa na seleção da pauta e nos critérios para tal escolha. 

A captação dos dados e a seleção das fontes também fazem parte deste contexto e são 

determinadas: pela disponibilidade de informações e condições estruturais de produção da 

notícia (meios para que se possa acessar as fontes); relação repórter- fonte; potencial 

mercadológico/ideológico do entrevistado (há pessoas que são entrevistadas por serem elas 

próprias o fato, a notícia) e a linha editorial do veículo. 

As normas ou regras que  dão à informação a roupagem de mercadoria são técnicas utilizadas na 
linguagem jornalística. Elas têm sua historicidade, que acompanham a constituição da grande 
imprensa, que, por sua vez, depende de condições econômicas, sociais, culturais e políticas para se 
desenvolver. 

 

7. O jornalismo local e interiorano 

Ao estudarmos o jornal A  Gazeta do Iguaçu,  cuja produção e recepção se dão em 

uma localidade do interior do Brasil, ainda que fronteiriça, faz-se necessário aprofundar 

alguns conceitos tais como “jornal de interior” . O fato de estar em uma área internacional 

importante, de confluência de três países, não o torna menos interiorano. Mesmo localizado 

em região trinacional, A Gazeta continua com as características de jornal de interior, pois Foz 

do Iguaçu é uma cidade de médio porte no extremo oeste do estado do Paraná. Ao elegermos 

este veículo  de comunicação para objeto de estudo, estamos buscando entender como se 

produzem as notícias da região de fronteira na mídia local. 

  De acordo com a Associação dos Diretores de Jornais de Interior (Adjori), temos a 

definição de “jornal interiorano'' como sendo o produto impresso de uma empresa ou 

microempresa jornalística, constituída juridicamente na Junta Comercial de seu município, 
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regida pelo ativo e passivo, tendo por objetivo o lucro, através da comercialização 

publicitária, venda de assinaturas e venda avulsa (DORNELLES, 2000a).  

Além disso, o “jornal interiorano” deve, segundo Beatriz Dornelles (2000a, p. 2): 

ser registrado no Cartório de Registro Especial e manter uma estrutura administrativa 

mínima, que inclui um diretor, um contador, um responsável pela distribuição do 

jornal, um vendedor de anúncios e um jornalista. O número de páginas deve ser de, no 

mínimo, oito, não havendo imposições para o máximo. A periodicidade deve ser 

constante, desde que diária, trissemanária, bissemanária ou semanária . A filosofia 

editorial do jornal deve ser voltada para comunidade como um todo, ou seja, as 

matérias produzidas para o jornal devem atender aos anseios e reivindicações da 

comunidade que, dentro do possível, determinará quais as notícias que devem ser 

divulgadas pelo jornal, desde que não atendam nenhum interesse partidário. O diretor 

e/ou o jornalista do periódico devem, também, participar ativamente de todas as 

atividades promovidas pela comunidade, ajudando a buscar soluções da forma como 

se fizer necessária. 

 

Esta idealização do jornal de interior reproduz o pensamento dos empresários do setor 

no Rio Grande do Sul, expostos pela professora Beatriz Dorneles em seu estudo sobre a 

imprensa do interior daquele estado. Segundo a autora do ensaio Características de jornais e 

leitores interioranos no final do século 20 (2000a, p. 1), no Rio Grande do Sul, desde os anos 

1960, tornou senso comum chamar os jornais do interior  de “jornais comunitários” como 

queriam os jornalistas proprietários dos periódicos, que confundiram  os dois conceitos – 

jornal interiorano e comunitário – passando a considera- los sinônimos. Assim,  

detectaram a necessidade do público em ser informado sobre os acontecimentos locais 

ou próximos à comunidade, o que não é feito pela grande imprensa, e, também, em 

contarem com um veículo onde pudessem manifestar suas reivindicações e realizar 

denúncias, o que não tem o respaldo da imprensa de grande porte. 

  As colocações que motivam o empresariado gaúcho só mostra o quanto a imprensa 

interiorana naquele estado está mais ativa, participante e conectada entre si. Enquanto o 

vizinho Rio Grande do Sul conta com uma Associação dos Jornais de Interior (Adjori-RS) 

dinâmica, o que pode ser comprovado no site da instituição <www.adjori-rs.org.br>, o Paraná 

não possui atualmente uma representação da imprensa de interior com força igual àquele 

estado. Há diferenças evidentes na forma de  se realizar o registro histórico e a pesquisa nos 

jornais de interior dos estados do sul. Enquanto no RS e em Santa Catarina há estudos e 

compilações técnicas, com produção acadêmica expressiva, o Paraná não compartilha da 
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mesma tradição. Parece haver no Paraná uma desarticulação do jornalismo do interior, com 

concentração maior de esforços por parte dos profissionais do meio na capital, Curitiba.  

São raras as pesquisas sobre a imprensa paranaense e em especial sobre os jornais do 

interior do estado. Assim, conta-se com as publicações de pesquisadores de outros locais, 

principalmente de São Paulo, que demonstram maior domínio e interesse sobre o tema. Há  

pesquisadores veteranos como o professor José Marques de Melo reafirmando a força do 

jornalismo local e de interior. Ele afirma que “ a imprensa das cidades do interior constitui um 

território pouco explorado na bibliografia brasileira do Jornalismo, embora represente uma 

alternativa para a assimilação dos novos profissionais que as nossas universidades formam no 

campo noticioso” (MARQUES DE MELO, 2004)  

O atraso paranaense em termos de pesquisa em comunicação pode ser medido e 

verificado pela fraca produção intelectual na área e na ausência de tradição em jornalismo no 

interior do estado. Há poucos cursos de Comunicação Social e as faculdades com certa 

notoriedade encontram-se nos principais centros: Londrina, Maringá, Umuarama, Cascavel e 

Curitiba. Em Foz do Iguaçu, há apenas quatro anos foi criado um curso de comunicação social 

que continua sendo a única oferta na área aos estudantes iguaçuenses. Não há, portanto, 

tradição na pesquisa em comunicação no Paraná e ainda é pequena a produtividade 

acadêmica. Acrescente-se a isso o fato dos jornais do interior do estado estarem situados em 

localidades distantes geograficamente e ideologicamente, na base de cada uma por si, o que só 

faz a manutenção de um quadro de escassez intelectual e, principalmente, de reconhecimento 

da força da imprensa regional.  

 A situação no oeste do Paraná começa a sinalizar para um interesse maior pela área da 

comunicação social por parte dos empresários locais. Em Cascavel, município vizinho a Foz 

do Iguaçu, com cerca de 300 mil habitantes, existem três faculdades ofertando cursos de 

jornalismo, publicidade e propaganda e relações públicas: Universidade Paranaense 

(UNIPAR), Universidade de Cascavel (UNIVEL) e Faculdade Assis Gurgacz (FAG). Distante 

36 quilômetros de Cascavel, em Toledo, tem-se outra faculdade de comunicação com as três 

habilitações, já reconhecida pelo MEC. A diferença quanto à oferta no número de cursos de 

comunicação que faz da região vizinha (Cascavel e Toledo) espécies de pólo de cursos de 

comunicação se comparada a Foz pode trazer avanços na pesquisa em comunicação, pois são 

iniciativas  engajadas  e que  provocam melhoria de conteúdo, especialmente no jornalismo 

local. Exemplos disso são as produções dos alunos de jornalismo em Toledo que fazem 

jornais institucionais para as cooperativas da cidade com qualidade editorial e gráfica bem 
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superior aos que são feitos por “profissionais” de Foz do Iguaçu. E o mesmo acontece com as 

peças publicitárias. 

Razões não faltam para se fazer pesquisa na temática do jornalismo local e regional. 

Existem singularidades na região oeste que mereceriam estudos, como por exemplo, o 

tratamento da informação política no jornal cascavelense A Gazeta do Paraná, cujo 

proprietário é alvo de críticas quanto à sua forma de atuar. O  relacionamento dos políticos 

com a mídia local em Cascavel e o envolvimento de empresários de comunicação na política 

local, regional e estadual, a exemplo de outros jornais de interior. As questões da fronteira em 

Foz do Iguaçu comparadas  com o tratamento dado à informação local e política seriam outros 

exemplos. 

Um dos motivos mais evidentes na visão da autora para a necessidade de se ampliar a 

pesquisa da mídia local e de fronteira em Foz do Iguaçu e no Paraná é que o estado, assim 

como o Rio Grande do Sul, constitui-se em importante área delimitadora de vizinhos 

importantes  e parceiros do Mercosul, como a  Argentina, Uruguai e Paraguai. Só este fato já 

valeria um olhar mais atento para as formas pelas quais as comunidades se relacionam. Esta 

“realidade socialmente partilhada” (CARLOS, 2004) é construída e os media desempenham 

papel capital. Para Carlos Albino,  

as limitações dos canais de informação existentes, ligados a um jornalismo de 

denúncia e exposto aos jogos do poder político, fazem com que a imprensa regional e 

local se assuma como uma verdadeira racionalidade alternativa aos grandes sistemas 

nacionais e internacionais de comunicação e informação, por defender uma 

perspectiva mais coerente com a realidade social em que se inserem, sendo um espaço 

de discussão dos problemas que atingem às populações. 

 Mas isso não garante que a imprensa local e regional esteja livre de tais jogos 

políticos. Em muitos casos, a falta de estrutura física e profissional as jogam diretamente nas 

mãos dos representantes do poder econômico local.  

Um dos traços marcantes do período de implantação da televisão local do Paraná, 

conforme afirma Dalla Costa  (2004, p. 10) é a acentuada ligação entre os empreendedores e o 

poder público instituído, tanto a níve l municipal, como estadual e nacional. Apesar de tal 

ligação não ser uma novidade paranaense, aqui no estado ela se dá de uma maneira peculiar, 

que pouco se transformou no decorrer dos anos. Citando o histórico de implantação da 

televisão no estado, Rosa Maria Dalla Costa afirma que 

o avanço dos estados vizinhos ainda provoca um certo fascínio que impede iniciativas 

de valorização da cultura local e regional. Por outro lado, apesar do aumento 

significativo de cursos de comunicação social no Estado nos últimos seis anos [a 
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referência é de 2004] , ainda não existem profissionais especializados na produção de 

programação televisiva. Os que conseguem se formar e se destacam, buscam o 

mercado nestes outros estados, repetindo um ciclo que se não impede, pelo menos  

atrasa o desenvolvimento de uma televisão verdadeiramente paranaense25. 

O atraso televisivo reflete o lento processo de profissionalização da comunicação no 

Paraná. A produção audiovisual no interior do Brasil sempre foi colocada em segundo plano. 

Historicamente os investimentos governamentais foram concentrados nos grandes centros e a 

incipiente economia das regiões mais afastadas, provocaram um atraso que só começou a ser 

vencido nos anos 80, na ótica de Vieira (2004, p.01).  

Desta forma a imprensa local e regional paranaense fazem parte e acompanham o 

processo de desenvolvimento do interior do Brasil, lento e mais atrasado em relação aos 

demais estados da região sudeste.Tal condição se assemelha ao que ocorre também na mídia 

portuguesa. Esta imprensa interiorana paranaense, nos casos dos jornais de interior é, em 

essência, o que se entende pela descrição de “local”, na medida em que é “uma informação 

que cobre a vida de um bairro urbano ou de uma associação bem determinada [...] e cidades 

de menor dimensão  [...] do interior do país, em  suma, tudo o que está claramente localizado 

do ponto de vista geográfico e sociológico”  (CAMPONEZ, 2002, p. 109). 

O fato de estar “estrategicamente localizada” garante a um veículo de comunicação do 

interior um âmbito de ação mais evidente quanto: ao espaço geográfico de implantação, que é 

também o lugar de produção e de apreensão dos acontecimentos; ao espaço da difusão 

privilegiada e estratégica; aos conteúdos partilhados; à informação disponível e à seleção do 

ou dos públicos, segundo Carlos Camponez (2002, p. 108). 

Este espaço de apreensão dos acontecimentos no caso da fronteira trinacional 

paranaense tem riquíssima diversidade de assuntos  a serem captados e transformados em 

notícia. No entanto, falta à imprensa do interior a estrutura adequada para a cobertura dos 

fatos diários, uma vez que o empresariado local, no caso dos jornais produzidos na cidade de 

Foz do Iguaçu, na maioria das vezes, não possui visão sistematizada da importância das 

pautas além das fronteiras e da necessidade de investimentos na estrutura do seu jornal. Assim 

o que devia ser um diferencial acaba como um espaço não preenchido pela falta de gabarito e 

know-how e o que poderia ter difusão privilegiada e estratégica não atende à demanda. 

 Em busca de alternativas e soluções  para a mídia local em um cenário globalizado, 

Xosé Lopes Garcia (2004, p. 205)  levanta alguns pontos  que permitam direcionar o 

                                                 
25 O trabalho de Dalla Costa, A História da Televisão no Paraná: um jeito próprio de fazer parte da televisão 
brasileira  foi apresentado na II Encontro Nacional da Rede Alfredo de Carvalho 
Florianópolis, de 15 a 17 de abril de 2004. 
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jornalismo pra uma sociedade “glocal”, digital e multimídia, considerando prioritário que se 

preste atenção a: 

1. à criação de redacções para todos os suportes e cuja visão esteja de acordo com a 

sociedade atual. A atenção aos conteúdos recuperará a essência dos media e obrigará os 

jornalistas a contar bem as histórias, a explicar o que acontece, e incorporar as novas 

técnicas para contar as histórias; 

2. aos leitores, à sua opinião e às suas considerações sobre o que contamos (...) a oferecer 

temas diferenciados, com enfoques próprios, tratamentos em profundidade e com pontos 

de vista muito diversos; 

3. às tecnologias actuais e às possibilidades que oferecem para tratar informações; 

4. ao consumo crítico  da informação, ajudar os destinatários a entender a informação que 

recebem (...); 

5. à defesa da filosofia da interculturalidade e à projeção exterior. A construção de uma 

sociedade mais plural e que respeite a diversidade só pode fazer-se a partir de uma defesa 

da interculturaldiade. E essa sociedade mais plural deve ser construída nos cenários locais 

e projectada na globalidade. 

A maior proximidade com os destinatários permite, na ótica de Lopes Garcia (2004, p. 

204), um campo de experimentação privilegiado para dar respostas satisfatórias aos novos 

desafios. Esses desafios virão talvez, na exigência de futuros leitores, mais críticos  quanto à 

qualidade do jornalismo produzido em âmbito local. A qualificação da audiência em zonas de 

fronteira, para onde convergem populações o tempo todo, é um fato quando há o 

assentamento de indivíduos provenientes de outras localidades maiores, acostumados a uma 

mídia mais experiente.   Isso tende a colocar os “media de proximidade numa encruzilhada 

que exige uma revisão das suas estratégias tanto empresariais como informativas” (LOPES 

GARCIA, 2004 p. 200). 

 Isso é especialmente importante quando se fala em “glocalização”, conceito criado 

por Francis Balle (CAMPONEZ, 2002, p. 105) como uma das expressões dos anos 90 

destinadas a conciliar as exigências contraditórias da mundialização dos mercados e a 

adaptação aos hábitos locais. A adaptação de produtos globais a mercados locais foi, em 

grande medida, potencializada pela informatização e digitalização dos media de massa., o que 

pôde ser visto na internet. Carlos Camponez citando Matt Jacobson  (2002, p. 106), afirma 

que existe uma similitude entre as relações estabelecidas na internet e as relações de 

vizinhança, sendo por isso necessário explorar esse “sentimento de pertencer a uma 

comunidade” . 
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No caso da imprensa local brasileira, na área da  Tríplice Fronteira, ainda não há um 

olhar detalhado para as questões de sua identidade enquanto jornalismo de proximidade. 

Talvez por inexperiência, falta de tradição profissional ou intencionalidade, a mídia local de 

fronteira apenas sobrevive. E os profissionais,  apenas fazem o que podem como jornalistas.  

Por não conhecer bem  seu papel e contextualizá- lo no mundo moderno, o jornalismo local 

produzido em Foz do Iguaçu não parece estar à altura da região que representa. Com apenas 

quatro tablóides, a mídia local iguaçuense apenas cobre a fronteira dos três países no que há 

de factual, não discutindo em seus espaços e editoriais os problemas e realidades típicos da 

área, restringindo sua cobertura ao factual, quando podem. Assim, deixa-se de se ter um 

fórum permanente de discussões sobre temas importantes e pertinentes aos dias atuais, como a 

diversidade cultural [o assunto é tocado sempre de forma superficial] e suas consequências, os 

problemas aduaneiros, os projetos e as reivindicações para a região, para ater-se ao óbvio às 

“politicagens”  às “fofocas” locais e aos eventos típicos de uma cidade interiorana e não uma 

metrópole trinacional, como Foz do Iguaçu.    
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“O povo só será soberano, isto é, 

 só se constituirá como detentor do poder máximo 

 da sociedade se for suficientemente 

 esclarecido pelos homens de letras”. 

(Meira do Nascimento)  
 
CAPÍTULO IV   –  O JORNALISMO LOCAL EM FOZ DO 
IGUAÇU 
 

1. Mídia iguaçuense: contexto histórico 

Ao pesquisar a imprensa iguaçuense verificam-se cinco características marcantes que se 
complementam: Primeiro, tem-se uma profusão de títulos de jornais e revistas que foram 
sendo criados e lançados no mercado, ao longo do tempo. Segundo, tais títulos não tinham 
[nem têm] continuidade, ou seja, tiveram vida curta. Em terceiro lugar, não existem 
registros históricos completos e confiáveis dessas publicações, apenas registros orais ou em 
alguns títulos que permanecem ao longo do tempo, como a “revista” Painel, que tem 30 
anos de existência. Em quarto lugar, encontramos jornais de pequeno porte, uma “imprensa 
nanica” em sua maioria no formato tablóide, que se consumou como forte característica da 
região sul do Brasil. Uma quinta característica, talvez a mais séria, é a falta de 
compromisso com a periodicidade, significando que os veículos circulam quando seus 
donos conseguem viabilizá- los financeiramente, mas não  oferecem explicações ou 
satisfações ao público leitor. Quando se pensa que uma revista já não existe mais, posto 
que não se a vê, ela retorna, depois de um período, como se nada tivesse acontecido, ou 
fosse natural a descontinuidade.  Ou seja, os hiatos na circulação são uma marca registrada 
da imprensa local de Foz do Iguaçu e acatada com naturalidade pela população.  

 A descontinuidade na periodicidade, aliada à falta de registros dificulta o levantamento 
histórico da mídia de Foz do Iguaçu e região. Muitos jornais que tiveram duração de um ou 
dois anos não contam sequer com um exemplar demonstrativo na Biblioteca Municipal, 
onde, aliás, os arquivos estão em péssimas condições de conservação.   

   Ao relacionar e listar os “Fundadores da imprensa iguaçuense, com o primeiro diretor da 
primeira edição”, José Vicente Tezza (2003a, p. 21) refere-se ao  ano de início da imprensa 
na região de Foz do Iguaçu: 1918. Neste ano, “o estudioso em botânica Moysés Santiago 
Bertoni fundou o jorna Alto Paraná, em que divulgava assuntos de interesse regional, nas 
línguas espanhola e portuguesa” :  

O primeiro jornal foi o do Moysés Bertoni, aquele ítalo-suíço. Ele se chamava 
Alto Paraná e começou a circular em 1918. Se quase não tinha gente na região, 
o que esperar de um jornal? Dizem que levava para Buenos Aires ou Assunção 
para imprimir e, dependendo da situação, a edição já esgotava por lá mesmo. O 
homem colhia os fatos, redigia à mão e depois tomava chá-de-coragem para 
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enfrentar a viagem, reportou Seu Cabral, que lia todos os jornais que lhe 
chegavam (BONATO, 2002, p. 217)  

Moysés Bertoni, já citado anteriormente neste trabalho, viveu na selva paraguaia, 
onde editava seu jornal de maneira artesanal Ele próprio compunha as páginas num 
processo rudimentar e a sua minigráfica  integra hoje o Museu Bertoni, cujo acervo teve 
que ser transferido para a capital do Paraguai, Assunção, dada a deterioração do material 
onde se encontrava, literalmente, no meio da mata. 

Bertoni, cujo trabalho enquanto cientista foi reconhecido mundialmente26 tanto pela 
curiosidade científica como pela capacidade de divulgar seus feitos numa época e em 
situação difíceis. Foi um pioneiro da divulgação científica, pois escrevia, datilografava e 
compunha o seu jornal Alto Paraná em plena selva paraguaia. Além disso, fazia chegar os 
exemplares, em seis idiomas, em vários países da Europa. Como  “o primeiro diretor da 
primeira edição”, Moysés Bertoni pode ser considerado um desbravador de selvas naturais 
e intelectuais, pois desde o seu Alto Paraná,  jornais e revistas pululam na região de Foz. 

 De 1918 a 2003, foram listadas por Vicente Tezza (TEZZA, 2003a, p. 21), 71 publicações, 
das quais 57 jornais e 14 revistas. A maior parte desses jornais e revistas está extinta, mas 
circularam durante certa época na cidade. A lista, organizada por José Vicente Tezza, 
mostra que praticamente a cada ano foi criado um jornal na cidade ou região. Para 
exemplificar: em 1995 foram lançados quatro títulos; em 1996 mais três e em 2000, cinco. 
Mas o recorde de lançamento de veículos impressos aconteceu em 2001: sete publicações 
criadas em um ano. No levantamento realizado por Tezza, aparece um número maior de 
publicações, já que o escritor fez um levantamento detalhado, ainda que com falhas, de 
toda a mídia impressa de Foz. No entanto, Rogério Bonato cita apenas 14 deles, que 
provavelmente, a seu ver, seriam os mais destacados. Em suas palavras: 

Fazer jornal quando havia tecnologia acessível não era fácil, fico a imaginar o 
esforço dos pioneiros do setor, que produziram bons veículos [o autor refere-se 
tanto a jornais e revistas] para a região: 

  -    ‘Alto Paraná’ (1918); 

- ‘O Veneno’ ( 1934); 

- ‘A Voz do Iguaçu’ (1949); 

- ‘O Marco (1951); 

- ‘A Notícia’ (1953); 

- ‘O Trabalhador’ (1959); 

- ‘Tribuna do Oeste’ (1965); 

- ‘Revista Cataratas’  (1968); 

- ‘Mini- informativo’ (1969); 

- ‘Jornal de Foz’ (1970; 

- ‘A Voz Primeira’ (1971); 

- ‘Três Fronteiras’ (1972); 

- ‘Correio da Semana’ (1972); 

                                                 
26 Moysés Bertoni foi pesquisador da fauna e flora da região sul do Brasil e catalogou inúmeras espécies, sendo 
considerado o descobridor da Stévia como alternativo ao açúcar, dentre outras invenções. 
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- ‘Revista Painel’ (1973) 

foram os primeiros suplementos da cidade. O interessante dessas publicações 
era a coesão de fatos e muito boa redação, obedecendo a padrões de 
diagramação até inovadores para a época, como o caso do tablóide ‘A Notícia’ 
(BONATO, 2002, p. 218). 

De todos os veículos impressos que foram criados a partir de 1995 até a presente data (ano-
base: 2004), permanecem, ainda que de forma descontinuada ou dirigida a grupos 
segmentados, as revistas Differènce; e Expressão Universitária; o Informativo Unioeste 
(os dois últimos são de universidades27); os jornais semanários  Rota do Crime e 1ª Linha e 
os diários Jornal do Iguaçu e  A Gazeta do Iguaçu. Existem imprecisões quanto ao registro 
fidedigno dos veículos de menor porte porque a sua circulação é fechada, não divulgada 
publicamente, ficando adstrita ao público ao qual se destina. No caso dos dois semanários e 
os dois diários acima, eles possuem distribuição voltada ao público em geral, a população 
os encontra em bancas de qualquer bairro. Estaremos detalhando os jornais locais um 
pouco mais adiante, neste mesmo capítulo. Também não existe um órgão ou instituição 
que cuide da contagem, registro e acompanhamento das publicações, ou seja, não há 
acompanhamento da mídia local por nenhuma instituição, nem mesmo da delegacia local 
do Sindicato dos Jornalistas do Paraná. A lista dos veículos de comunicação impressos 
existentes em Foz do Iguaçu, com os dados cadastrais, disponível no portal 
<http://www.h2foz.com.br> , através da Agência de Noticias da Fronteira – Front, é a 
seguinte: 

Existem imprecisões quanto ao registro fidedigno dos veículos de menor porte porque a 
sua circulação é fechada, não divulgada publicamente, ficando adstrita ao público ao qual 
se destina, por exemplo, as revistas Differénce, Expressão Universitária e Informativo 
Unioeste, citados no parágrafo anterior.  

Jornais produzidos em Foz do Iguaçu 

1ª Linha  
Editora Primeira Linha LTDA  
Rua Amazonas,1112 - Campos do Iguaçu  
CEP: 85857-330 - Foz do Iguaçu - PR 
Telefone: (0xx45) 522-1331 
Site: www.primeiralinha.com.br  
E-mail: jornal@primeiralinha.com.br 

Rota do Crime  
Editora Rota do Crime LTDA 
Rua Heleno Schimmelpfeng, 260 - Vila Yolanda 
CEP: 85853-510 - Foz do Iguaçu - PR 
Telefone: (0xx45) 523-5800 - Fax: 523-5800  
E-mail: rotadocrime@uol.com.br 

A Gazeta do Iguaçu 
Empresa Editora Gazeta do Iguaçu LTDA 

                                                 
27 O Expressão Universitária é o house-organ da Uniamérica, instituição de ensino particular e o Informativo 
Unioeste é o jornal oficial da Universidade do Oeste do Estado, única instituição de ensino  pública existente em 
Foz do Iguaçu. Existem ainda mais três  faculdades particulares: União Dinâmica de Faculdades Cataratas 
(UDC), Unifoz, Cesufoz, Anglo-Americano, totalizando sete instituições de ensino superior. 
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Rua Marechal Floriano Peixoto, 1210 - Centro  
CEP: 85851-020 - Foz do Iguaçu - PR 
Telefone: (0xx45) 523-3313 
Site: www.gazeta.inf.br  
E-mail: gazeta@gazeta.inf.br  

Jornal do Iguaçu  
Rua Jorge Sanwais, 1125 - Centro  
CEP: 85851-150 - Foz do Iguaçu - PR 
Telefone (0xx45) 523-6660 - Fax: 572-5874  
Site: www.ji.inf.br  
E-mail: jornaldoiguacu@compubras.com.br  

Jornais produzidos fora, mas que  circulam em Foz do 
Iguaçu 

Folha de Londrina (Sucursal) 
Empresa Jornalística Folha de Londrina S/A 
Rua Almirante Barroso, 2243 sala 23 - Centro  
CEP: 85851-170 - Foz do Iguaçu - PR 
Telefone: (0xx45) 523-2455 - Fax: 523-2653  
Site: www.folhadelondrina.com.br  
E-mail:folhadelondrina@grupogsn.com.br 

Gazeta do Povo  (sucursal) 
Editora Gazeta do Povo  
Avenida Pedro Basso, 1000 - Pólo Centro  
CEP: 85852-500 - Foz do Iguaçu - PR 
Telefone: (0xx45) 522-3311 ( TV Cataratas ) 
Site: www.gazetadopovo.com.br  
E-mail: gazetadopovofoz@onda.com.br 

O Estado do Paraná (sucursal) 
Editora o Estado do Paraná S/A 
Avenida Costa e Silva, (TV Naipi), 669 - Pólo Centro  
CEP: 80530-120 - Foz do Iguaçu - PR 
Telefone: (0xx45) 574-4218 (ramal 226) - Fax: 522-2266  
Site:www.parana-online.com.br 
E-mail: oestadopr@fnn.net 

Jornal Hoje (escritório) 
Rua Itaúna, 732 – Conj. Libra I  
CEP 85.857-590 - Foz do Iguaçu - PR 
Telefone: (0xx45) 525-1382 - Fax: 525-1382  
E-mail: jatalaia@yahoo.com.br  

Voz da Fronteira  
Editora a Voz da Fronteira LTDA  
Rua Edmundo de Barros, 498 - Centro  
CEP: 85851-120 - Foz do Iguaçu - PR 
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Telefone: (0xx45) 572-0643  
E-mail: voz@allsart.com.br 

Revistas  

Painel  
Avenida Iguaçu, 887 - Vila Yolanda  
CEP: 85863-230 - Foz do Iguaçu - PR 
Telefone: (0xx45) 574-2277 

 

Na  listagem oficial dos veículos de comunicação divulgada no site  do governo do Estado 
do Paraná (<http://celepar7.pr.gov.br/vcg/resultado.asp>)  consta que circulam  hoje 
[nov.2004] em Foz do Iguaçu 14 jornais, dos quais, três têm sucursais na cidade e 
circulação regional:  Folha de Londrina, editado em Londrina; Gazeta do Povo e O Estado 
do Paraná, editados na capital, Curitiba. Esses são os únicos jornais a circular em Foz do 
Iguaçu  associados à ANJ – Associação Nacional de Jornais. Os demais não têm registro 
naquela associação.  Além daqueles jornais que circulam no estado do Paraná e mantém 
sucursais em Foz do Iguaçu, no cenário local é predominante a presença e a leitura habitual 
dos quatro jornais produzidos na cidade que têm maior circulação entre a população da 
região em torno de Foz: A Gazeta do Iguaçu, Jornal do Iguaçu; 1ª Linha e Rota do Crime.  

Apesar da profusão de títulos e da descontinuidade, o que leva à falta de 

credibilidade da imprensa local, alguns jornais marcaram época em Foz do Iguaçu pela 

postura combativa à repressão militar. Conforme Moreira (2003, [s.p.]): 

Corria o ano de 1981 e Foz do Iguaçu, área de segurança nacional [e antiga Colônia 

Militar], ainda vivia o clima tenso do terror da ditadura. Alguns profissionais de 

imprensa ousavam agir com independência mas sofriam de imediato a perseguição 

política. Antes, alguns pequenos jornais independentes surgiram mas agüentaram 

pouco tempo.  

Um dos melhores exemplos dessa imprensa de oposição ao regime militar foi  o 

semanário Nosso Tempo, criado em 1980  pelos “jornalistas práticos” João Adelino de 

Souza, Aluísio Palmar, Francisco Heitor Fernandes e Juvêncio Mazzarolo, o último preso 

político do Brasil.  O hebdomanário durou 10 anos e marcou época na região, pela postura 

de combate à ditadura militar. Nas palavras de Heitor Fernandes28: 

                                                 
28 Em entrevista concedida à autora em 11/10/04. 
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Ali houve muitas perseguições. O nosso editor, o Juvêncio Mazarollo, foi chamado ao 

Batalhão para se explicar sobre uma matéria, que parecia ofensiva aos militares. Toda 

a pressão e ameaças que ele sofreu, publicou tudo. Aí houve um confronto muito 

grande, levaram ele para Curitiba, foi julgado por um tribunal militar e ficou oito 

meses preso. Fizemos cartazes, colocamos uma foto dele na capa do jornal onde íamos 

contando os dias: ‘faz tantos dias  que o Juvêncio foi preso pela ditadura militar. 

Os quatro jornais com circulação comprovada e periodicidade regular e efetiva, em 2005,  
são: A Gazeta do Iguaçu, diário, com 16 anos de existência e tiragem declarada de 3 mil 
exemplares; Jornal do Iguaçu, diário, com quatro anos de existência e tiragem declarada 
de mil exemplares; Jornal Primeira Linha, semanário, com 15 de existência e tiragem de 
três mil exemplares; Jornal Rota do Crime, semanário que existe há sete anos e com 
tiragem de mil exemplares. Os números das tiragens foram fornecidos pelos próprios 
jornais29.Os quatro veículos foram selecionados para a análise da mídia local na fronteira, 
seguindo os critérios de tempo de existência e tiragem, sendo os quatro veículos impressos 
com maior destaque na cidade. O detalhamento do histórico de cada um deles está na 
seqüência deste capítulo, um pouco adiante.  

Compõem ainda a mídia impressa iguaçuense as revistas Differènce e Painel. Com 

tiragens abaixo de mil exemplares, são veículos sem periodicidade definida, produzidos de 

forma pouco profissionalizada. A revista Differènce é editada por dois jornalistas 

provisionados, dos mais antigos na cidade, sendo lançada uma vez ao ano, com matérias 

voltadas às artes e à cultura da fronteira, com circulação indefinida. 

A pluralidade e fugacidade midiática em Foz do Iguaçu se mostra até nos títulos das 
publicações, indicando os tipos de público-alvo para os quais foram destinados, mas a 
maioria, infelizmente, sem sucesso. Alguns exemplos: revista Mulher de Negócios, lançado 
em 2001; jornal Folha de Negócios, criado no mesmo ano; jornal PubliCIDADE, em 2003; 
revistas Cold 45 e Expressão Universitária, ambas lançados em 2003.  A última, editada 
pela Uniamérica, Faculdade União das Américas, é uma publicação institucional que traz 
notícias apenas da instituição que a edita. 

Das 72 etnias que vivem na região, há dois veículos que são editados na fronteira: 
um é o jornal chinês Diário Chuan Shin, editado em Ciudad del Este, no Paraguai na 
língua chinesa, e  o jornal on- line semanário  La Primicia em espanhol, que traz muitas 
notícias de interesse dos comerciantes e da população da cidade paraguaia da fronteira 
Brasil-Paraguai. A nota apresentada a seguir foi publicada no dia 1 de dezembro de 2004, 
no La Primicia se refere ao jornal chinês, mostra o quão é delicada a situação dos chineses 
na região:  

(...) De acuerdo a los datos, el referido matutino tiene más de 10 años 
de vigencia en la región y llega a los lectores a través de suscripciones. 
Los lectores pagan 25 dólares en forma mensual, lo que equivale a 
unos 6 mil guaraníes por día. La oficina del diario chino está en el 

                                                 
29 Em entrevistas concedidas à autora em 11/10/04; 13/10/04; 23/10/04; 27/10/04 e 15/11/04. 
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noveno piso del edificio Continental, situado sobre la calle Rubio Ñu 
número 176 casi Adrián Jara de esta ciudad. Los materiales publicados 
son extraídos de otros diarios. Los responsables por el Chuan Shin se 
limitan solamente a traducir los textos y además utilizan las fotos sin 
mencionar la fuente.El matutino cuenta con 16 páginas y es totalmente 
en blanco negro. Además publica varios avisos destinados a la 
colectividad de residentes chinos de Ciudad del Este y de las tres 
fronteras. También bajan las noticias de Internet y tampoco aclaran el 
medio original. De esta manera estaría cometiendo varias infracciones 
que ahora serán investigadas por las autoridades del Ministerio Público 
(La Primicia, 2004 [s.p.]). 

Ainda do lado paraguaio da fronteira, existe a sucursal do diário ABC Color, cuja 
sede localiza-se em Assunção. O jornal é referência quando o assunto é o país vizinho e 
mantém estreita colaboração com os diários  A Gazeta do Iguaçu e Jornal do Iguaçu. 

No lado argentino da fronteira não há jornais locais. Os únicos veículos impressos 
encontrados nas bancas de Puerto Iguazú  são as edições nacionais de Clarín e o La 
Nació”. Tais veículos, considerados grandes jornais, não mantêm sucursais na fronteira 
com o Brasil e o Paraguai. Quando o assunto é a fronteira, utilizam do trabalho de um 
“enviado especial”, a exemplo do repórter  Guido Braslavsky30. 

A iniciativa mais recente, dentro deste cenário incerto e fugaz na criação de novos 

veículos locais no lado brasileiro, partiu de um grupo de jornalistas de fora da cidade: o jornal 

Foz Cultural, lançado em novembro de 2004, colorido, com 8 páginas e formato A4. A 

proposta deste último lançamento midiático local  é “trazer uma visão de futuro ousada para o 

desenvolvimento cultural, turístico, universitário, intelectual e universalista de Foz do Iguaçu. 

Baseado nos fatos, nasce com a missão de fomentar e documentar o desenvolvimento da 

cultura em Foz do Iguaçu” (FOZ CULTURAL, 2004, p. 2).  

Na primeira edição, Foz Cultural trouxe matéria sobre a fundação de uma editora 

local, que abriu com o lançamento de quatro livros, entre eles, o “mais completo dicionário de 

verbos conjugados da língua portuguesa” (2004, p. 4).  A co-autora do dicionário e professora 

universitária, Lurdes Pinheiro (2004, p.5), ao ser questionada em entrevista sobre quais as 

peculiaridades culturais de Foz do Iguaçu que lhe chamam a atenção, afirmou: “A realidade 

poliparadigmática. Nesta cidade persistem etnias, valores, idéias e modos diferentes de 

organizar a vida. No meu ambiente de trabalho, convivo com brasileiros, árabes, portugueses, 

judeus, americanos e outros. Acho isso fantástico” .  

No entanto, nem bem foi lançado, o jornal Foz Cultural não continuou no mês 

seguinte com a proposta de ser um mensário, não houve edição em dezembro de 2004 e os 

editores estão tentando viabilizar os custos primeira edição de 2005. O resultado poderia ser a 

                                                 
30 O enviado especial do Clarín é autor da matéria “Por el Paraná, en la frontera porosa; un enviado de Clarín 
recorrió el rio, en busca de sospechosos; Los limites com Paraguay resultan muy vulnerables”, publicada em 29 
set.2001. 
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falta de credibilidade se isso não fosse tão comum na cidade. No entanto, é apenas mais um 

jornal a existir em um universo de descontinuidade aceitável.  

 

 

2. Mass media eletrônicos no Paraná: caracterização  

 

A história da televisão no Paraná, como de resto em todo o país, teve seu início 
caracterizado pela inexperiência e, ao mesmo tempo, pioneirismo de seus fundadores; grandes 
dificuldades financeiras das empresas que resolveram implementá- la, e absoluta falta de 
condições técnicas e profissionais para viabilizar sua programação (DALLA COSTA, 2004,  
p. 5). 

Outra característica, relatada por Rosa Maria C. Dalla Costa (2004, p. 8) é em relação  
à falta de condições materiais, humanas e de equipamentos técnicos, o que não impediu a 
inauguração deste novo meio de comunicação.  

Em um trecho do livro Foz do Iguaçu e sua história (2001, p. 113), o autor Perci Lima 
comenta brevemente o histórico do nascimento da televisão local: 

[...] em 1985, foi inaugurada em Foz do Iguaçu, a estação de transmissão da 
TV Naipi, precursora na cidade, pois logo viriam a TV Tarobá e 
posteriormente a Rede Paranaense de Televisão (RPC). A década de 80 foi 
muito rica para a imprensa escrita, falada e televisionada com a criação de 
novas emissoras de radiodifusão, emissoras de televisão e jornais. Nessa 
década saiu de circulação um dos mais antigos jornais da cidade, o tradicional 
NOSSO TEMPO, mas a cidade ganhou a tradicional GAZETA DO IGUAÇU, 
de tiragem diária. Por sinal, este jornal foi uma feliz idéia dos seus fundadores, 
Mário João Boff, Lírio Mezzomo, José Bento Vidal e Ermínio Gatti. Novas 
revistas circulavam pela cidade, algumas já não existem mais, mas vale o 
registro pelo espírito empreendedor dessa gente. A pioneira Rádio Cultura 
ganhou novas concorrentes, como a Rádio Foz, Costa Oeste, Itaipu e as 
emissoras de rádio do Paraguai e Argentina.  

Atualmente (ano-base: 2004), Foz do Iguaçu conta com sete emissoras de TV, 
sendo três a cabo com programação totalmente local: TV Cidade, Foz TV, TV M’Boicy. 
Ainda há quatro retransmissoras de grandes canais.: TV Cataratas, da Rede Globo, TV 
Naipi, do SBT, e TV Tarobá, da TV Bandeirantes e TV Pólo Iguassu, que retransmite a TV 
Cultura. Conforme relação de emissoras de TV fornecida pela Agência de Notícias da 
Fronteira- Front: 

Emissoras de Televisão locais 

Foz TV  
Rua Décio Luiz Cardoso, 469 – Centro  
CEP: 85851-445 - Foz do Iguaçu - PR 
Telefone: (0xx45) 572-4430  
udcnoticias@udc.edu.br  

TVA Sul Paraná  
Rua Carlos Sbaraini, 410 - Jd. Pólo Centro  
CEP: 85852-010 - Foz do Iguaçu - PR 
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Telefone: (0xx45) 520-4213 - Fax: 520-4222 
Site: www.tva.com.br  
E-mail: sactvafoz@tva.com.br 

Emissoras de Televisão retransmissoras 

 
TV Cataratas – Canal 05 – Rede Globo  
Avenida Pedro Basso, 1.000 - Jd. Pólo Centro  
CEP: 85863-756 - Foz do Iguaçu - PR 
Telefone: (0xx45) 522-3311 - Fax: 522-3137  
E-mail: jornalismo@tvcataratas.tv.br  
 
TV Independência – Canal 21 – Rede Record  
Avenida Juscelino Kubitscheck, 626, sala 12  
CEP: 85858-480 - Foz do Iguaçu - PR 
Telefone : (0xx45) 572-6780 – Fax: 572-6779  
E-mail: simoni@ric.com.br  
 
TV Naipi –  Canal 13 - Rede SBT 
Telefone: (0xx45) 523-4500 - Fax: 522-2266  
E-mail: grisbach.naipi@zipfoz.com.br  
CEP: 85851-090 
Telefone: (0xx45) 574-2348  
E-mail: tvpoloiguassu@fnn.net 

TV Tarobá – Canal 10 – Rede Bandeirantes  
Rua Tito Muffato, 20 - Jardim Itamaraty  
CEP: 85863-070 - Foz do Iguaçu - PR 
Telefone: (0xx45) 573-4700 - Fax: 573-4106 
Site: www.taroba.com.br  
E-mail: sucursalfoz@taroba.com.br  

TV Pólo Iguassu – Canal 46 – Rede Cultura  
Rua Belarmino de Mendonça, 566 – Centro  
TV Naipi – Canal 12 – Rede SBT  
 Belarmino de Mendonça - Nº: 566 - Centro  
Cep: 85851-100 - Foz do Iguaçu – PR 
 
 

A televisão Naipi foi construída e instalada em prazo recorde: 45 dias. Essa foi a 

primeira empresa com característica de emissora a se instalar em Foz do Iguaçu. O filme 

“Pássaros Feridos” foi a programação de estréia. Uma semana depois [setembro de 1986], a 

emissora exibia diariamente o programa Paraná Aqui e Agora. A TV Naipi é uma das que é 

capaz de propagar sinal em Ciudad del Este. É uma das empresas do Grupo Paulo Pimentel, 

do qual fazem parte ainda os jornais O Estado do Paraná, Tribuna do Paraná e as emissoras 

TV Iguaçu, em Curitiba, TV Tibagi, em Apucarana, TV Cidade, em Londrina e TV Naipi, em 

Foz do Iguaçu (FERRARI, 2003, p. 23). Outra repetidora que propaga sinal brasileiro em 
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território paraguaio é a TV Tarobá e, além de Ciudad del Este, ainda há outros municípios 

paraguaios atingidos pelo sinal emitido em Foz do Iguaçu.  

Quanto às rádios iguacuenses, com programação produzida localmente, existem 
quatro: Rádio 97,7 FM, Rádio Cultura AM, Rádio Foz AM e Rádio Itaipu FM. As 
emissoras Cidade FM e Jovem Pan FM importam as vinhetas e copiam partes da grade de 
programação das suas matrizes, misturando-as e adaptando-as com programas locais. As 
rádios Cidade FM e Jovem Pan FM são dois casos à parte. Suas antenas transmissoras 
ficam fora do Brasil, a da primeira em Ciudad del Este, Paraguai e a da segunda está 
localizada em Puerto Iguazú, Argentina. Os escritórios de ambas, no entanto, fica em Foz 
do Iguaçu, onde seus proprietários comercializam os espaços publicitários. Mesmo com 
essa particularidade, não são consideradas rádios-piratas pois operam em suas próprias 
faixas. A seguir, listamos as rádios de Foz do Iguaçu, com seus dados técnicos, disponível 
em< http://www.h2fo.com.br>: 

Emissoras de rádio locais  

Rádio 97 (FM)   
Site: www.radio97.fm.br  
E-mail: radio97@radio97.fm.br  
Freqüência: 97,7 

Rádio Cultura de Foz do Iguaçu (AM) 
 E-mail: radiocultura@foz.net  
Freqüência: 820  

Rádio Foz (AM)  
E-mail: radio.foz@fnn.net 
Freqüência: 1.320  

Rádio Itaipu (FM)  
Site: www.radioitaipu.fm.br 
E-mail: comercial@radioitaipu.fm.br  
Freqüência: 105,7 
 
Rádio Cidade (FM) 
 Site: www.cidadefm.com  
E-mail: cidadefm@cidadefm.com 
Frequência: 103.5 
 

Jovem Pan Mercosul FM 104,5  

E-mail: mercosul@jovempan.net31 

 

 

Quanto à qualidade de sintonia no dial, as rádios brasileiras, paraguaias e argentinas 
podem ser sintonizadas de qualquer aparelho doméstico de qualquer lado das três 
fronteiras. Como não há montanhas ou morros, a qualidade do sinal de todas as emissoras 
não só de rádio como também de televisão tende a se ampliar pela vastidão da bacia dos 

                                                 
31 Não haviam mais dados disponíveis sobre esta emissora. 
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rios Paraná e Iguaçu. O rádio na fronteira é um dos veículos que mais demonstra a 
diversidade cultural do local. Ainda assim, as equipes de rádio dos três países não 
costumam ter muito contato entre si já que não têm um jornalismo atuante em sua 
programação. 

Ao discorrer sobre o rádio de fronteira no Mercosul, Raddatz (2003, p. 146) comenta que 

deslocar equipes de reportagem para o outro país , a fim de mostrar sua cultura, 
seus valores e sua realidade, significaria fazer um rádio capaz de interagir 
também como mediador de uma identidade coletiva da fronteira e do 
Mercosul, porque estaria mostrando para a audiência as particularidades dessa 
realidade política, social e cultural. 

Outro exemplo da interfusão de sinais é das emissoras TV Tarobá e TV Naipi. Com antena 
em Foz do Iguaçu, elas  são capazes e propagar o sinal em Ciudad del Este, no Paraguai. 
Este fato gera mudanças nos costumes e no vocabulário dos paraguaios, sendo objeto de 
estudo da jornalista Isabele Ferrari32 

A facilidade com que o sinal de rádio e de TV percorrem a região do Iguassu faz com as 
representações midiáticas das três culturas estejam disponíveis. A “cachaca”, ritmo musical 
típico do Paraguai invade o som do rádio e desperta curiosidade. Os anúncios do comércio 
paraguaio mostram os produtos e tendências. As notícias da Argentina podem ser 
acompanhadas por suas rádios. Pode-se treinar o ouvido no aprendizado do idioma 
espanhol, diferenciando o sotaque paraguaio do argentino. Enfim, ao público atento e 
interessado nos outros países, as opções são variadas e facilmente acessadas, via emissoras 
de rádio. 

Uma das áreas da mídia local ainda a ser compreendida na tríplice fronteira paranaense diz 
respeito às versões on-line dos jornais, cujo crescimento vem se acelerando. Tanto o 1ª 
Linha, quanto o Jornal do Iguaçu e A Gazeta do Iguaçu mantém atualmente seus 
endereços eletrônicos com certa desenvoltura, o que contrasta às vezes com a versão 
impressa dos mesmos veículos. Na esteira desse desenvolvimento da Internet na região, foi 
criada por jornalistas locais uma agência de notícias, a Front – Agência de Notícias da 
Fronteira –  no portal  <www. h2foz.com.br>, o Portal de Turismo e Informações de Foz 
do Iguaçu e da Tríplice Fronteira, que conta em sua equipe os profissionais de 
comunicação mais conhecidos da cidade, entre eles, João Adelino de Souza, Adilson 
Borges, Adolpho Lucce Neto, Alexandre Palmar, Aluísio Palmar, Áurea Cunha, entre 
outros. O portal e a agência de notícias abastecem a mídia local de Foz do Iguaçu com 
notícias factuais de interesse. Os jornais reproduzem as informações com algumas 
modificações, citando a fonte, mas não o nome do jornalista responsável. A forma como o 
trabalho jornalístico vem sendo produzido tem tornado a Front uma fonte segura de 
informações atualizadas, o que fez aumentar sua credibilidade junto aos profissionais de 
toda  imprensa local.  

No entanto, o portal H2foz é pouco conhecido do público em geral. O endereço eletrônico 
é mais utilizado por jornalistas que irão utiliza- lo como fonte, portanto, não é de interesse 
que a população acesse as notícias antes que elas saiam na imprensa local.  Para o acesso da 
população e turistas à Internet, Foz do Iguaçu conta com os seguintes locas de acesso: 

Boulevard 
 Home page: www.iguassuboulevard.com.br  

                                                 
32 Ferrari fez um estudo sobre a recepção dos canais de TV pelos paraguaios, constatando que eles assimilam 
palavras e gírias de personagens de novelas e programas brasileiros em função de receberem os sinais livremente 
do lado de lá da fronteira. 
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E-mail: iguassuboulevard@compubras.com.br  
Valor: R$2,90 a cada 30 min 
Horário: a partir das 17h 
Obs: Oferece também sala para reuniões e jogos virtuais. 

Café Internet 
 E-mail: cafeinternet01@hotmail.com.br  
Valor: R$ 3,00  
Horários: segunda à sábado das 9:00hs às 22:00hs Domingos 9:30hs as 21:00hs  
Obs: Oferece também cabines telefônicas internacionais e nacionais, fax, 
digitação. 

Jinius   
 E-mail: jinius@fnn.net/ av@hotmail.com 
Valor: R$ 5,00 por hora 
Horário: segunda à segunda 8h às 22h 
Obs: Banca de jornais e revistas. 
 
USNET 
 Telefone: (0xx45) 523-2289 - Fax: 523-2289  
E-mail: usnet@usnetcom.net  
Horário: segunda à segunda 9h às 22h 

Netpub 
 Horário: segunda a domingo das 08:00hs as 24:00hs  
Valor: R$ 5,00 por hora  
E-mail: kenjiu@hotmail.com  

Zip Foz  
Horário: segunda à sexta: 8h às 16h – sábado 8h às 12h  
Valor: R$ 5,00 por hora 
Home page: www.zipfoz.com.br 
E-mail: diretoria@zipfoz.com.br 

 

Como a história da imprensa de Foz do Iguaçu é marcada pela 

descontinuidade dos veículos de todos os tipos e também por uma falta de 

registros fidedignos, surgiram algumas iniciativas para tentar suprir a falta de 

informações, como o livro Ara’puka (2002), do jornalista Rogério Bonato, 

diretor-geral de A Gazeta do Iguaçu. Na obra ele discorre de maneira informal e 

literária  sobre as histórias da cidade, entre elas, especialmente aquelas que 

dizem respeito à  imprensa local. Neste trecho (2002, p. 244), ele recorda: 

Foi uma década muito produtiva a de 80, sobretudo na área da 

comunicação pois nela é que surgiram os principais veículos. A 
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começar pelos ‘Diário da Cidade’ e, pela ordem, televisão Naipi, 

jornal ‘1ª Linha’, ‘Gazeta do Iguaçu’, ‘TV Cataratas’; ‘Rádio Foz’ 

e o semanário de classificados ‘Primeira Linha’. Neste mesmo 

período deixou de circular o ‘Nosso Tempo’ e nasceu o ‘Extra’, de 

João Adelino de Souza. Outros experimentos também nasceriam , 

como a revista ‘Memória de Foz’ (...) e projetos interessantes como 

o ‘Jornal das Cataratas’, revistas ‘Espaço’, ‘Contexto’ e ‘Voz da 

Fronteira’. 

No livro, cujo nome faz referência a um tipo de armadilha gigante que é 

atrativo turístico da Argentina, o jornalista Rogério Bonato33 põe-se  a descrever 

de forma  aleatória sobre as histórias que cercam o cotidiano da fronteira que 

tem na cidade de Foz do Iguaçu, a principal protagonista, sendo um dos poucos 

registros que se tem na comunidade sobre sua imprensa. Ele próprio é um dos 

personagens mais atuantes, ao lado de colegas que fizeram a história da cidade 

na área da comunicação. Sem diploma, mesmo assim, Bonato é dono de uma 

agência de publicidade premiada internacionalmente com trabalhos gráficos para 

o Convention Visitors Bureau de Foz do Iguaçu. 

Ao se referir à Rádio Cultura, primeiro veículo de comunicação da 

cidade, Bonato traça um panorama do cenário vivido na época áurea das obras 

de Itaipu. Em suas palavras, as histórias da região e da imprensa se misturam. 

“A rádio , como toda a região Oeste do Paraná, passava por transformações 

durante a construção da Itaipu Binacional, de eventos espetaculares, gigantesca, 

uma razão para manter em evidência o departamento de notícias” (2002, p.100). 

Conforme diz: 

                                                 
33 Um dos profissionais mais polêmicos da imprensa local e diretor do diário de maior prestígio, Bonato é o 
mentor de uma iniciativa, juntamente com o escritor e cartunista Ziraldo, que coloca a cidade na pauta do 
noticiário nacional no mês de novembro, especificamente: o Festival Internacional de Humor Gráfico das 
Cataratas, Humor at Falls, festival de cartuns que em 2004, foi realizado pela segunda vez em Foz do Iguaçu, 
atraindo desenhistas e intelectuais de várias partes do Brasil e do mundo, que vêm não só pela programação 
cultural rica, mas também para conhecer a cidade das águas. Em 2003, os professores Joseph e Sonia Luyten, da 
Universidade Metodista de São Paulo e da Unisantos, respectivamente, participaram como conferencistas do 
festival. 
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Cobria-se de tudo, desde festas, cerimônias, chegada de 

equipamentos enormes da usina, até a galeria de visitantes, sempre 

ilustres, com aquele falatório tecnológico. Os números da obra 

eram fantásticos, toda semana se revelava um fato impressionante, 

além do mais, em paralelo, lidávamos com o crescimento acelerado 

da cidade, seus dramas sociais com um número assustador de 

crianças abandonadas e o crescente índice de criminalidade, algo 

proporcionalmente maior do que em outros centros (2002, p.100). 
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3. Jornais impressos em Foz do Iguaçu : os quatro persistentes  

Um das contribuições de Wilson Bueno (apud COSTA, 2002, p. 46) para 

a área da mídia impressa é a seguinte definição para o jornal de interior:  

jornal do interior é um veículo de comunicação impresso que 

circula em um determinado espaço geográfico (...), localizado no 

interior de um Estado da Federação e que tem como foco prioritário  

a cobertura da comunidade (definida tanto pelo critério geográfico 

como pelo conceito sociológico de comunidade – pessoas que 

interagem em função de suas expectativas, necessidades e uma 

cultura comum. 

 Considerados como a “voz” da comunidade por Adolpho Queiroz e 
Dennis de Oliveira (2002, p.4), são nos jornais de interior que vemos a opinião 
pública manifestar-se sobre os assuntos que lhe dizem respeito. O contato leitor-
jornalista muitas vezes torna-se muito próximo neste tipo de veículo de 
comunicação em que lógica interna do diálogo dá-se através de cartas, editoriais, 
denúncias (anônimas ou não), solicitações e, mais recentemente, também por 
emails. É tão corriqueira a participação dos leitores no âmbito do jornal de 
interior que sua presença torna-se um fator constante no dia-a-dia da empresa. 
Conforme exemplificam Queiroz & Oliveira (2002, p.6):  

os jornais têm procurado realizar projetos de aproximação com 
vários grupos sociais que os cercam, tanto do ponto de vista 
comercial como editorial, e isto faz bem aos leitores.  Fazer um 
bom caderno de negócios imobiliários numa cidade é tão 
importante como uma série de reportagens contra uma epidemia na 
área de saúde ou um festival de teatro amador.  

 Os quatro jornais locais34 a partir dos quais estaremos realizando a análise 
de conteúdo  que constitui  nosso objeto de estudo,  têm características distintas 
e próprias, mas uma em comum que chama atenção de qualquer leitor de fora da 
cidade: todos eles têm formato tablóide35:  

O uso deste formato pelos jornais diários tornou-se comum depois 
da Segunda Guerra Mundial, como recurso de economia ante o 

                                                 
34 O diário A Gazeta do Iguaçu será analisado com mais profundidade à parte, no capítulo 5. 
35 Na definição de Rabaça & Barbosa (1995, p. 554), “tablóide é o formato de jornal equivalente à metade de um 
jornal do tamanho standart [formato-padrão da maioria dos grandes jornais]. Possui normalmente 28 cm de 
largura por 38 cm de altura, com 5 colunas (de dez cíceros) em cada página”. 
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encarecimento do papel e da matéria-prima. O jornal tablóide 
oferece comodidade de manuseio e de leitura, presta-se a 
experiências inovadoras de diagramação, e sua apresentação é 
geralmente leve, amena e amplamente ilustrada. Por esses e outros 
motivos, têm sido produzidos em formato tablóide quase todos os 
jornais da chamada “imprensa nanica”, além de suplementos 
dominicais (de quadrinhos, de literatura, etc) dos jornais diários 
(RABAÇA & BARBOSA, 1995, p. 554) 

 O formato característico dos jornais em Foz do Iguaçu tem uma razão 
simples, segundo Francisco Heitor Fernandez, proprietário e editor do 1ª 
Linha36. Não existe na cidade uma impressora rotativa sequer, considerada muito cara 
para os padrões empresariais locais. A mais próxima está a 130 Km, na cidade de Cascavel. 
Todos os donos de jornais locais  imprimem neste formato por causa das máquinas e do papel. 
“Se você não tiver o papel de acordo com a máquina há muita perda e o custo aumenta. 
Quando há mais rotativas na região você tem mais jornais standarts o que não acontece por 
aqui”, afirma Heitor Fernandez, do 1ª Linha37. 
 Desta forma, não compensa enviar o material para rodar em outra cidade, o que 
encareceria muito o preço do exemplar, fora as complicações do processo. O papel utilizado 
no tablóide já vem cortado em resmas e não em bobinas, como na impressão rotativa.  Para os 
empresários de Foz do Iguaçu, é muito mais fácil ter uma impressora off-set que imprime, ali 
do lado, o jornal de todo dia ou semana. Ou seja, a comodidade e os custos de impressão são 
os fatores determinantes da utilização do fo rmato tablóide, mas não os únicos.  
 Existe no sul do país uma tradição em termos de leitura de jornais neste formato, 
seguindo forte tendência implantada pelo jornal Zero Hora de Porto Alegre, que figura entre 
os maiores do Brasil. A tradição explicaria esse gosto do leitor, que se acostumou com a 
leitura do tablóide, ainda que o formato ajude a uma certa discriminação do conteúdo de 
jornais que o utilizam. Confundem os tablóides com a  “imprensa nanica” de Rabaça & 
Barbosa. Mesmo assim, a tradição permanece nos estados do sul, incluindo Santa Catarina.  
 Sendo os quatro jornais iguaçuenses aqui analisados produzidos no formato tablóide, 
vamos proceder  à descrição das características principais de cada um deles. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 Entrevista concedida à autora em 11/10/04. Fernandez  fez parte da primeira turma de jornalismo do primeiro 
curso de comunicação social da cidade, graduando-se em dezembro de 2003. Antes disso exercia a profissão da 
mesma maneira que os colegas, baseados no fato de que na cidade não havia ainda nenhuma faculdade de 
jornalismo, até o ano 2000. 
37 idem 
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3.1 O jornal 1ª Linha 

 O semanário 1ª Linha, citado anteriormente, foi criado em 1989, primeiramente com o 
nome de 2ª Mão, que já havia em vários países, segundo o  seu proprietário Heitor Fernandez, 
como forma de intercâmbio comercial, de divulgação de mercados. Um tipo de jornal onde as 
pessoas trocavam mensagens e faziam negócios à distância, numa época em que não havia 
ainda a Internet. Sobre os objetivos de sua criação,  Fernandez afirma: 

O objetivo era colocar a população economicamente ativa frente a frente. Mas 
como sobreviveria? Através dos anúncios destacados. O jornal [1ª Linha] seria 
um elo entre esse pessoal. A população estaria anunciando grátis, 
automaticamente ela compraria o jornal. Ela comprando  o jornal, teríamos 
uma família inteira lendo o jornal38. 

 Posteriormente, o jornal muda de 2ª Mão para 1ª Linha, deixando de ter conotação 
pejorativa de “coisa velha, estragada”, para um produto de primeira linha, “top de linha”, nas 
palavras de seu proprietário.  
 O tipo de jornalismo praticado por este veículo local é ainda incipiente, principiante, 
pois sua Folha de Notícias é um encarte de oito páginas, onde a maioria das matérias, sem 
assinatura, é elaborada com base em press-releases39 enviados por empresas e instituições 
públicas locais ou em agências de notícias. “O objetivo principal da Folha de informação [sic] 
é acrescentar ao lado social. A gente está buscando se ater somente ao lado econômico. Nossa 
prioridade da notícia não é o morto, é a empresa, o empresário e o produto”, afirma o 
proprietário do jornal 1ª Linha. 
 Até a data da entrevista com Fernandez, em outubro de 2004, não havia outro 
jornalista contratado por ele para fazer a edição da Folha de Notícias. O próprio dono fazia o 
trabalho de coleta de informações, redação e edição das matérias. A qualidade jornalística é 
questionável, já que o jornal tem como foco as “empresas, o empresário e o seu produto”. 
Mas, estas questões não estão claras para o editor, que julga poder ajudar a cidade, com seu 
jornalismo “chapa branca”40. Para Heitor Fernandez, o objetivo principal é “quando tiver 
pessoal qualificado trabalhando e a empresa tiver estrutura para isso, é dar ampla cobertura 
aos fatos sociais. Vamos crescer, mas não muito. O objetivo não é concorrer com os outros, 
que trazem o lado dos problemas criminais, mortes, etc. Só se tiver alguma coisa a ver com 
empresários”41. Ou seja, o objetivo é ser um veículo de comunicação de massa até certo 
ponto. Ele deseja ser maior, melhorar a qualidade da informação que presta aos seus leitores, 

                                                 
38 Entrevista concedida à autora em 11/10/04.  
39 Na opinião de Rangel Cavalcante (apud LIMA, 1985, p.46), sobre o surgimento do release nos Estados 
Unidos “era um complemento de informações, uma espécie de roteiro, distribuído antes de entrevistas coletivas e 
atos formais, para facilitar o trabalho dos repórteres. Estimulado pelo uso permanente  na empresa privada, o 
release  chegou à imprensa brasileira, deformou-se , e hoje é um dos piores males enfrentados pelos meios de 
comunicação. Virou boletim de propaganda, instrumento de culto à personalidade no serviço público, trazendo 
tudo o que não interessa ao leitor”. 
40O chamado jornalismo “chapa-branca”é aquele que tem como base o trabalho das assessorias de imprensa, que 
divulgam produtos e serviços de empresas, sendo por isso criticado enquanto prática jornalística. Conforme 
esclarece Laura Maria Glüer, o estigma de "jornalismo chapa-branca" alcunhado à atividade de assessoria de 
imprensa alastrou-se  na iniciativa privada. Ela cita Torquato (2002, p.4),ao referir-se que em meados de 1970, 
ser assessor de imprensa "equivalia a ter estampado na testa o selo vendido aos capitalistas" (GLÜER, 2004, 
p.4). 
 
41 Entrevista concedida à autora em 11/10/04. 
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mas ainda não consegue se enxergar como um jornal atuante de fato nas questões de 
relevância social, política e econômica para a população de Foz do Iguaçu.  
 A exemplo dos elementos constatados no trabalho de Letícia Maria Pinto da Costa 
(2002, p. 36), aqui também se nota a dicotomia imprensa/empresa.  Como bem lembra a 
autora, em sua dissertação de mestrado sobre o jornal do interior de São Paulo, A Voz do Vale 
do Paraíba: 

O Código de Ética brasileiro da profissão de jornalista, aprovado em 29 de 
setembro de 1985, determina, dentre outras questões, que o acesso à 
informação é condição básica da vida em sociedade, ‘não podendo ser 
impedido por nenhum tipo de interesse’ 

 Ao questionar a legalidade das práticas jornalísticas de alguns jornais e jornalistas, 
Costa ainda cita o Código quando ele afirma que “o jornalista deve evitar a divulgação de 
fatos com interesse de favorecimento pessoal ou vantagens econômicas” . Como classificar 
então o jornalismo do 1ª Linha? Se o próprio dono admite que pretende noticiar fatos que 
sejam do interesse apenas da classe empresária local, como pode ele falar em jornalismo 
imparcialidade ou isenção? Costa (2002, p.36), coloca que a dicotomia “empresa jornalística” 
e o “fazer jornalismo” parece ser ainda um obstáculo a ser superado.  
 Na estrutura empresarial do 1ª Linha existem os departamentos financeiro, pessoal, 
marketing, captação de anúncios e informática. Não há departamento jornalístico oficialmente 
organizado. A tiragem varia de 5 a 6 mil exemplares, estando sujeita aos dias da semana de 
maior ou menor venda. O jornal está nas bancas na quinta-feira, dia em que tem mais saída, 
além do final de semana.  
 Relatando o funcionamento de seu jornal enquanto empresa, Heitor Fernandez coloca 
que hoje ele é  

mais do que nunca uma empresa jornalística. Ela tem esse lado comercial e que 

não vive de subvenção do governo. Ela aceita a divulgação quando vêm as 

notícias do governo, mas eles pagam o espaço como uma propaganda. Ela tem 

que se manter desse lado para que quando haja (sic) algum problema, inclusive 

político, o jornal não morra. Porque aqui acontece muito na fronteira, se você 

pegar todos os anos, principalmente próximos da política, surgem novos 

jornais. Mas se mantêm só nesse período, apenas para burlar o sistema e levar 

informação. Na verdade, são panfletos. Eles surgem aí, são distribuídos para 

mascarar um objetivo que é dar força aos políticos. Isso acontece muito aqui. 

Acredito que mais do que em outras regiões.  

No caso de um jornal, seja ele pequeno, médio ou grande, mantido por empresa [exceção 
feita àqueles alternativos, produzidos de maneira artesanal e os comunitário] precisa de 
verba para sobreviver, para gerar lucro, para crescer, conforme as palavras de Letícia Costa 
(2002, p. 18). Confirmando as colocações de Fernandez, Costa explica que na imprensa do 
interior, especialmente no caso do pequeno jornal, a situação não é diferente. “Para garantir 
seu funcionamento, as empresas jornalísticas acabam mantendo contato, especialmente, 
com políticos, que garantem, na maior parte das vezes, os recursos necessários para sua 
subsistência”. 
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3.2. O jornal Rota do Crime 
 
  Outro semanário produzido na cidade de Foz do Iguaçu, o Rota do Crime, tem um 
perfil diferente, baseado no que chamam de “jornalismo popular” ou “um compromisso com a 
verdade”. Editado por um jornalista, José Augusto M. da Silva, cujo registro profissional é de 
São Paulo, seu diretor-geral é José Carlos de Carvalho. Como o nome já diz, o tablóide, 
criado há sete anos, traz principalmente notícias policiais, dando forte ênfase aos crimes 
cometidos na região. Manchetes de primeira página como estas: “Violência no trânsito: duas 
pessoas morrem na cidade”, ou “IML registra 8 assassinatos em Foz”, na edição de 23 a 29 de 
novembro de 2004 são a tônica do dia-a-dia deste jornal. Naturalmente, o veículo sofre 
discriminação por parte nas camadas sociais mais cultas e é lido pelas classes populares. Mas 
circula como os outros três e é encontrado nas bancas do centro de Foz do Iguaçu ao lado dos 
demais.  
 Questionando, a respeito do jornalismo policial sobre os seus elementos marcantes, 
Lustosa (1996, p.120), lista-os assim:  

1) a descrição detalhada do cenário da tragédia; 

2) a narração do comportamento das pessoas envolvidas; 

3) o questionamento sobre comportamentos anti-sociais; 

4) a indicação da culpa e do castigo a serem aplicados; 

5) o uso de clichês e expressões técnicas especializadas. 

 No trecho transcrito a seguir da matéria publicada na semana de 23 a 29 de novembro 
de 2004, à página 19, podemos visualizar com clareza os elementos listados por Elcias 
Lustosa: 
         “Matadores espalham terror na fronteira” 

O Setor de Homicídios da Polícia Civil, em Foz do Iguaçu, começou a 
investigar, mais três, dos cerca de 22 assassinatos ocorridos na fronteira no 
mês de novembro. Em um dos casos, pai e filho foram mortos dentro de uma 
residência no Bairro Morumbi na semana passada [1]. Homens armados 
invadiram a casa do pedreiro Otávio Galdino da Silva [2]. Ele e o filho 
morreram ao serem atingidos por vários tiros de pistola calibre 380 [5]. 
Moradores do bairro chegaram a alertar a polícia sobre a série de disparos, mas 
nada foi encontrado [2]. No outro dia, os corpos foram localizados. A polícia 
informou que as vítimas não tinham antecedentes criminais [3]. 

 Crime é o que não falta na fronteira Brasil-Paraguai. 42 Aproveitando do alto índice na 
região, o Rota do Crime faz a descrição pormenorizada dos principais fatos envolvendo 
polícia e bandidos na fronteira, chegando a mostrar várias fotografias das vítimas em uma 

                                                 
42 Para demonstrar as reações frente aos crimes em Foz, transcrevemos a nota de Rogério Bonato em sua coluna 
diária em A Gazeta do Iguaçu,  na edição de 15 jan.2005 sob o título de “Grita”:  

‘Também estranhei a posição de algumas pessoas lá na prefeitura, demais preocupadas com as 
manchetes de nossa edição de ontem como também com a inserção do número de crimes 
praticados na cidade, junto com a logomarca do jornal. Imagino que a nova administração não 
tenha qualquer culpa. São questões sociais difíceis de contornar mas que lamentavelmente 
aumentam. Comparativamente este ano estamos 20% acima das estatísticas do ano passado. É 
uma realidade que para cada dia do ano uma pessoa é assassinada na cidade. Onde se viu virar 
um ano com 300 homicídios, iniciar outro com uma média acima e ninguém sequer armar um 
griteiro?’(BONATO,2005,p.2). 
. 
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mesma página, com legendas do tipo “Além de morrer baleado, vítima levou 68 facadas pelo 
corpo” (p.19). 
 Ciro Marcondes Filho, citado por Lustosa (1996, p. 121), afirma que “o jornalismo 
sensacionalista extrai do fato, da notícia, a sua carga emotiva e apelativa e a enaltece”, e 
adianta que ele “fabrica uma nova notícia que a partir daí passa a se vender por si mesmo”. 
Lustosa cita também a descrição de Marcondes Filho para o sensacionalismo: “o grau mais 
radical de mercantilização da informação” (p. 122). 
 Mas nem só de noticiário sensacionalista vive o Rota do Crime. Além das páginas 
policiais, o tablóide noticia matérias “frias”, feitas claramente em cima de releases, sem a 
assinatura de repórteres ou indicação de agências de notícias. A diagramação obedece a um 
padrão de duas matérias por página, em média, e de uma matéria policial por página, com no 
mínimo três fotos. Os anúncios são diagramados como se fossem matérias, sem a indicação 
clara de serem publicidade. Enfim, um jornal que não tem credibilidade na cidade e sobrevive 
com a venda em bancas, sendo destinado a um público que consome a notícia sensacionalista. 
 “Seria dispensável refletir aqui sobre a atitude condenável e merecedora de castigo, 
comum a quase todo texto de notícia policial”, nas palavras de Elcias Lustosa (1996, p. 122), 
mas podemos refletir sobre o tipo de jorna lismo produzido na fronteira. É a fronteira, com seu 
cotidiano de clandestinidade  (contrabando, tráfico de drogas e armas, crimes) que muitas 
vezes  produz este tipo de notícia ou é o tipo de jornais que existem aqui que apenas relatam o 
que vêem. O que está em primeiro plano: o dia-a-dia conflituoso ou a sua reprodução e 
exploração, realçados  por este tipo de jornalismo? 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  92 

 
 
 
3.3. O Jornal do Iguaçu 
 
 O terceiro veículo local a ser descrito é o diário Jornal do Iguaçu, fundado em 4 de 
julho de 2000, e editado pela jornalista Rossana Schmitz. No entanto, este jornal nasceu seis 
meses antes, com periodicidade semanal, O dono e diretor é Rodrigo Hauagge do Prado, 
empresário que também detém a concessão da rádio 97,7 FM e da  Gráfica Hapra e não é 
formado na are. Faz parte da família Hauagge do Prado, que possui, além do jornal, a rádio 
97,7FM, o canal de TV a cabo Foz TV, o colégio Dinâmica, o colégio Caesp e a faculdade 
União Dinâmica de Faculdades Cataratas (UDC). O grupo é considerado fortíssimo na área da 
educação [o colégio Dinâmica completou 25 anos em 2004], e da comunicação locais. Ao 
criarem a primeira faculdade de comunicação na cidade, também arrendaram o canal a cabo, 
compraram a concessão da rádio e montaram o jornal, na mesma época, em 2000. A 
concorrência nos dois setores é forte, mas não existe na cidade outro grupo do ramo 
educacional  que detenha três meios de comunicação e uma gráfica. Este fato em uma cidade 
de interior representa um monopólio importante no contexto da comunidade de Foz do 
Iguaçu. Constantemente, circulam histórias e boatos sobre a matriarca da família, Rosicler e 
os filhos Rodrigo e Fábio Prado. 
 Apesar do monopólio, o jornal analisado segue o padrão de publicação de releases, 
matérias “frias” e textos não-assinados. A exemplo dos demais jornais locais, caracteriza-se 
pela inserção de anúncios na capa, com destaque para a área comercial ao longo das suas vinte 
páginas. A proporção de notícias em relação ao número de anúncios é de paridade. Na capa da 
edição de 24 de novembro de 2004, foram contabilizadas três chamadas informativas versus 
três anúncios em formatos diferentes. O jornal é conhecido por utilizar seu espaço jornalístico 
para promover as outras empresas do grupo Dinâmica. A manchete da página três, da mesma 
edição revela:  “UDC sela convênio com Estado”..  
 Questionada sobre se o fato de pertencer a um grupo empresarial grande na cidade 
mudaria alguma coisa no direcionamento das pautas, a editora Rossana Schimitz43  afirmou 
que essa é uma realidade nacional, que os donos de veículos de comunicação de massa, 
geralmente, não são “colegas jornalistas”. “Entretanto, acredito que o fato é irrelevante , pois 
sei que a maioria dos nossos leitores desconhece essa realidade. Por outro lado, a realidade 
também abre portas ou, também pode fechar”. Ou seja, na verdade o fato de ser um grupo 
grande local, influi no seu trabalho, na medida em que contatos podem ser viabilizados ou 
não. Nota-se aqui a relação de proximidade entre os membros influentes da comunidade de 
interior, em que os interesses econômicos e políticos entre eles acabam tendo um peso 
significativo no agendamento das pautas da mídia local e sem que os jornalistas possam 
fazem muito a respeito. Nas palavras de outro jornalista de Foz do Iguaçu, Mauro Welter,  

O atrelamento jornalístico aos interesses comerciais é, quase sempre, obscuro, 
mas quando esclarecido se justifica como uma questão de sobrevivência 
empresarial, ou seja, contenta-se o patrocinador primeiramente, depois o 
público consumidor, numa clara falta de compromisso com a informação. O 
“descaso”, geralmente, é justificado nas relações comerciais da empresa com 
políticos, conglomerados econômicos, personalidades ou simples anunciantes 
que podem ter os nomes ou interesses feridos ou envolvidos no caso. 

 Ao detalhar o funcionamento do Jornal do Iguaçu, a editora Rossana 44 descreve o que 
talvez aconteça em outros jornais de interior no cotidiano: 

                                                 
43 Em entrevista à autora em 27/10/04.  
44 idem 
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Há cerca de dez meses, devido à contenção de despesas, o JI [Jornal do Iguaçu] 
passou por um processo de enxugamento e de uma equipe de três jornalistas, 
um fotógrafo e dois diagramadores, passou a ter um jornalista (que faz também 
a função de editora), uma fotógrafa (estudante do 7º período de jornalismo) e 
um diagramador.  

 Segundo ela, existem três formas formas de agendamento das pautas: entrevistas 
programadas, o “corre-corre”para cobrir as informações factuais e a informação seguida de 
denúncias. O Jornal do Iguaçu possui dez funcionários fixos e mais seis distribuidores 
[vendedores de rua]. Além dos três funcionários na  redação já citados,  há também os 
colaboradores terceirizados – colunistas e articulistas – quatro ao todo. 
 De estrutura enxuta, característica dos jornais de interior, o JI45 está em segundo lugar 
enquanto diário de relevância na cidade. Fica atrás de A Gazeta do Iguaçu e também do 
semanário 1ª Linha, já que neste a população encontra informações de seu interesse imediato 
– a compra e venda de produtos e objetos, e portanto, existe um interesse específico no jornal 
de negócios.  Comparado aos demais – o semanário Rota do Crime e o diário A Gazeta do 
Iguaçu - o JI é uma tentativa de fazer concorrência ao diário mais lido, A Gazetinha, mas 
ainda não consegue o objetivo, provavelmente pela estrutura de redação muito pequena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
45 O diminutivo usado para o Jornal do Iguaçu é JI, sendo de uso freqüente.  
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3.4.   A Gazeta do Iguaçu 

 
A Gazetinha46 ou A Gazeta, como é mais conhecido o jornal A Gazeta do Iguaçu foi 
lançado na cidade de Foz do Iguaçu no dia 11 de novembro de 1988, portanto, em 2004, 
comemorou 16 anos de circulação ininterrupta. Criada por quatro empresários locais – 
Ermínio Gatti, proprietário da Viação Itaipu e do Hotel Carimã; José Bento Vidal, ex-
advogado atuante na cidade e falecido em novembro de 2004; Lyrio Mezzomo e Mário 
João Boff, proprietário da Distribuidora local da Cervejaria Brahma. 
Em 2002, o jornal foi comprado por um dos antigos donos, Ermínio Gatti, que vem desde 
essa época dirigindo a empresa e dando o tom de sua personalidade ao jornalismo. Antes, 
apesar de o veículo pertencer a uma sociedade, o advogado Bento Vidal era quem 
comandava a redação, fazendo sempre questão de discutir as pautas e o fechamento de 
cada edição com a editora, na época Mônica Cristina Pinto47.  
A fundação do jornal, bem como a época em que o “Dr. Bento”, [como era tratado o 
advogado] dirigiu A Gazeta do Iguaçu é recordada por ocasião de seu falecimento em 16 
de novembro de 2004, por Rogério Bonato, em sua coluna diária, que transcrevemos na 
íntegra no anexo 5. Na nota do jornalista, ele recorda o início do periódico, o processo de 
compra de equipamentos e a montagem da infra-estrutura, bem como o tempo em que o 
advogado era o diretor-geral do jornal. 
Os motivos para a criação do jornal teriam sido políticos e econômicos na visão de dois 
jornalistas locais, Adelino de Souza 48, ex-editor do jornal e Francisco Heitor Fernandez. 
Para o primeiro, o motivo teria sido apenas político: 

Era período eleitoral e faltavam poucos dias para a eleição. Havia uma forte 
disputa entre o PDS/Arena e o antigo MDB. Pelo PDS concorria o Tércio, que 
ganhou e do MDB, O Alvaro Newman. Então o jornal surgiu para ajudar o 
Tércio e ir contra o Dobrandino que na época era oposição (...) Primeiro veio o 
interesse político acho. A disputa eleitoral sempre foi muito acirrada e o jornal 
facilitaria a campanha.  

Já para Heitor Fernandez49., as razões se misturam: 
Os jornais aqui [em Foz do Iguaçu] nascem mais para defender interesses 
econômicos e políticos. “A Gazeta do Iguaçu”, ela nasceu com quatro grandes 
empresários (...) Eles criam para defender interesses políticos e também para 
manobras em relação a negócios, não importa se está dando lucro ou não.  

                                                 
46 O diminutivo é uma das formas pelas quais o jornal é conhecido em Foz do Iguaçu. Também é chamado 
simplesmente de A Gazeta. A história do termo gazeta começa na cidade de Veneza, Itália, onde o primeiro 
jornal servia para a divulgação de notícias políticas e comerciais. Devido às dificuldades de tiragem, os 
exemplares, em número muito reduzido, ficavam expostos em bibliotecas e repartições públicas. No início as 
consultas eram gratuitas, mas devido à grande procura, o governo começou a cobrar pela leitura a taxa de uma 
gazeta (diminutivo de gaza, moeda de cobre da Pérsia, atual Irã). Por causa do valor que se pagava pela leitura, o 
povo passou a chamar a publicação de “gazeta”. Na década de 1560, os editores decidiram encampar o apelido, 
dando à publicação o título de Gazeta delle Novitá No Brasil, além de ser sinônimo de jornal, o termo passou a 
figurar no título de várias publicações, começando pelo primeiro jornal editado no Brasil, a Gazeta do Rio de 
Janeiro , lançada em 10 de setembro de 1808 (BUENO, 2003,  p. 25).  
47 A autora trabalhou no jornal neste período, tendo convivido de perto com as pessoas citadas. 
48 Em entrevista à autora em 23/10/04.  
49 Em entrevista à autora em 11/10/04.  
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Fato é que a motivação para a criação de mais um jornal local pode ter sido a soma dos 
dois fatores citados: por um lado seria uma forma de influenciar a política de Foz do 
Iguaçu, direcionando os rumos da opinião pública e ainda auferir lucros e vantagens 
comerciais, através de artifícios como pressões e denúncias contra os concorrentes dos 
proprietários. A nota a seguir mostra uma das opiniões mais contundentes no meio 
jornalístico de Foz do Iguaçu, extraída do site de notícias do ‘jornalista’ Hélio Eduardo 
Lucas, auto-intitulado de Língua de Trapo e citado anteriormente neste trabalho (LUCAS, 
2005):  

Chapa Branquíssima 
A Gazeta é um excelente jornal diário, mas peca em ser tão chapa branca e 

abusar de neologismos. Por favor, agora que o novo prefeito assumiu e várias 

irregularidades foram constatadas, a Gazeta não pára de clamar o Paulo e 

escrachar esses problemas. Ora, sejamos sábios por um instante, isso que está 

aparecendo todo mundo já sabia, mas só não mostrava, porquê...? Quem se 

habilita a responder? Você língua? Hahhhaha...[grifos do autor]. 

 Até agora (2005), A Gazeta do Iguaçu é o jornal local que mais tempo permaneceu em 
funcionamento, “sem deixar de sair um dia sequer”,  segundo o  diretor administrativo Luiz 
Pereira de Lima. Para o Sr. Lima50 “o jornal é o que tem mais anos de janela, foi o único a 
sobreviver devido à credibilidade. A Gazetinha nunca deixou de sair, não teve um dia sequer 
de circulação interrompida e vem melhorando cada vez mais o aspecto gráfico”. Estaremos 
detalhando o jornal A Gazeta do Iguaçu, em análise mais aprofundada no capítulo V, onde 
também exporemos os resultados da análise do conteúdo do diário local.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
50 Em depoimento à autora em 06/01/05. 
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4. A mídia em Foz do Iguaçu: imprensa do interior? 
 
 Em todos os três jornais citados anteriormente – 1ª Linha, Rota do Crime e Jornal do 
Iguaçu,  não existe infra-estrutura empresarial que dê suporte a um trabalho de jornalismo que 
possa ser considerado de alto nível. Não há repórteres em número suficiente, não há veículos 
de reportagem que possam acompanhar o cotidiano movimentado da tríplice fronteira e o que 
é noticiado fica a dever aos inúmeros acontecimentos.  
 De dentro das redações, seus editores tentam acompanhar e noticiar o que conseguem 
ou então repercutem os fatos com autoridades ligadas a eles,  como aconteceu na edição do 
Jornal do Iguaçu do dia 24/11/04. Na capa: “O processo é irreversível: delegado [da Receita 
Federal] José Carlos de Araújo fala sobre a fronteira em entrevista”. Enquanto isso, no mesmo 
dia, seu principal concorrente, A Gazeta do Iguaçu, trazia também na capa: “Fiscalização na 
Ponte da Amizade é reforçada: demora para atravessar a fronteira chegou a 3 horas na manhã 
de ontem. As forças policiais que realizam a Operação Cataratas reforçaram ontem a presença 
na região da Ponte da Amizade, para combater o contrabando e o descaminho na fronteira 
entre Brasil e Paraguai” (A Gazeta do Iguaçu,  2004, capa). 
  Ou seja, enquanto um jornal cobria os fatos “quentes” onde eles estavam acontecendo, 
o outro veiculava, no calor dos acontecimentos, uma entrevista com o delegado da Receita 
Federal, realizada dentro do seu gabinete. A descrição dos fatos mostra que nos últimos dias 
de novembro, uma mega-operação de repressão ao contrabando na Ponte da Amizade foi 
iniciada pela Receita Federal, desencadeando graves conflitos entre os comerciantes que 
vivem do comércio ilegal e os policiais, atingindo de quebra a população local. Ônibus 
incendiados, comboios com 300 ônibus transportando R$5 milhões em ‘muamba’, ameaças de 
todos os lados, enfim, uma situação de caos na fronteira Brasil-Paraguai, digna de ser 
noticiada em detalhes. No entanto, apenas um dos jornais locais estava em condições de fazê-
lo por dispor de infra-estrutura para isso: A Gazeta do Iguaçu. 
 Com quase 300 mil habitantes, Foz do Iguaçu é considerada uma cidade de médio 
porte, mas não pode ser considerada uma cidade de interior convencional, em função de sua 
principal característica – o fato de estar em uma fronteira entre três países, sendo a  maior 
cidade da área. Citada algumas vezes como “metrópole trinacional”, Foz não possui, no 
entanto, uma imprensa que confira representatividade  aos seus traços mais cosmopolitas, tais 
como o fato de ter no mínimo dois idiomas falados pelas ruas, quatro moedas diferentes – 
real, dólar, guarani e peso – em circulação e a presença constante de turistas do mundo todo, 
apenas para citar alguns. 
 Letícia Costa (2002) chama de cidades do interior aquelas de médio e pequeno porte, 
localizadas fora das imediações das capitais. Ao tratar de jornais de interior em seu trabalho, 
Costa afirma que as cidades de grande  porte e visibilidade, com mais de 500 mil habitantes, 
“geralmente conquistaram [grifo meu] jornais melhor estruturados, tendo, inclusive, 
circulação regional” (COSTA, 2002, p.45).  
 Poderíamos enquadrar o jornalismo praticado em Foz do Iguaçu como interiorano? 
Talvez a resposta esteja no meio-termo. Sim, no que diz respeito a várias questões como infra-
estrutura limitada, forma semi-artesanal de produção, inconstância e falta de continuidade, 
típicas de jornais de interior, na visão de Almeida (apud Costa, 2002, p. 46). Tomando por 
base os estudos de Bueno sobre esses jornais, Almeida afirma que “desde maio de 1842, 
quando (...) surgiu o primeiro jornal do interior paulista (...) a imprensa do interior se 
apresenta como uma história dinâmica, um abre-fecha constante de jornais”. 
 Os jornais de Foz do Iguaçu não podem ser caracterizados como artesanais, na 
definição de Wilson Bueno, já que em todos eles há, pelo menos, um profissiona l na redação. 
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Se este profissional tem competências técnicas que o igualariam a um jornalista de grandes 
centros é outra questão. Estaremos analisando com mais detalhes o perfil do jornalista local 
no item cinco deste capítulo. 
 Costa (2002, p. 46) aborda o assunto, observando que “o conceito de ‘jornal artesanal’ 
elaborado por Bueno (1986) está embasado no fato de que os proprietários desses pequenos 
veículos, na maior parte das vezes, defendem o caráter social de sua publicação. Não se 
importam, mesmo porque não têm condições financeiras para isso devido à falta de verbas 
publicitárias, em contratar jornalistas profissionais”.  
 Outra característica de jornais de interior na qual se enquadra a mídia iguaçuense diz 
respeito à publicação de releases, como se fossem matérias.  O costume local é usar  “Da 
assessoria”, quando o release é reproduzido na íntegra, ou “Com assessoria”se há alterações 
no mesmo. Se for considerado bom pelos editores, a reprodução na íntegra é certa.  
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5. O “fazer jornalístico” iguaçuense 
 
 Misto de imprensa do interior com um toque pretensiosamente metropolitano, o ‘fazer 
jornalístico’ da mídia impressa na cidade de fronteira Foz do Iguaçu é um descontínuo 
experimento de profissionalismo. Os jornalistas entrevistados demonstraram estar cientes da 
importância da região para o resto do país e, quiçá, do mundo,  da quantidade de notícias que 
poderiam estar divulgando em seus periódicos e não o fazem de forma satisfatória. 
  Porém falta ainda a visão empresarial dos donos para que se viabilizasse a cobertura 
dos fatos de toda a região de fronteira. Para  Bucci, nas empresas comerciais que têm como 
negócio o jornalismo, é preciso adotar um método específico de administração pelo qual as 
redações sejam autorizadas oficialmente a decidir os assuntos editoriais sem ter de consultar 
os setores comerciais da companhia, ou sem ter de passar pelo seu crivo (BUCCI, 2000, P. 
60). Mas, no caso do jornalismo diário praticado na fronteira isso poderia ser considerado até 
uma utopia. O grau de comprometimento econômico e político é tanto que não é preciso 
muito esforço para encontrar exemplos de um e outro.  

Uma amostra do tipo de jornalismo praticado em Foz está no jornal A Gazeta do 

Iguaçu e é bem atual. Diz respeito à matéria produzida por assessoria de imprensa e publicada 

na cada da edição 4907, de 25/11/04: “Uniamérica recebe comissão de reconhecimento do 

MEC: vistoria da comissão começa hoje e vai até sábado; História é o primeiro curso da 

Uniamérica a passar pelo processo de reconhecimento”, assinada por “Da Assessoria”. Neste 

caso, a matéria, colocada na página 5, trata de um fato comum: com sete faculdades e vários 

cursos superiores, a vinda de comissões de reconhecimento de cursos não é mais novidade, 

mas, o editor atual do jornal, Maurício Bevervanso, é o assessor de imprensa da Uniamérica. 

Além disso, a faculdade é anunciante assíduo do jornal. Na edição citada, havia, além da 

matéria de meia página, com uma foto, dois boxes divulgando dois cursos da instituição e 

mais uma matéria publicitária de meia página sobre o Fouad Center New Time, loja de 

propriedade do mesmo dono da faculdade.  

Em outra situação, a autora testemunhou o pedido do advogado da mesma pessoa 

citada, o comerciante Fouad Fakih, ao diretor do jornal, Rogério Bonato, para que não se 

publicasse matéria sobre a manifestação dos estudantes da Uniamérica, um fato digno de 

registro51 para a comunidade. 

Bucci (2000, p. 59), lembra que quando uma empresa jornalística se desvia do preceito 

tão bem sintetizado pelo Código de Ética da ANER (Associação Nacional de Editores de 

Revistas), o de trabalhar “exclusivamente para o leitor”, está incorrendo em conflito de 

interesses, pois pode “estar tentando trabalhar para outros interesses que não os do leitor”.  

                                                 
51 O fato aconteceu em abril de 2004, quando alunos ameaçaram “quebrar” a faculdade como forma de protesto à 
falta de cumprimento de algumas promessas. A ira dos estudantes foi presenciada de dentro da sala do presidente 
da mantenedora da instituição. No dia seguinte, a notícia publicada não refletiu a verdade. 
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Vê-se que o poder econômico predomina e dá as cartas na imprensa de Foz do Iguaçu. 

Para a jornalista Mônica Cristina Pinto52,  ex-editora de A Gazeta do Iguaçu,  o jornal é “o 

instrumento de poder local”. Ela admite que “se eu sei que o dono não vai deixar sair algo que 

está contra o interesse econômico dele, por que eu vou mandar um repórter fazer uma matéria, 

gastando uma hora de dois profissionais [repórter e fotógrafo], que além de irritar o dono do 

jornal, não vai sair?” 

Ao contrário do que rege a lei, a divulgação da verdade geralmente está atrelada aos 

interesses econômicos da empresa, em detrimento das necessidades da população53 Apesar da 

instrução ser clara, a maior parte dos veículos de comunicação é omissa diante da legislação, 

talvez pelo fato da mesma não estabelecer pena, na visão do jornalista iguaçuense, Mauro 

Welter (2003 [s.p.]). 

 Encontramos um tipo de jornalismo local que está baseado na prática de exageros 
textuais para mais ou para menos. Para mais são os elogios rasgados, publicados em notas e 
colunas sociais, onde os amigos, em geral, alguém em posição política ou empresarial 
favorável, com o qual o “jornalista” ou veículo de comunicação deseja obter algo em troca. 
Um exemplo do jornalista Chico de Alencar, colunista de A Gazeta do Iguaçu:  

ADEUS AMIGO! 

Dos anos que convivi neste jornal com o dr. Bento Vidal, uma imagem eterna: 
ele editor e revisando minha coluna, sempre meio complicadinha e às vezes 
com algumas notinhas polêmicas e contrárias ao interesse do jornal. Em casa 
eu recebia à noitinha um telefonema do Lima, seu assessor direto e seu 
irmaozão: “Chiquinho, o dr. Bento pediu que te ligasse para dar uma 
mudadinha em tal nota, ou se você não ligar a gente cortá- la da coluna, pode 
ser”? O respeito profissional com seus colegas e subalternos durante os anos 
em que ele dirigiu a nossa Gazetinha é a doce lembrança que guardarei dele. 

 Assim, O relacionamento do jornalista com a direção do órgão de imprensa é de base 
sentimental e pautada por interesses que ora estão na esfera da empresa jornalística, ora no 
mercado local em que os empresários mais poderosos influem no que será publicado. 
 No outro lado, a menor, estão as críticas mordazes, que se utilizam de fontes 
fidedignas ou então, plantam factóides. Em geral, é feita pelos colunistas dos veículos 
impressos ou eletrônicos, tais como Chico Alencar, Rogério Bonato e Hélio Eduardo Lucas. 
Os três estão entre os mais lidos na cidade e há temor quanto às suas críticas, traduzidas no 
meio local enquanto grande poder de fogo contra os desafetos. Dos três citados, o último é 
considerado pelos demais colegas como o mais perigoso. Com o pseudônimo54 conhecido 
como “Língua de Trapo” O mais “perigoso” jornalista da fronteira, autodenominado 
simplesmente como  “Língua”, possui em seu site <http:://www.linguaditrapo.com> um 
número de inserções publicitárias superior a todos os demais veículos de comunicação 
eletrônicos. Em um determinado dia, 02/12/04, havia 22 banners de anunciantes no “Língua 
de Trapo: o direito ao contraditório”, indicando uma possível credibilidade do autor. Uma 
                                                 
52 Em depoimento concedido à autora em 13/10/04. 
53 O artigo 5º do Direito a Informação do Código de Ética do Jornalista da Fenaj – Federação Nacional dos 
Jornais – diz que “a obstrução direta ou indireta à livre divulgação da informação e a aplicação de censura ou 
autocensura são um delito à sociedade”. 
54 O nome de  Hélio Eduardo Lucas é usado assim sem sobrenome. 
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frase de Eugênio Bucci serve e apóia este caso: “no mundo editorial, a “credibilidade gera 
lucro. (...) A credibilidade vende” (BUCCI, 2000, p. 73). 
 Bucci lembra o caso de um dos slogans mais bem-sucedidos na propaganda de 
veículos de imprensa em que a Folha de S. Paulo garantia ter “o rabo preso com o leitor”, o 
que significaria não ter o “rabo preso” com mais ninguém (...) “A lógica da campanha 
publicitária é simples: se o jornal tem o ‘rabo preso com o leitor’, é porque seus jornalistas 
não têm nenhum ‘rabo preso com o anunciante’. Ali existiria, então, o compromisso com a 
independência editorial. E se, nas suas páginas noticiosas, a independência se mostra 
verdadeira ao julgamento do leitor, ela se torna fator de lucro” (BUCCI, 2000, 73-74). 
 A repercussão das notícias veiculadas no site do “Língua de Trapo” é enorme em Foz 
do Iguaçu. Para a jornalista Mônica Cristina Pinto55, ex-editora de A Gazeta do Iguaçu é 
preciso estar atento às insinuações feitas por Hélio Eduardo Lucas, pois pode haver algo de 
verdadeiro em suas palavras ferinas. Ela dá como exemplo o Festival de Humor Gráfico, onde 
um cartunista russo [ou israelense, como foi divulgado] ganhou pela segunda vez o prêmio de 
US$20 mil. Em dias consecutivos desde então [novembro de 2004], o jornalista tece 
comentários maliciosos sobre o fato de o ganhador nunca ter aparecido, mesmo em fotos. 
Reproduzimos algumas das notas em que ele lança dúvidas sobre a honestidade do concurso, 
divulgado nacionalmente.  

O jornalista Rogério Bonato precisa publicar os nomes das pessoas 

beneficiadas com os 500 mil reais gastos no Festival do Humor”. Do Carlos 

Roberts no programa “Chumbo Grosso” da Rádio Cultura, desta segunda feira 

(LUCAS, 2004.[s.p.]) 

 

Em outra nota  reproduzida: 

 

Como se não fossem suficientes os impropérios que rondam o Parque São 

Jorge, sede do alvinegro Corinthians, a segunda edição do Festival de Humor 

de Foz do Iguaçu também se enveredou por russas e inexplicáveis situações. 

Sob o comando do conhecido Ziraldo, o festival conseguiu a proeza de 

premiar, com US$ 10 mil, duas vezes seguidas o mesmo chargista. A polêmica 

fica por conta da cidadania do participante, que em 2003 era israelense e agora 

aparece como sendo russo. Com patrocínio de mais de R$ 500 mil, rateados 

entre a Embratur, governo do Paraná e prefeitura de Foz do Iguaçu, fica 

explicado porque nenhum brasileiro conquistou o prêmio, uma vez que fontes 

de inspiração não faltaram. Por outro lado, não se pode, e muito menos se deve, 

duvidar dos processos de naturalização em outros países, mas Ziraldo e sua 

turma devem estar achando que somos todos Meninos Maluquinhos. No 

www.ucho.info (LUCAS, 2004). 

 

                                                 
55 Em depoimento informal concedido à autora em 30/11/04. 
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FESTHUMOR I 

Então o mesmo ganhador do Festival do Humor de 2003 foi o ganhador deste 

ano? Hummm...Língua gostaria muito de receber fotos do felizardo, bem como 

seu endereço, e-mail, e demais informações para que possamos entrevistá- lo. 

Cadê o currículo da fera?  

 

FESTHUMOR II 

O Ziraldo apareceu na Vênus Platinada convidando para o Festival, mas 

estranhamente não deu o ar da graça. Será que ficou dodói? (LUCAS, 2004 

[s.p.]). 

 

 Lucas, como é mais conhecido, tem uma língua afiada para tratar das questões da 
fronteira, haja vista o tipo de problema que vem arrematando para si, na forma de vários 
processos. Ainda assim e talvez por isso mesmo, é muito lido e os assuntos de sua pauta são 
discutidos com muito interesse pelos leitores em geral. Sua credibilidade é posta 
constantemente em questão, mas  “Língua” diz algo relevante e que incomoda a muitos. 
Como os fatos narrados na seguinte nota: 
 

Crime de imprensa 

Promotor denuncia “Língua de Trapo” 

O promotor de Justiça Luiz Francisco Marchioratto denunciou ontem o 

elemento Hélio Eduardo Lucas, vulgo “Língua de Trapo”. A denúncia diz que 

ele se recusou a fornecer documentos ao Ministério Público e pede seu 

enquadramento no artigo 10 da Lei 7.347/85. O procedimento administrativo 

contra Hélio Eduardo Lucas foi instaurado pela Promotoria Especializada de 

Defesa dos Direitos e Garantias Constitucionais em  17 de setembro deste ano. 

Segundo os autos, a denúncia tinha o objetivo de “apurar possíveis ilegalidades 

perpetradas pelo denunciado, através de uma coluna eletrônica na internet”. 

Segundo a reclamação que consta no Ministério Público, Hélio Eduardo Lucas 

divulgava pela sua página eletrônica,  notícias falsas ou fatos deturpados 

acerca de pessoas e do próprio município de Foz do Iguaçu, “fato que 

configuraria, em  tese, crime previsto na Lei de Imprensa e lesão aos direitos e 

garantias constitucionais” (PROMOTOR...2003, [s.p.]) 

. 
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6. Ser jornalista em Foz do Iguaçu: qualificações à prova 
 
 Até o ano de 2000 não havia ainda nenhum curso de comunicação social que pudesse 
transformar os “jornalistas locais, atuantes e amadores” em profissionais de imprensa 
devidamente habilitados por uma faculdade de jornalismo. Naquele ano, foi implantado o 
primeiro curso de Comunicação Social da cidade, com habilitações em  Jornalismo e 
Publicidade e Propaganda,  na faculdade então recém-criada que levava o nome sugestivo de 
“União Dinâmica de Faculdades Cataratas” - UDC, pertencente ao grupo Hauagge do Prado, 
citado anteriormente. 
 Muito comemorada nos meios social, cultural e político, a criação do primeiro curso 
de comunicação social da cidade, iria corrigir uma situação peculiar de falta de 
profissionalização da área de comunicação local, a proposta era dar aos jornalistas locais que 
já atuavam na imprensa.o conhecimento teórico que lhe faltava e aos novatos, as 
competências teóricas e práticas da profissão. Havia vários profissionais ativos em jornais, 
rádios e TVs que tinham um registro provisório do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do 
Paraná que lhes assegurava o exercício da profissão somente até que houvesse uma faculdade 
de comunicação local. Mas, a partir da criação de um curso de jornalismo na cidade os 
mesmos jornalistas provisoriamente registrados seriam obrigados a cursar a faculdade e obter 
o diploma de bacharelado, com o posterior registro no Ministério do Trabalho.  
 Na primeira turma56, tinha-se, entre alunos novatos e profissionais veteranos da mídia 
local, o diretor-geral  da TV Tarobá; o diretor comercial do jornal A Gazeta do Paraná;  
repórteres dos jornais A Gazeta do Iguaçu; proprietário e editor do semanário 1ª Linha; para 
citar alguns. As dificuldades de entrosamento foram evidentes desde o início. Nos dois 
primeiros semestres, a ala mais experiente da turma (que ganhou o apelido mais tarde de ‘A 
turma’) parecia não se conformar em permanecer sentada e ouvindo as lições dos mestres. 
Alguns se consideravam maduros e experientes demais para ter de se submeter a algo que 
julgavam serem conhecedores na prática. Em dezembro de 2003, após quatro anos de muitos 
debates e conflitos entre alunos e direção da faculdade, a turma finalmente obteve seus 
diplomas de jornalistas profissionais, inaugurando uma nova etapa no mercado da 
comunicação iguaçuense. 
 Nesta nova fase, os antigos jornalistas “práticos”, hoje devidamente registrados nos 

órgãos regulamentadores da profissão, convivem lado a lado com os ex-colegas de faculdade 

e muitas vezes são preteridos por esses. Os recém-formados jornalistas profissionais de Foz 

do Iguaçu têm pela frente um longo caminho para validar os conhecimentos adquiridos na 

sala de aula em meio à realidade circundante nem sempre considerada pelos próprios colegas 

como profissional ou eticamente aceitável.  

Às escolas de Comunicação, independentemente da questão legal sobre a 

obrigatoriedade ou não do diploma, cabe a formação de um jornalista crítico 

com embasamento cultural e histórico que a mídia- indústria não tem tempo ou 

não está interessada em produzir. Neste contexto, as técnicas de produção de 

                                                 
56 A autora foi docente do primeiro curso de jornalismo de Foz do Iguaçu, onde ministrou aulas de Introdução ao 
Jornalismo e Introdução às Artes Gráficas em 2000. 
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um texto jornalístico, que também fazem parte dos currículos, é parte de uma 

formação mais ampla e não a única finalidade. (CALDAS, 2000, [s.p.]). 

Quanto aos profissionais que se formaram na prática, há exemplos de colunistas que 

gozam de uma liberdade de expressão que se somente se poderia ter em um veículo de 

comunicação no qual o autor detivesse ampla liberdade. Um dos casos mais marcantes e 

representativos dessa falta de autocensura é o do colunista Chico Alencar que possui coluna 

diária com o nome de “De olho na Telinha”, no jornal  A Gazeta do Iguaçu. Reproduzimos na 

íntegra algumas  de suas notas, publicadas todas na mesma edição de fim de semana de 27 e 

28/11/04 (ALENCAR, 2004, p. 8 -9, todos os  grifos são  nossos): 

 

PUTA MERDA [sic!] 

Numa reportagem do Jornal da Band, quinta-feira, vi uma notícia que me 

deixou entupigaitado. O repórter Fábio Panuzzio, um dos melhores da 

televisão brasileira, apurou oficialmente que de cada 100 prostitutas que atuam 

em Lisboa 75 são brasileiras. A reportagem faz parte de uma série sobre tráfico 

de mulheres. Ora bolas, com um cachê por michê de 200 euros, quase R$ 1 

mil, a mulherada tá indo pra lá por livre e espontânea vontade. Imaginem: se a 

menina der apenas uma trepadinha [sic] por dia, são 30 milhas por mês, e se 

ela for viçosona e trabalhadora e der duas ou três por dia, vai levantar quase 

100 milhas por mês e ganhar muito mais que um colunista ou repórter ganha 

aqui da Gazetinha, e com uma carga horária de trabalho bem menor e — sob 

certo aspecto — num servicinho bem mais gostoso. 

FOZ NO PLIM-PLIM 

O Festival de Humor ganhou uma tremenda colher de chá no Jornal Nacional 

de quinta. Uma bela reportagem de Roberto Paiva, da nossa TV Cataratas, 

mostrou o evento e toda sua grandeza, com direito até a uma rápida entrevista 

com um dos idealizadores do festival, o Rogério Bonato e um sarro dos irmãos 

Paulo e Chico Caruso em cima dos sacoleiros. Isso é só o começo. Tem uns 

dois rabugentos aí na cidade que devem estar enfiando os dois dedos no rabo e 

rasgando de tanta raiva. Hi, hi, hi...[sic] 
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REVISÃO SOLIDÁRIA 

Ulalah... além de curtir o Festival de Humor neste final de semana, vou 

aproveitar e levar meu golzinho para uma revisão na Paraguaçu, em troca de 

alguns quilos de alimentos não perecíveis que serão destinados para a creche 

da irmã Ernesta, na véspera do Natal.  

REVISÃO – II 

Liguei para o Waldir na Paraguaçu e ele me informou sobre os itens de seu 

carro que ganham a revisão da concessionária: são aproximadamente 40 itens, 

mas se for encontrado mais algum probleminha extra, os mecânicos da Volks 

atendem igualmente. Uma promoção maravilhosa em que a gente ganha um 

serviço fundamental para o nosso coche e ainda ajuda uma entidade muito 

querida da nossa cidade, a creche da irmã Ernesta, que atende mais de 250 

crianças, enfrentando sempre muitas dificuldades financeiras. Como eu falei 

ontem, a cada quilo de alimento que a Paraguaçu arrecadar, a Volkswagen do 

Brasil dobra a quantidade. Legal, né? Segunda ou terça conto pra vocês os 

outros pontos e empresas que além da Paraguaçu vão arrecadar os alimentos.  

 O que dizer de tais notas? Como classificar este tipo de jornalismo? Decerto somente 

um jornalista ou escritor com um grau de liberdade atípica na imprensa brasileira poderia se 

dar “ao luxo” de publicar notas como estas, e todas na mesma edição. Os textos reproduzidos 

acima estão na contramão de qualquer manual de redação e se enquadrariam em 

“antijornalismo” por muitos.  

As notas acima foram reproduzidas na íntegra, pois foram consideradas pela autora 

como elementos emblemáticos da comunicação local. Não se trata somente de irreverência, 

mas de extremo mau gosto, a utilização de termos chulos no texto jornalístico, incabível até.  

Para Eugênio Bucci (2000, p. 59) 

quando um jornalista deixa que o seu valor mais alto, que é o de servir ao 

cidadão, seja enfraquecido por outro tipo de objetivo – como obter para si 

vantagens junto a um grupo econômico, ou favorecer uma legenda política, ou 

proteger uma autoridade pública – está incorrendo em conflito de interesses. A 

independência editorial é, então, minada pela conduta do indivíduo. 

No entanto, é a realidade da imprensa iguaçuense que considera o modus operandi do 

colunista social e de opinião mais do que aceitável, necessário até. São eles que muitas vezes 
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trazem a receita dos anúncios para o setor comercial. Há quem não goste e se manifeste 

contra, mas é uma parcela mínima de leitores que o fazem na seção “Leitor é soda”, do 

mesmo autor. Um outro dado interessante da coluna  de Chico Alencar é a publicação 

constante de fotos de mulheres nuas ou seminuas. Note-se que estamos nos referindo ao jornal 

de maior circulação e índice de leitura na cidade, o que requer naturalmente um rigor maior na 

edição de notas e matérias.   

Verificamos a centimetragem das colunas dos jornais iguaçuenses e vimos que 

constituem na maior parte da mancha do texto da página em que se encontram. Há dois tipos 

de colunas: as de opinião e a social. Na primeira, os autores são pessoas conhecidas na cidade, 

têm até certo ponto qualidades que lhes abrem as portas dos veículos: ou são atratores de 

anúncios pelo texto veemente que instiga a leitura, ou são conceituados em sua área 

profissional, estando aptos portanto, a discorrer sobre temas específicos. Há exemplos, como 

da turismóloga Silvia Thomazi, que publica uma coluna sobre o assunto no “Jornal do 

Iguaçu” e no portal <www.h2foz.com.br> cujo texto mais lembra o de um trabalho acadêmico 

pela complexidade e que a população não compreende. No portal citado, há 47 colunistas, 

dentre os quais 25 jornalistas, cinco fotógrafos e empresários e diretores de instituições, ou 

seja, formadores de opinião local, que comentam, em textos de sua autoria sobre assuntos e 

fatos variados. 

A tendência do colunismo de opinião na cidade é forte e marcante nas páginas da 

imprensa iguaçuense. A frequência com que são publicadas no jornal A Gazeta do Iguaçu é 

diária e não saem apenas na editoria “Entretenimento”, mas sim de “Opinião”. Há gente para 

opinar sobre tudo naquele jornal. Desde jornalistas com 40 anos de profissão, como Chico 

Alencar, até “focas” como Samyra Nassar, que mal saiu da faculdade já ocupa o mesmo 

espaço diário – 272 cm2 – o mesmo de outros colegas mais antigos.  

Os exemplos mostrados se igualam a outros tantos, de jorna listas formados ou não e 
grassam pela região da fronteira, com concentração mais visível em Foz do Iguaçu, para 
onde acorre este tipo de profissional que, dada a carência de mão-de-obra especializada, 
são bem aceitos pelas empresas de comunicação “nanicas” e dispostas a tudo para ganhar 
dinheiro. São tão comuns que se tornaram naturais, ao longo do tempo. As justificativas 
nem são necessárias, até este momento.  Diante dessas peculiaridades, a realidade da 
Tríplice Fronteira merece uma investigação particular que leve à compreensão do seu 
cotidiano, das pressões externas que recebe e da repercussão dos eventos que nela ocorrem. 
E nisso, a imprensa tem um papel fundamental. 

 

(...) o etnocentrismo (diferentes visões culturais) encontra na fronteira também 
o questionamento dos seus limites. Como é possível defender uma integração 
regional se seus próprios habitantes ensaiam vez ou outra algumas rivalidades, 
seja no futebol, seja na economia? É nos pequenos espaços geográficos que 
surgem os movimentos sociais, podendo ou não se transformarem em grandes 
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eventos de proporções globais. A Tríplice Fronteira é um desses pequenos 
espaços geográficos que ganham importância internacional, dadas suas 
condições geográficas, socioculturais e econômicas. (IUNOVICH, 2003, [s.p]). 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Gazetinha. Pode chamar assim que a gente gosta! ” 
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(Material de divulgação)  
 
CAPÍTULO V – O JORNAL LOCAL A GAZETA DO IGUAÇU 
 
 

1. Contexto histórico 

 
Desde o início de sua fundação, o jornal A Gazeta do Iguaçu teve um profissional 

constante: Rogério Romano Bonato, que ao lado do Sr. Luis Pereira de Lima, do ex- repórter 
e editor Adelino de Souza  e  de outros funcionários mais antigos, acompanham a empresa  
jornalística desde 1988. A história da Gazeta é cheia de idas e vindas de funcionários. Os 
jornalistas Mônica Cristina Pinto e Adelino de Souza são dois exemplos: atuaram em ocasiões 
distintas, ora como repórteres ora como editores, dividindo o mesmo cargo até que a política e 
as eleições os fizessem sair do jornal. Adelino de Souza é hoje o atual Secretário Municipal de 
Comunicação de Foz do Iguaçu e Mônica Pinto está desempregada, após ter sido demitida no 
meio da campanha eleitoral de 2004 para a prefeitura. Os motivos, para ela, teriam sido 
políticos: “O Sâmis pediu a minha cabeça” [referindo-se ao ex-prefeito, Sâmis da Silva,  na 
época da campanha para as eleições de 2004]. 

O interesse da autora por este jornal é movido pela curiosidade na análise do 
instrumento de poder local que ele representa, já que todos na cidade lêem o jornal, 
comentam, criticam as notícias, os colunistas, enfim, a Gazetinha tem uma influência inegável 
no cotidiano de Foz do Iguaçu. É a referência mais concreta em termos de informação local, 
ainda que em muitas situações haja desconfianças quanto ao posicionamento político do 
jornal. Muitos acham que o jornal faz campanha e se alia com determinados políticos. Além 
disso, a autora trabalhou no veículo entre 199957 e 2000 e neste período pôde ver e presenciar 
de dentro a rotina de produção, as dificuldades e as relações de poder que A Gazeta do Iguaçu 
compartilha com políticos e empresários da cidade. Estivemos participando da rotina diária 
deste jornal local, por um determinado período, que tem na cobertura dos fatos da 
comunidade de Foz do Iguaçu o seu objetivo maior.  

A estrutura razoavelmente eficiente, se comparada aos demais veículos impressos 
locais permite que se faça um trabalho jornalístico com qualidade aceitável. Ainda que a 
estrutura de reportagem deixasse às vezes a desejar, as principais pautas da cidade eram 
realizadas. A cobertura dos principais acontecimentos da fronteira Brasil-Paraguai-Argentina, 
que muitas vezes envolvem importantes personalidades nacionais e internacionais, faz o dia-
a-dia do repórter de A Gazeta do Iguaçu aos mesmo empolgante e surpreendente, 
dependendo, é claro, da época. 

Estudar a Gazetinha seria então uma forma de tentar compreender as relações sociais e 
a influência de um veículo de comunicação pequeno e próximo, perscrutando em suas 
páginas, as características desta mídia local, tão familiar para a autora. Também buscávamos 
perceber se a incidência de notícias sobre a fronteira era de fato tão frequente quanto 
pensávamos que seria, enquanto moradores da região. Também interessava-nos observar o 
relacionamento deste veículo com as comunidades e com os grupos humanos que  habitam a 
região.  

Assim, ao utilizar o jornal diário A Gazeta do Iguaçu como recorte principal da 
pesquisa, pudemos verificar através da observação, entrevistas e análise do seu conteúdo, o 
que se fala sobre a fronteira, o índice de informação local em comparação com outros tipos de 
notícias (estaduais, nacionais e internacionais) e os demais temas tratados no jornal. O ponto 
principal deste estudo encontra-se na observação e acompanhamento do principal meio de 

                                                 
57 A autora atuou inicialmente como free-lancer e depois como repórter contratada no período de dezembro de 
1999 a abril de 2000 no jornal A Gazeta do Iguaçu, na editoria Geral e também na revisão. 
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comunicação impresso local de uma das cidades da Tríplice Fronteira, a fim de investigar se 
os acontecimentos que fazem parte do cotidiano destas populações são, de fato, noticiados por 
ela, através de sua imprensa local. 

 
 
2. Características gerais 

O jornal local A Gazeta do Iguaçu possui formato tablóide 28x37cm, com tiragem de 

3 mil exemplares e cerca de 65 mil leitores, de acordo com o  diretor administrativo, Luiz 

Pereira de Lima. No entanto, os números diferem do que está informado no folder de 

divulgação do jornal, onde se fala em 9 mil exemplares. Já que a informação foi-nos passada 

pela equipe do próprio jornal, não sabemos ao certo qual a tiragem exata e confiável.  

A periodicidade é diária, com exceção do fim de semana, quando circula uma 

edição única. Tem em média 32 páginas divididas por cadernos e editorias: Opinião, 

Política, Cidade, Região, Caderno 2,Coluna Social,Variedades, Estadual, Economia, 

Imobiliário, Classificados, Polícia e Esportes. Na verdade, existem algumas editorias que 

são constantes, como Política, Cidade, Polícia e Esportes, mas dependendo do assunto 

tratado, a página pode ganhar o nome do tema ou até se repetir, sem seguir uma seqüência 

a risca. Tudo depende do assunto.  

O público leitor de A Gazeta do Iguaçu está distribuído por uma área que abrange 

os principais municípios do extremo oeste do Paraná, o que inclui além de Foz do Iguaçu, 

municípios lindeiros do lado de Itaipu – Santa Terezinha, São Miguel do Iguaçu, 

Itaipulândia, Missal, Entre Rios e Guairá -  e  Cascavel, Céu Azul, Matelândia, Medianeira, 

Santa Helena, além de cidades em territórios argentino e paraguaio habitadas por milhares 

de brasileiros. A sua distribuição era feita por uma empresa terceirizada até o final de 

2004. Em 2005, a intenção do proprietário Ermínio Gatti é de utilizar veículos próprios  

para distribuir o jornal, custo até então oneroso para a empresa.  

Em 16 anos de existência, completos  em 2004,  A Gazeta do Iguaçu tornou-se com 

o tempo a referência local em termos de mídia impressa, uma “espécie de revisão cotidiana 

da sociedade no qual são impressos seus fatos mais relevantes” na visão do seu diretor-
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geral, Rogério Bonato. No período em que o advogado Bento Vidal estivera mais presente 

na direção do jornal, de 1988 a 2002, era ele quem geralmente dava a última palavra sobre 

as pautas e também sobre o posicionamento do diário. Foram anos em que o periódico 

consolidou-se como o instrumento principal de comunicação impressa. Outro jornalista 

presente desde as primeiras horas do jornal, o colunista Chico de Alencar conta como foi 

esta época para ele: 

Descontraidamente alguns colegas comentavam nesses dias sobre algumas 

passagens pitorescas deste jornal em seus 16 anos de vida. Daria um livro se 

todos nos dispuséssemos a contar apenas algumas passagens pessoais. As boas, 

que graças a Deus foram infinitamente maiores que as más. Estivemos 

relembrando alguns grandes amigos e profissionais excelentes que já dividiram 

conosco a mesma redação e até outros departamentos. Deles, 99% estão muito 

bem obrigado e guardam e zelam ainda a mesma amizade e muitas saudades. 

Houve também uns tantos tranqueiras (e bota tranqueira nisso), verdadeiros 

ínguas, gonorréias [sic!] Eles existiram e passaram por aqui, sim, mas tiveram 

existência breve, mal sendo lembrados — felizmente. Na galeria dos colegas 

profissionais da nossa Gazetinha um montão de gente amiga e bom caráter, 

onde não há lugar para os bócios doentios e contagiosos. 

Para muitos jornalistas que se mudaram para Foz do Iguaçu, conseguir uma vaga na 

Gazetinha era uma ótima oportunidade profissional e também uma vitrine, já que o jornal 

era e ainda é considerado o melhor da cidade, mesmo que apresente falhas. É uma 

possibilidade de continuar a exercer a profissão para os mais experientes e ao mesmo 

tempo, um exercício de aprendizagem do jornalismo diário para os mais novatos na 

profissão. Pela redação do diário já passaram quase todos os jornalistas mais conhecidos 

que vivem em Foz, com exceção daqueles que atuam em outros veículos. Sejam novatos 

ou experientes, a transferência para uma cidade do interior do Paraná, ainda que na 

interseção de três países, não traz muitas oportunidades para jornalistas acostumados a 

trabalhar em capitais.  
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Assim, A Gazeta do Iguaçu ou a Gazetinha sempre possuiu em seu quadro de 

profissionais, jornalistas de variadas escolas e lugares. Agora, com o curso de comunicação 

social implantado, pode haver maior qualificação para os jornalistas recém-saídos da 

faculdade. Segundo Dornelles (2004, p.01),  

apesar da importância, a imprensa interiorana não é indicada como um nicho 

de mercado de trabalho. No entanto, possui grande potencial para exploração 

da prática do jornalismo, através dos seus jornais locais, no que pese o 

preconceito existente em todo o país e, muito provavelmente nos países 

vizinhos. (...) Há uma idéia corrente de que o jornal do interior é menos jornal 

do que o jornal da capital. 

Mais do que um laboratório profissional, o jornal de interior pode ser uma oportunidade 

valiosa de estar mais próximo das populações locais e vivenciar a função social do 

jornalismo de funcionar como elo entre a sociedade e os seus setores. O investimento no 

trabalho de apuração de pautas, reportagem e redação torna o cotidiano rico de 

experiências simples, mas profundas para o jornalista. 

  

 

3. Gestão 

A razão social de A Gazeta do Iguaçu enquanto empresa jornalística é Editora 

Gazeta do Iguaçu Ltda, cuja propriedade no papel pertence a Cirlene Muchimori. No 

entanto, o nome desta senhora é utilizado como fachada para que o seu verdadeiro dono, 

Ermínio Gatti, não apareça, segundo fonte confiável, devido a problemas com a Receita 

Federal, que não foram relatados. Desta forma, o Sr. Gatti é o dono “informal” de A 

Gazeta, ainda que sua autoridade dentro da empresa seja inquestionável. 

Assim como o dono do jornal detém amplos poderes sobre seu conteúdo, um outro 

funcionário também tem uma influência significativa que se estende pela  cidade e região. 
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Trata-se do hoje diretor-geral Rogério Bonato, que desde o falecimento do advogado José 

Bento Vidal adquiriu em sua função muito mais autonomia, decidindo tanto nas questões 

do jornalismo quanto da administração. Na época em que o Dr. Bento participava de forma 

ativa do fechamento de cada edição diária, Bonato opinava de forma mais comedida no 

conteúdo e na gestão do jornal. Atualmente, com a saída dos demais sócios, Gatti e Bonato 

fazem uma dupla cujo poder de influência extrapola e muito as páginas da Gazetinha. Ao 

mesmo tempo em que dizem o que é importante e o que não é digno de cobertura em Foz 

do Iguaçu,  são respeitados e temidos graças à influência que o jornal possui na cidade. 

Como é o jornal mais lido e de maior credibilidade, tudo  que é decidido pelos dois passa a 

valer. Os critérios podem variar e muito: desde relacionamentos empresariais e políticos 

até rixas pessoais e contendas com concorrentes, tudo pode ser pautado pelo interesse dos 

dois dirigentes.  

Já citado como diretor-administrativo, Luiz Pereira de Lima é quem cuida, desde o 

início, da parte administrativa, subordinado hoje a Rogério Bonato. A Gazeta do Iguaçu 

possui em sua estrutura dois setores principais, aos quais todo o funcionamento do jornal 

está ligado. No departamento de jornalismo existe um editor, Sonia Vendrame 

(interinamente); um secretário, Nelson Figueira; sete repórteres Elson Marques, Leila 

Gesing; Daniela Valiente; Gilberto Vidal; Ronildo Pimentel e Bruno Adrion (free- lancers); 

oito colunistas de opinião – Rogério Bonato, Chico Alencar, Zé Beto Maciel, Ronildo 

Pimentel, Carlinhos Carvalho, Samyra Nasser, Donisete Meirelles e três colunistas sociais 

– Magda Carvalho, Douglas Dias e Mário Ferreira; dois repórteres fotográficos; três 

diagramadores; dois revisores. Na gráfica o jornal conta com três impressores, um 

laboratorista (que faz o fotolito e a chapa para impressão off-set) e cinco intercaladores.  

No departamento comercial há uma chefe de setor, Cicília Ferreira, e uma 

funcionária para cobrança, Beatriz Telles  e um encarregado da distribuição. A circulação, 

que antes era terceirizada, passará, a partir de 2005, a ser realizada pelo próprio jornal. O 
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investimento para isso será a compra de mais um veículo para distribuir A Gazeta aos seus 

distribuidores. De acordo com o diretor administrativo, Sr. Lima, o número de assinantes é 

de 1.200, cerca de 100 cortesias direcionadas a autarquias, igrejas, hotéis, delegacias, 

polícia, militares e formadores de opinião. A venda avulsa é feita em bancas de jornais e 

sinais de trânsito, através de vendedores avulsos. O jornal vende bem na rua, segundo o 

diretor administrativo Luiz Pereira Lima. Em Ciudad del Este, no Paraguai, chega a 100 

exemplares por dia. Nas ruas de Foz, a venda pode variar de 30 até 100 exemplares, e em 

Puerto Iguazú, na Argentina, a entrega dos jornais é feita via ônibus de integração urbana 

que os deixa em uma banca. “Cerca de 90% dos comerciantes do Paraguai que moram aqui 

e compram no Brasil, ou seja, a população fixa brasileira que tem comércio no Paraguai lê 

a Gazeta”, confirma o Sr. Lima. 

No departamento financeiro há Arilda Sanches, que faz o pagamento de  

funcionários e fornecedores, duas telefonistas e um motorista. O jornal tem um veículo 

apenas que é utilizado para todas as reportagens que exigem deslocamento. O número total 

de funcionários, 36, está distribuído em dois departamentos principais: jornalismo 

(redação, diagramação/revisão) e administrativo/financeiro (comercial, financeiro, 

cobrança e gráfica). 

Quanto às instalações físicas, o jornal A Gazeta do Iguaçu funciona em um imóvel 

próprio com uma área total de 1.496 m2  no centro de Foz do Iguaçu. No prédio, um galpão 

reformado, funcionam recepção, gráfica e circulação no primeiro andar e os departamentos 

financeiro, comercial, secretaria, direção-geral e redação. Por sua vez, o espaço físico da 

redação se subdivide em edição, secretaria de redação, diagramação e revisão. As 

instalações são novas, com divisórias e vidros. O contato visual dentro da redação é 

permanente de um setor para outro.  

4. Comercialização 
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Os critérios de comercialização e a tabela de preços de anúncios no jornal A Gazeta 

do Iguaçu obedecem a uma lógica interna e muito particular. Os preços são diversificados 
e não foram informados pelo diretor administrativo. O setor funciona apenas recebendo as 
demandas dos anunciantes, sejam eles pequenos ou grandes. Não há contato publicitário 
que saia buscando anúncios, o jornal simplesmente os recebe, dá o seu preço e os publica, 
de maneira simples e direta.  

O funcionamento comercial mais na base da passividade é motivo de críticas. Para 
o ex-editor, Adelino de Souza58,  

É um jornal com bom padrão de jornal de interior, ma poderia ser bem 
melhor se tivesse um departamento comercial eficiente, o que é uma pena 
pois gosto muito da Cicília [funcionária que cuida dos anúncios, no 
departamento comercial]. A direção tem uma visão caolha quanto aos 
investimentos. Ele se firmou, não precisa mais do poder público. 

 Os questionamentos quanto ao processo de comercialização de A Gazeta do Iguaçu 
são comuns em parte do setor publicitário da cidade. João Ricardo Athas59, proprietário da 
Puk Comunicação, disse que não há como negociar com o jornal que “coloca o preço de 
acordo com a vontade dos donos” e que o custo-benefício não compensa o investimento. O 
publicitário, que cuidou do marketing da campanha eleitoral do prefeito eleito nas últimas 
eleições, Paulo MacDonald, exemplificou afirmando que seu cliente Unimed anuncia 
através de permuta60 e que a negociação é feita diretamente entre o jornal e a empresa. 
Mesmo que no anúncio seja produzido e assinado pela agência Puk, não recebem os 20% 
de comissão a que têm direito. 
 Casos como este são comuns e os dirigentes do jornal assumem uma postura ambígua 
quanto aos valores negociados. Chegam mesmo a insinuar que devido ao grande índice de 
leitura e à presumível credibilidade, os preços podem ser altos, mas compensariam. 

 

5. Produção 

 

A rotina de produção é a seguinte: às 18h começa a impressão (as três máquinas são off-set 

e o papel jornal com gramatura 52g). O revisor libera, depois de diagramadas as 32 páginas 

que descem para o fotolito, gravam-se as chapas e naquele horário começam  a imprimir. 

Geralmente a impressão termina de madrugada, por volta das 3h30m. Como tem algumas 

páginas coloridas, o jornal passa duas vezes em cada uma das máquinas. A terceira off-set 

imprime em preto e branco.  

Tudo é cronometrado, segundo Luiz Pereira de Lima, o diretor administrativo que 

acompanha os processos desde o início de A Gazeta do Iguaçu. Caso haja algum evento 

                                                 
58 Em entrevista à autora em 23/10/04. 
59 Em depoimento à autora em 22/01/05. 
60 Tipo de negociação comum entre veículos de comunicação e empresas onde o pagamento pelas inserções  dos 
anúncios é feito através da troca por produtos ou serviços.  
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importante na cidade mais tarde, a sua cobertura sairá apenas na capa do jornal, que é a última 

a ser produzida. Em geral, o número de páginas é 32, porém pode chegar a 36 ou até a 40, em 

casos de muitos anúncios ou de algum evento extraordinário. 

À medida que a impressão vai terminando e os cadernos completados, entram em cena 

os intercaladores que irão organizar cada um dos cadernos de forma a que o jornal fique 

pronto e completo.  Para o Sr. Lima o jornal vem melhorando cada vez mais o aspecto 

gráfico, que passou por algumas transformações, em função da modernização dos outros 

jornais maiores. 

 

 

6. A redação e o funcionamento 

 
A rotina diária da redação em A Gazeta do Iguaçu começa às 9h, quando o jornal abre 

as portas e a equipe de jornalistas sai para cobrir as pautas que já foram combinadas 
previamente, no dia anterior ou então para levantar algum fato que valha a pena a saída. À 
vezes, de acordo com as informações do atual editor, Maurício Bevervanso61, há pautas antes 
das 8h da manhã, até às 6h, o que geralmente acontece uma vez no mês.  

Pela manhã, a redação conta com um repórter fotográfico e dois jornalistas na editoria 
de Geral, Sonia Vendrame e Bruno Adrion62, mais uma jornalista, Daniela Valiente, na 
editoria do Caderno Dois (cultura, comportamento, entretenimento, etc). Por volta das 11h, 
chega o jornalista e o repórter que saíram para a pauta pré-combinada no dia anterior. O 
repórter fotográfico Robson Meirelles funciona também como pauteiro, oferecendo assuntos 
variados, pois está sempre bem informado devido às saídas e conversas com o povo. 

 Em geral, o editor pede duas matérias por dia a cada um dos repórteres. Sonia 
Vendrame entrega três ou até quatro matérias, o que a torna a jornalista mais empenhada do 
jornal, na visão de Maurício Bevervanso.  O fechamento do jornal é às 22h, quando Maurício 
costuma deixar o jornal. Neste horário, geralmente, imprime a capa e  telefona para Rogério 
Bonato. Caso tenha assunto polêmico, a capa é então impressa e levada para o diretor-geral, 
onde ele estiver. “O Bonato só pede pra ver se tem coisa importante, por exemplo, antes da 
eleição”.  

A redação conta ainda com um secretário que auxilia o editor no fechamento de cada 
edição diária. Nelson Figueira, além disso, faz a cobertura dos municípios lindeiros, vizinhos 
ao lado de Itaipu e também as notícias estaduais.  A estrutura é “enxuta” se comparada a 
outros tempos. “Havia uma época que a redação tinha uns oito ou nove jornalistas” conta 
Maurício Bevervanso.Tinha o luxo de ter um cara só para Polícia e outro só para Esporte, o 
Gilberto e o Homero. Se tivesse mais um equipamento fotográfico, faríamos mais coisas, o 
Robson traz muita pauta, mas não conseguimos cobrir tudo”. 

Uma das rotinas de um jornal de interior é receber releases e transformá-los em notícia 
ou nota com certa credibilidade, ainda que a verdadeira intenção de divulgação gratuita de 
evento ou de instituição fique implícita. Muito utilizados na redação dos jornais iguaçuenses, 
os termos “Da Assessoria” e “Com Assessoria” foram as formas encontradas pelos jornalistas 
de publicar as informações prontas [muitas vezes, solicitadas pelo departamento comercial]. 
Assim, quando é “Com Assessoria”, o release recebe adequações no conteúdo e mais a 

                                                 
61 Em entrevista à autora em 15/11/04. 
62 Jornalista recém formado, em processo de registro no jornal e sobrinho do diretor-geral. 
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redação do texto. Já o termo “Da Assessoria” é o release integral, mudando só o lead e sub-
lead. Quando o editor Bevervanso modifica muito o conteúdo, costuma consultar o repórter se 
ele deseja que a matéria saia assinada. Algumas dessas modificações são solicitadas pelo 
diretor-geral ou o proprietário e, em geral, há interesses econômicos ou políticos envolvidos, 
sobre os quais os jornalistas não têm voz de veto. No máximo podem colocar objeções, mas 
em geral aceitam passivamente as ordens superiores, ainda que fiquem contrariados e saibam 
de sua responsabilidade quanto à verdade. 

Passadas as eleições municipais, em novembro de 2004, a redação do jornal A Gazeta 
do Iguaçu teve uma transformação radical: o editor João Adelino de Souza assumiu o cargo 
de Secretário Municipal de Comunicação e o repórter e depois editor Maurício Bevervanso 
assumiu o cargo de Assessor de Imprensa da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. Adelino de 
Souza deixou a Gazetinha em duas situações nos últimos meses, ambas por motivos políticos. 
Em julho, para ser o coordenador da campanha do então candidato Paulo MacDonald, que 
ganhou as eleições em novembro. Como o prefeito e seus auxiliares só assumem os cargos em 
janeiro, o jornalista Adelino iria ficar sem emprego de novembro a janeiro. O que aconteceu 
foi que o jornal chamou-o de volta para o antigo cargo de editor, enquanto sua nomeação para 
secretário não saísse. Assim, o jornal teve em seu quadro, um futuro político, com cargo de 
confiança importante na nova administração. Mas, o que teria acontecido se MacDonald 
tivesse perdido? Adelino seria chamado de volta?  

Supomos que não, em ambientes onde todos se conhecem dificilmente não se sabem 

histórias como essa. Claro está que o dono do jornal sabia que o jornalista iria ter presença 

garantida no poder local e para agradá- lo ofereceu- lhe o mesmo cargo que tinha antes de sair 

em campanha. Desta forma, garantiriam a simpatia e a gratidão do futuro Secretário de 

Comunicação do município, que é quem decide sobre as verbas publicitárias da prefeitura. O 

comentário a seguir retrata a forma íntima com que o diretor-geral, Rogério Bonato, (2004, p. 

2) se refere ao ex-colega: 

No mais, outro nome que não era surpresa é o de João Adelino de Souza, editor 

aqui da nossa Gazetinha, e juro por Deus que ele nunca abriu um pio sobre 

seus futuros companheiros de Palácio Cataratas. Ade sempre foi discreto e se 

dependesse dele eu já teria até escorregado na casca de notícia safada, que tem 

até cheiro de banana. Para nós aqui da Gazetinha é um luxo ter um editor na 

função de secretário de Comunicação. Pelo menos não teremos como negar- lhe 

espaço em nossas páginas, até porque ele entra nelas de qualquer lugar do 

mundo, pois possui todas as senhas digitais  - só não vá mudar as manchetes, 

hein Adelino! Pelo jeito perdi o companheiro das capas falsas, nossa diversão 

predileta em quase todos os fechamentos. De outra forma fico contente, pois 

economizo uma grana todo mês mandando os vencimentos do Ade para a 

geladeira, na tal licença não remunerada (hehehehe). Hoje só tinha de ser 

sábado, companheiros! [grifos  nossos] 
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Este tipo de abordagem de ficar bem com quem está ou vai estar no poder é uma das 

facetas do jornalismo de opinião, muito praticado por A Gazeta do Iguaçu, conforme será 

demonstrado nas seções seguintes deste capítulo. Uma das constatações deste estudo é que 

no caso do jornal local, em Foz do Iguaçu, a tendência é a repetição de um padrão: o 

colunismo e o jornalismo de opinião, que permanecem ainda, tornando-se a ‘cara’dos 

periódicos da cidade. Diferentemente do que aconteceu no Rio Grande do Sul, onde desde 

“os anos 70, a imprensa gaúcha interiorana adota o jornalismo informativo como método 

de produção dos periódicos, abandonando o jornalismo de opinião e o colunismo”, nas 

palavras de Dornelles (2004, p. 2). 

 
 
7. O que é notícia em  A Gazeta do Iguaçu 
 

Ao realizarmos esta pesquisa, um dos pontos principais estava na observação e 

acompanhamento do noticiário publicado por um jornal de uma cidade localizada numa 

fronteira, a fim de investigar se os acontecimentos que fazem parte do cotidiano dessa 

população são, de fato, noticiados por ela, através de sua imprensa. 

Para se realizar uma abordagem que nos mostrasse como é a realidade midiática da 

fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, era necessário em primeiro lugar, delimitar a área 

geográfica dentre as três possíveis cidades fronteiriças para nos atermos. Escolhemos o lado 

brasileiro para o estudo da mídia local, em decorrência de ser a cidade de Foz do Iguaçu a 

maior delas [entre Puerto Iguazú, Argentina e Ciudad del Este, Paraguai]e abrigar um número 

maior e mais diversificado de veículos de comunicação, fora as facilidades da língua e cultura 

brasileiras para a autora. 

Dentre os quatro jornais encontrados na cidade de Foz do Iguaçu, estão os dois 

semanários e os dois diários já expostos anteriormente Ao eleger o diário local A Gazeta do 

Iguaçu, o mais antigo em circulação e de maior tiragem e prestígio na cidade, para a análise 

da mídia de fronteira, nossa prioridade foi verificar o que se fala sobre a fronteira, o índice de 
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informação local comparada com outros tipos de notícias - estaduais, nacionais e 

internacionais e os demais temas tratados por aquele jornal. A mídia local – com seus 

veículos impressos e eletrônicos – é produzida em uma área geográfica incomum - de muita 

importância estratégica política e econômica - e cuja realidade diária é rica de fatos e notícias.  

Ao criarmos as categorias e subcategorias, averiguamos todos os assuntos que apareciam 

na amostra, que abrangeu o período de 5/6 de junho a 25 de julho de 2004. A classificação 

foi realizada mediante os temas que iam surgindo, da capa à contracapa de cada uma das 

sete edições. Medimos a centrimetragem de cada uma das matérias dedicadas aos temas 

classificados nas categorias geral e fronteira, já identificando em qual das subcategorias o 

assunto se encaixava. Inicialmente, pensávamos que o número de categorias seria maior, 

mas no trabalho de análise do conteúdo, verificou-se que não havia notícias em número 

mínimo sobre outros temas, como por exemplo, os municípios lindeiros ao lago de Itaipu, 

que supúnhamos seria uma das categorias [e deveria continuar sendo, pelo menos com 

“outros”]. Na amostra estudada saiu apenas uma ou duas notícias sobre estes assuntos, o 

que caracteriza a “não-informação” sobre os fatos ou a não priorização dos mesmos no 

período da amostra. Desta forma, a decisão final sobre as categorias obedeceu a realidade 

do jornal, detectada na pré-análise, ficando desta forma:  

 

 

Tabela 1. Divisão das categorias por assuntos 

Categoria Assuntos relativos a/ao 

Âmbito Geográfico Foz do Iguaçu – local 
Estado do Paraná – estadual 
Brasil – nacional 
Países vizinhos e outros - 
internacional 

Fronteira Aduana 
Mercosul 
Política 
Polícia 
Economia 
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Turismo 
Cultura 
Saúde 

 

 

Para se ter uma idéia mais completa do jornal estudado, criamos uma categoria que 
possibilitasse classificar os assuntos a partir de sua inserção geográfica [Foz, estado do 
Paraná, Brasil e Internacional]. Chamamos a primeira categoria a ser analisada de Âmbito 
Geográfico, que daria uma visão localizada de todo o conteúdo nas edições escolhidas. O 
objetivo foi ter uma primeira idéia de como seria o jornal enquanto veículo de comunicação 
de uma região trinacional e ao mesmo tempo, uma cidade do interior.  

Na análise do conteúdo geral, encontramos um número muito superior de notícias locais, 
comparadas às demais, como já se informou. No resultado final, mostrado na tabela 2, pode-
ver que de todo o conteúdo do noticiário, o índice de notícias sobre a cidade de Foz do Iguaçu 
foi de mais de 80 mil cm2, o que significa um percentual de mais de 90% de todas as 
informações veiculadas naquele período. Somados os totais dos outros noticiários– notíc ias 
sobre assuntos do Paraná, Brasil e Internacional -  chegou-se  a 22.446 cm2, , representado 
mais de   ¼ do conteúdo local.  Na colocação da tabela Âmbito Geográfico, temos as notícias 
sobre o Brasil em 2º; Internacional em 3º; Estadual em 4º lugar na classificação das notícias. 
 

Tabela 2. Notí cias por  Âmbito  Geográfico – Período de 5/6 a 25/7/2004 
Âmbito 
geográfico 

06/06 
Doming
o 

14/06 
Segund
a 

22/06 
Terça 

30/06 
Quart
a 

08/07 
Quint
a 

16/07 
Sexta 

24/07 
Sábad
o 

Volume 
por 
cobertur
a 

Foz do 
Iguaçu 
(Local) 

11.698 10.059 16.42
3 

11.03
6 

7.744 11.90
4 

12.022 80.886 

Paraná 
(Estadual) 

- 881 1.382 574 706 780 592 4.915 

Brasil 
(Nacional) 

418 2.748 1.463 584 1.734 2.608 284 9.839 

Internacion
al 
(países 
vizinhos e 
outros) 

- 1.742 378 2.012 1.690 525 1.345 7.692 

         
 

 
Enquanto jornal local, verificamos que o veículo  A Gazeta do Iguaçu apresenta a 

tendência a noticiar os fatos da cidade de Foz do Iguaçu como prioridade máxima, dando 
menos destaque em suas páginas para as notícias do estado do  Paraná, conforme se verificou 
na amostra selecionada. As notícias estaduais ficaram em último lugar, e as do Brasil em 
segundo. Desta forma, vê-se que as questões da cidade e do país foram os destaques. A 
enorme diferença entre a quantidade de notícias sobre as questões locais e as demais, que 
aparecem com índices muito aquém daquelas, indica que o direcionamento editorial dos 
proprietários está, realmente,  na divulgação da cidade de Foz do Iguaçu, enquanto foco da 
região de fronteira, mostrando também uma intenção de valorizar o local. Conforme divulgam 
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em seu folder institucional, “Uma cidade assim, como Foz do Iguaçu, de tantas belezas e 
encantos, precisa de um jornal eficiente, com credibilidade e maturidade para decifrar seu 
cotidiano e ajudar a interpretar suas necessidades. A Gazeta do Iguaçu assumiu esta 
responsabilidade”.  

O foco está nas questões da cidade, com um elevado índice de informações sobre 
eventos locais. A tabela 2 mostra, acima, a subdivisão da categoria Âmbito Geográfico em 
subcategoria Local e o resultado aponta para uma tendência comum em jornais de interior: o 
Colunismo. O resultado: Colunas de opinião em 1º lugar; Colunas sociais em 2º; Eventos e 
palestras em 3º; Esportes em 4º e Polícia em 5º lugar, em centímetros quadrados, números 
expostos na tabela 3, abaixo: 

 
 
Tabela 3. Assuntos locais presentes no período de 5/6 a 25/7/2004  
Assuntos Espaço ocupado em cm2 
Coluna de Opinião 15.879  
Coluna Social 11.988  
Eventos e Palestras 11.753  
Esportes 9.999  
Polícia 9.062  
Eleições Municipais 3.565  
Campanhas e Programa 2.313  
Ponte da Amizade 2.026  
Prefeitura e Câmara 1.484  
Itaipu 1.193  
Trânsito/Transporte 907  
Meio Ambiente 760  
Políticos 754  
Acidentes 690  
Estrada do Colono 650  
Turismo 620  
Obras 617  
Manifestações 578  
Economia 560  
Personalidades 449  
Total de notícias veiculadas no 
período em cm2 

80.886 

 
 

Este total de notícias refere-se a todo o jornal, excluindo-se os anúncios publicitários 
destacados, os classificados e os editoriais, bem como a coluna “Nota do Jota”, que serão 
analisados em tabelas específicas.  

Observa-se que os números de centímetros quadrados dedicados às “Colunas de 
Opinião”63 e às Colunas Sociais ultrapassam todos os demais assuntos locais. Nelas são 

                                                 

63   Na visão de Campos (2004, [s.d]) colunas e demais textos assinados, em todo o jornal, revelam a 
característica de um texto voltado para a persuasão opinativa.  
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tratados assuntos do dia-a-dia da cidade de Foz e região, como festas, encontros, 
personalidades, disputas políticas em nível local e estadual, comentários sobre a política 
nacional. 

Segundo Luiz Beltrão (1980) "o jornal tem o dever de exercitar a opinião: ela é 

que valoriza e engrandece a atividade profissiona l, pois, quando expressa com 

honestidade e dignidade, com a reta intenção de orientar o leitor, sem tergiversar 

ou violentar a sacralidade das ocorrências, se torna fator importante na opção da 

comunidade pelo mais seguro caminho à obtenção do bem-estar e da harmonia 

social". 

Em segundo lugar, as maiores tendências dentro do quadro de maior significância – do 
noticiário local – são Colunas, Eventos e Palestras, Esportes e Polícia. Numa sexta posição, 
aparecem as informações sobre Cultura e Educação de Foz do Iguaçu, o que reflete a 
tendência a cobrir assuntos do cotidiano da fronteira, além de uma valorização do aspecto 
cultural.  

Classificamos em cada um destes assuntos as notícias que tinham como cenário os fatos 
acontecidos na cidade de Foz do Iguaçu, tais como campanhas de doação de alimentos ou 
programas sociais de ajuda a bairros mais pobres, manifestações de cunho social, pela paz ou 
por algum tipo de melhoria na cidade e bairros, notícias sobre crimes que têm o espaço 
equivalente àquelas de esportes. Também observamos uma incidência grande de notícias 
sobre eventos e palestras, a maioria deles sobre temas específicos e acadêmicos, realizados em 
geral nas faculdades. O setor de eventos é também responsável por pautar o jornal local 
através de eventos turísticos que têm lugar nos grandes hotéis da região. No período 
analisado, o assunto eleições municipais começava a aparecer no noticiário do jornal ainda 
que o espaço a ele dedicado fosse ainda pequeno, conforme se observa: 3.565 cm2. 

Na área da educação, temos que levar em consideração o relacionamento do jornal com 
os grupos de poder econômico, onde os donos de faculdades exercem influência direta e 
constante na publicação de notícias sobre suas escolas. Isso acontece principalmente com a 
União Dinâmica de Faculdades Cataratas (UDC) e a Uniamérica, que também mantêm um 
forte vínculo comercial com A Gazeta, onde publicam seus anúncios e matérias comerciais 
com freqüência, o que lhes garante grande espaço editorial atrelado ao espaço publicitário.  

No noticiário esportivo e policial, o jornal acompanha a realidade dos demais veículos 
de comunicação maiores, trazendo  informações dos clubes – futsal é um esporte muito 
praticado – e principalmente dos campeonatos que são realizados em Foz do Iguaçu. A 
cobertura policial é forte em A Gazeta do Iguaçu, que conta com um repórter exclusivo para o 
setor, dada a quantidade de ocorrências policiais verificada na região. Na variedade de crimes 
mostrada, o contrabando, assassinatos, tráfico de drogas e seqüestros aparecem em grande 
número.  

Uma observação quanto ao grande espaço para eventos e palestras: Foz do Iguaçu, pelos 
atrativos turísticos e a infra-estrutura hoteleira,  é uma cidade que recebe turistas e 
congressistas  o ano todo. Assim, muitos eventos recebem cobertura local, mas são realizados 
por empresas de fora. Além disso, no âmbito cultural, a comunidade se mobiliza para a 
realização de eventos menores, como palestras nas faculdades e seminários de discussão da 
diversidade cultural. Nas faculdades é freqüente a realização de palestras com personalidades 
de renome nas diversas áreas do conhecimento. 

Tem-se então como primeira prioridade do jornal A Gazeta do Iguaçu, o noticiário local 
e dentro dele, o colunismo de opinião, com assuntos que variam de acordo com o perfil do 
colunista [ele é o “dono” de seu espaço] e podem falar de temas variados que vão desde 
disputas políticas até o aniversário de alguém [ver análise da coluna “Notas do Jota”, mais 
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adiante]. Assim a coluna de opinião aparece como tendência maior e mais importante, com 
mais de 15.879  cm2, seguido do colunismo social com 11.988 cm2 O fato de ter em seu 
quadro de colaboradores em torno de sete colunistas64 mostra o quanto o jornal se utiliza 
desses profissionais. O maior espaço  pertence às colunas sociais, se considerarmos que são 
dois colunistas, com duas páginas cada um.  

 A esse respeito, o jornalista Carlos Brickman (2005) diz o seguinte: 
Coluna é uma coisa boa: traz muita notícia em pouco espaço, tem fácil leitura, 
é um ponto de fixação do leitor, muitas vezes funciona como pauta para a 
reportagem do veículo, permite dar notícias que não foram aprofundadas. Mas 
há um fio de navalha, que não pode ser transposto, entre a notícia de interesse e 
a pura e simples publicidade. 

A volta do colunismo de opinião, segundo Luiz Paulo Horta (2004, p.01), editor de 
Opinião de O Globo é uma realidade. Ele considera que a grande imprensa de hoje no Brasil 
se aproxima da fase mais antiga da imprensa brasileira, em que os jornais se destacavam por 
defender determinada opinião e eram comprados por leitores que tinham a mesma maneira de 
pensar. Horta afirma que  

A imprensa entra na fase moderna, em que a opinião se torna cada vez mais 
relevante, e está no cerne do futuro do jornal escrito. As tiragens diminuem, 
cada vez se lê menos jornal, cujo lugar é ocupado mais e mais pela TV, pelo 
rádio, pela internet. Ninguém depende mais do jornal impresso para saber o 
que se passa. É quando o jornalismo de opinião volta a crescer, o importante 
passa a ser a opinião num mundo cada vez mais complexo, com excesso de 
informação.  

Analisando os comentários de Horta, podemos fazer uma comparação entre o colunismo 
de opinião do jornal impresso e a coluna eletrônica. O site < www.linguaditrapo.com > pode 
ser apontado como exemplo do segundo tipo, com um número de leitores considerável, 
demonstrando a grande procura por este tipo de informação. “Língua”, como é tratado o autor 
da coluna diária, utiliza o slogan “o direito ao contraditório” e faz uma releitura constante e 
crítica da realidade de Foz do Iguaçu. Pode advir das questões apontadas por Carlos Brickman 
e Luiz Horta, o interesse de uma parcela do público leitor  e o relativo sucesso do Língua de 
Trapo. 

Pouco estudada de uma forma geral, a mídia local no Paraná, e em especial na divisa com 

os países vizinhos, na fronteira com Paraguai e Argentina, apresenta uma diversidade 

grande, principalmente quanto aos veículos impressos, como já foi exposto anteriormente 

neste trabalho.  Muitos jornais e revistas abrem e fecham suas portas, expondo uma 

realidade característica de áreas para onde acorrem indivíduos de toda parte, em tentativas 

de se estabelecer economicamente, fato marcante de locais distantes com boas 

oportunidades. Mas, o jornalismo não é um empreendimento simples e para desenvolver-se 

bem, há que conhecer o setor e suas idiossincrasias. 

                                                 
64 O número de colunistas de opinião em A Gazeta do Iguaçu é variável.  
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 Nesta área, extremo oeste do Paraná, misturam-se dois elementos peculiares que tornam a 

pesquisa em comunicação muito interessante: além de ser interiorana, a cidade de Foz do 

Iguaçu é uma cidade com traços cosmopolitas, onde a mídia vive várias realidades ao 

mesmo tempo: as questões da comunidade de interior e da sociedade local e as outras, 

ligadas mais aos aspectos internacionais da fronteira. Esta realidade faz do cotidiano uma 

mescla de comportamentos, atitudes e relacionamentos típicos de uma cidade interiorana, 

onde todos se conhecem e sabem da vida daqueles que têm mais destaque na sociedade 

[“em sociedade tudo se sabe”, já dizia Ibrahim Sued], mas com rasgos de outro tipo de 

sociedade, mais aberta. O traço do cosmopolitismo é, inclusive, um tipo de reivindicação 

implícita nos discursos sociais, mas que fica distante da realidade de cidade de interior, 

ainda, como se verá na análise do noticiário do jornal, mais à frente. 

Forma–se então um processo onde os vínculos sociais devem ser levados em conta na 

análise do noticiário, já que ao mesmo tempo que se noticiam fatos ligados ao dia-a-dia  de 

um cidadão brasileiro, paranaense e iguaçuense, como as eleições municipais, os fatos da 

sociedade, as obras da prefeitura, também se fala sobre o encontro de presidentes do 

Mercosul ou a visita do embaixador norte-americano à região. Entendemos que estes 

vínculos sociais são a principal característica que rege todo o processo de produção do 

jornalismo local, baseado que está nos relacionamentos entre as personalidades e grupos 

que detém o poder na cidade e região. Exemplos destes grupos são os empresários do setor 

turístico (donos de hotéis, restaurantes, e outros), comerciantes com negócios no Paragua i, 

lideranças políticas consolidadas ou não, donos de escolas e faculdades, só para citar 

alguns.  

Assim, o que se diz e de quem se diz é muito importante. Ser citado em alguma coluna 
do jornal A Gazeta do Iguaçu, pode ser ótimo ou péssimo para a reputação de um empresário 
ou político, dependendo do tratamento dispensado pelo colunista. As colunas de opinião do 
jornal estudado são variadas quanto ao conteúdo. Podem simplesmente dar notas do mundo 
político local, informar sobre eventos sociais, esportivos ou políticos, fazer publicidade aberta 
de empresas, produtos e serviços, ou então, utilizar-se do espaço pra enviar recados, criticar 
personalidades públicas e funcionar como mensageiro para o dono do jornal. Tudo depende 
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do jornalista-autor65 e de suas intenções e interesses. A ele é dada autonomia relativa para se 
posicionar e opinar sobre tudo, desde que não fira as normas implicitamente colocadas pelo 
proprietário 

Além do grande espaço dedicado ao colunismo de opinião, o jornal A Gazeta do 
Iguaçu também destaca a coluna social66, cujo espaço é o das páginas centrais.  A colunista 
Magda Carvalho, que também possui programa televisivo de entrevistas [outro tipo de 
colunismo eletrônico] escreve cerca de cinco notas que são diagramadas com fontes maiores e 
ao lado de grandes fotos coloridas. O outro colunista social de A Gazeta do Iguaçu é Douglas 
Dias que faz o mesmo, com a diferença de sua coluna ser em preto e branco. Ambas as 
colunas trazem informações de eventos, personalidades, festas, notas políticas, mantendo um 
tom superficial, simpático e muitas vezes repetindo a mesma informação [o que aliás acontece 
nas demais colunas do mesmo jornal]. 

O professor José Marques de Melo (apud TRAVANCAS, 2005), destaca assim o 
papel do público leitor de colunas sociais: 

O colunismo atende a uma necessidade de satisfação substitutiva existente no 
público leitor. Já que a maioria das pessoas está excluída do reduzido círculo 
dos colunáveis (poder/estrelato), dá-se-lhe a sensação de participar desse 
mundo, através dos colunistas.Trata-se de uma forma de participação artificial, 
abstrata. Participam sem fazer parte. Acompanham à distância.67 

  Voltaremos ao tema colunismo quando enfocarmos  a coluna política “Notas do Jota” 
e o editorial de A Gazeta do Iguaçu, mais adiante, neste capítulo. 

Continuando a análise do noticiário da categoria Âmbito Geográfico, temos as 
subcategorias  – Estado do Paraná, Brasil e Internacional, cujos  resultados podem ser 
visualizados nas tabelas  4,  5  e 6 , na seqüência. Verificou-se que nas notícias estaduais, o 
maior espaço foi destinado ao Governo do Estado, seguido de Polícia em 2º; Prefeituras e 
municípios em 3º e Eventos em 4º lugar. Estes são os temas de maior relevância na ótica do 
editor de A Gazeta do Iguaçu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
65 Aquele que é o autor das notas e o responsável pela emissão de opinião ou pela notificação de um fato no 
espaço de sua coluna. 
66 Segundo Buarque de Holanda (1999, p. 584), “texto jornalístico redigido de forma livre e pessoal, e que tem 
como temas fatos ou idéias da atualidade, de teor artístico, político, esportivo etc, ou simplesmente relativos à 
vida cotidiana”. E ainda: “seção ou coluna de revis ta ou de jornal consagrada a um assunto especializado”.  
67 Atualmente, a tendência do colunismo social no Brasil, ganhou ainda mais espaço através das revistas 
semanais Caras e Ricos e Famosos.  
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Tabela 4. Notícias sobre assuntos do estado do Paraná – Período de 5/6 a 25/7/2004 

Assuntos Espaço ocupado 
Governo do Estado 1.160 cm2 
Polícia 663 cm2 
Prefeituras e municípios 617 cm2 
Eventos 502 cm2 
Educação 481 cm2 
Esportes 408 cm2 
Obras 240 cm2 
Municípios lindeiros 216 cm2 
Clima 160 cm2 
Economia 112 cm2 
Acidentes de trânsito 56 cm2 
Total geral 4.915 

 
 A veiculação de informações da Agência Estadual de Notícias (AEN) é uma constante, 

constituindo na maior parte das matérias que aparecem com a sigla acima e o termo “Da 
Assessoria” ou “Com Assessoria”, demonstrando a utilização de releases, enviados pela 
assessoria de imprensa do Palácio do Iguaçu, sede do governo de Roberto Requião em 
Curitiba. Foz do Iguaçu é uma cidade estratégica para o governo do estado, conforme o 
próprio governador não se cansa de repetir. Prova disso são as constantes visitas e o empenho 
em que o candidato à reeleição Sâmis da Silva vencesse o páreo em novembro de 2004. Tanto 
em questões políticas quanto econômicas, a presença dos governos em jornais de interior, não 
apenas do Paraná como de resto em todo país sempre foi forte. A inserção de matérias pagas 
também é uma prática comum no caso do Paraná. O jornalista Fernando Rodrigues revelou, 
em setembro de 2004, na Folha de S.Paulo (MAGALHAES, 2005), os valores e os 
documentos de pagamentos feitos pelo governador Jaime Lerner a veículos de comunicação. 
Rodrigues obteve documentos que mostram a prática da compra e venda de matérias durante a 
gestão de Lerner (PFL). Segundo ele, “A sinceridade das respostas dos responsáveis pelos 
pequenos jornais do interior do Paraná oferece material suficiente para quilos de teses sobre 
as relações entre mídia e poder no Brasil”. 

Assim como aconteceu com o noticiário Estadual, nas matérias sobre o Brasil, o 
destaque foi também para o poder executivo, no caso, para a Presidência da República. A 
utilização de material de  agências de notícias ajuda a compor o noticiário de todo dia, sendo a 
Agência Folha uma das que mais aparece, devido ao fato de ser a que o jornal assina, sendo 
assim, não há muita diversidade das fontes informativas quando o assunto é Brasil. No 
resultado da subcategoria Brasil, aparecem os assuntos Presidência da República em 1º lugar; 
Polícia em 2º; Eventos em 3º; Investigações na justiça  e políticos – personalidades empatados 
em 4º lugar.   
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Tabela 5. Notícias sobre assuntos do Brasil –  Período de 5/6 a 25/7/2004 
Assuntos Espaço ocupado 

Presidência da República 2.379 cm2 

Polícia 1.512 cm2 

Eventos 1.244 cm2 

Justiça - investigações 894 cm2 

Políticos - personalidades 894 cm2 

Esportes 817 cm2 

Cultura/Educação 737 cm2 

Economia nacional 499 cm2 

Campanhas e programas sociais 494 cm2 

Eleições municipais 275 cm2 

Políticos - reivindicações 94 cm2 

Total geral 9.839 

 
No caso da subcategoria Internacional, conforme a tabela 6, apresentada em seguida, 

na amostra selecionada, simplesmente não apareceu noticiário de países fora da América 
Latina. O resultado foi: Paraguai/polícia em 1º lugar; Paraguai/governo em 2º; 
Argentina/governo em 3º; Paraguai/Ciudad del Este em 4º lugar. A concentração das notícias 
internacionais em A Gazeta do Iguaçu foi toda em cima do Paraguai e Argentina, conforme se 
vê na tabela 6. Este aspecto é interessante na medida em que aparentemente há uma 
superposição com a subcategoria Fronteira, analisada mais adiante. As notícias sobre 
ocorrências policiais no Paraguai, neste período, foram carregadas em função de fatos como 
estes: Brasileira presa no PY mantém filha na cela”; “Promotor desmantela fábrica de 
cigarros”; “ Promotor é ameaçado de morte”; “ Campesinos ameaçam com invasões e acusam 
governo”; “Paraguai pedirá extradição do seqüestrador de Cabral”; “Suspensão de visitas a 
Oviedo gera polêmica no Paraguai”.  As manchetes mostram como o noticiário internacional 
de A Gazeta do Iguaçu está dominado pelos fatos no país vizinho. Dos quatro assuntos em 
destaque na amostra, três são do Paraguai e um da Argentina, o que demonstra o quanto o fato 
de estar localizado em uma cidade de fronteira com dois países amplia a preocupação com as 
questões fronteiriças no noticiário deste veículo analisado.  
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Tabela 6. Notícias relativas a outros países - Internacional – Período de 5/6 a 25/7/2004  
Assuntos  Espaço ocupado – cm2 
Paraguai – Polícia 2.615 
Paraguai – governo 1.791 
Argentina – governo  778 
Paraguai – Ciudad del Este 675 
Acordos comerciais 601 
Mercosul 425 
Paraguai – conflitos  360 
Esportes 345 
Eventos 102 
Total geral 7.692 

 
 Para a análise relativa ao principal objetivo a quer nos propusemos, a verificação da 

incidência de notícias sobre a fronteira em um jornal local, construímos a categoria Fronteira, 
com as divisões nas seguintes subcategorias Aduana, Mercosul, Política, Polícia, Economia, 
Turismo, Cultura e Saúde.  Mesmo não ocupando a maior parte do noticiário, como já vimos 
nas tabelas anteriores, o detalhamento da categoria Fronteira nos mostra que há bastante 
espaço dedicado ao tema no jornal local A Gazeta do Iguaçu. Conforme prevíamos, os 
conflitos na  Aduana entre o Brasil e o Paraguai têm a maior centimetragem, seguido de 
Apreensões. De fato, ao vermos o jornal nas bancas da cidade, constantemente, estes assuntos 
estão estampados na primeira página, em cores. Um exemplo: na edição de 05 e 06 de junho 
[o domingo, primeiro dia da semana construída], a manchete da capa era “Sacoleiros 
enfrentam PF e RF” [Polícia Federal e Receita Federal, respectivamente], subtítulo: Guarita é 
depredada e carros da imprensa são apedrejados, delegado da Receita Federal recebe ameaça 
de morte.  O assunto volta a ser capa na edição de 24 e 25 de julho [o sábado, último dia  da 
semana construída]: “Sacoleiros em pé de guerra na fronteira”. Assuntos graves assim 
recebem tratamento destacado no dia-a-dia do jornal, mas sua freqüência é tão grande que até 
banaliza a gravidade dos fatos.   
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 Tabela 7. Divisão da  categoria Fronteira 

 

Categoria Assuntos relativos a/ao Total de espaço 
ocupado 
em cm2 

Fronteira Polícia 
Mercosul 
Aduana 
Política 
Cultura 
Saúde 
Turismo 
Economia 
 

3.022 
2.958 
2.247 
1.070 
449 
425 
112 
102 
 

 
 
 
Tabela 8. Categoria  Fronteira, Assunto Aduana  
Assuntos Espaço ocupado – cm2 
Conflitos – Aduana Brasil/Paraguai 990 
Apreensões 730 
Denúncias 425 
Ponte da Amizade - reivindicações  102 
Total geral 2.247 

 
 Em outra subcategoria de Fronteira, a correspondente ao Mercosul (Mercado Comum 
do Cone Sul), na tabela 9, aparece com destaque maior as questões políticas que envolveram 
no período estudado, encontros de cúpula do Mercosul em Puerto Iguazú, Argentina e ainda o 
fato de o presidente do Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, ter assumido a presidência do bloco 
econômico. A capa da edição de 8 de julho [quinta-feira da semana construída] foi “Lula 
assumirá hoje o comando do Mercosul”.  

 
Tabela 9. Categoria Fronteira, Assunto Mercosul  
Assuntos Espaço ocupado em cm2 
Governos 1.659 
Eventos 425 
Economia 425 
Propostas 170 
Turismo 111 
Polícia 90 
Mídia – cobertura de eventos 78 
Total geral 2.958 
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Assim como na subcategoria Mercosul, na subcategoria Política (tabela 10), o espaço 

maior é dado aos governos dos países envolvidos. A diferença entre os demais assuntos que 
apareceram na amostra – Polícia e “Brasiguaios” foi grande,  em torno de seis vezes maior. A 
volta  do ex-presidente do Paraguai, general Lino Oviedo, ao seu país, foi um fato político que 
contribuiu para este espaço maior de Governos. Oviedo chegou a Foz do Iguaçu, com direito a 
manifestação de populares no aeroporto, indo direto para uma prisão em  Ciudad del Este, no 
Paraguai. Alguns títulos das matérias sobre o assunto: “Paraguaios se despedem de Oviedo e 
rezm por sua vida”; “Militares restringem visitas a Oviedo” . 
 

 
Tabela 10. Categoria Fronteira, Assunto  Política  
Assuntos Espaço ocupado em cm2 
Governos 722 
Polícia 188 
“Brasiguaios” 160 
Total geral 1.070 

 
 

Muitas vezes, durante o trabalho de análise do conteúdo do jornal A Gazeta do Iguaçu, 
deparamo-nos com dúvidas quanto à classificação de matérias em determinadas categorias e 
subcategorias. Parecia haver superposição de temas nas questões que envolviam fatos como a 
prisão de Oviedo. A notícia tanto envolvia a cidade de Foz do Iguaçu, já que a chegada do 
general foi no aeroporto brasileiro (categoria Local)  quanto o país vizinho, Paraguai, para 
onde ele foi levado (categoria Internacional). O fato era político, mas também envolvia a 
Polícia, enfim, resumindo, poderia ser várias coisas ao mesmo tempo, conforme manchete do 
dia 30 de junho de 2004: 

Oviedo retorna ao PY e vai direto para prisão 
Depois de cinco anos de exílio forçado, o general Lino Oviedo retornou ontem 
ao Paraguai. Ele partiu de Foz do Iguaçu às 10h30 e chegou a Assunção por 
volta de 11h30. O general vai cumprir pena no quartel militar de Viña Cué (...) 
Nas proximidades do aeroporto – que foi isolado num raio de dois quilômetros 
– houve pequenos tumultos entre simpatizantes do general e policiais. Ao 
despedir-se de Foz do Iguaçu, Oviedo foi aplaudido por cerca de 300 
manifestantes que lhe prestaram uma última homenagem em território 
brasileiro. A manifestação foi carregada de emoção (A Gazeta do Iguaçu, 
2004, capa). 

 
Optamos por classificar este fato na categoria Fronteira, subcategoria Política, onde 

aparece em Governos. Não selecionamos as matérias desse em outra subcategoria como 
Polícia, por exemplo. Nesta subcategoria de Fronteira (tabela 11), classificamos aquelas 
notícias especificamente ligadas a crimes, como demonstramos a seguir.  
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    Tabela 11. Categoria Fronteira, Assunto  Polícia  

Assuntos Espaço ocupado em cm2 
Sequestros 1.026 
Crimes  - geral 692 
Ameaças 542 
Pirataria 476 
Contrabando 238 
Tráfico de drogas 48 
Total geral 3.022  

 
 A fim de visualizarmos melhor a categoria Fronteira quanto ao que foi publicado em A 
Gazeta do Iguaçu neste assunto, resumimos todas as suas subcategorias com os assuntos que 
tiveram maior espaço (tabela 12), conforme mostrado a seguir:  
 
Tabela 12. Assuntos que obtiveram maior espaço na Categoria Fronteira  

Assuntos Temas específicos 
Mercosul Governos  (1.659) 
Polícia  Seqüestros (1.026) 
Aduana Conflitos – Aduana Brasil/Paraguai 

(990) 
Política Governos (722) 
Cultura Eventos (449) 
Saúde  Campanhas (425) 
Turismo Eventos turísticos (112) 
Economia Eventos – agricultura (102) 
Total geral 5.485 

 
 Nas tabelas de 13 a 16, não se ultrapassou a quantidade de um registro, onde os 
eventos são a maioria. Ainda assim, reproduzimos as subcategorias na íntegra a fim de 
completarmos o quadro total desta análise.    
 

Tabela 13.  Categoria Fronteira, Assunto  Economia  
Assuntos Espaço ocupado em cm2 
Eventos - agricultura 102 
Total geral 102  

 
 
 
 
Tabela 14. Categoria Fronteira, Assunto Turismo 
Temas Espaço ocupado em cm2 
Evento turístico 112 
Total geral 112  
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Tabela 15. Categoria Fronteira, Assunto Cultura  
Temas Espaço ocupado em cm2 
Eventos 449 
Total geral 449  

 
 
Tabela 16. Categoria Fronteira, Assunto Saúde  
Temas Espaço ocupado em cm2 
Campanhas 425 
Total geral 425  

 
 

Conforme se pode observar, a temática “Eventos”  tem uma presença forte não apenas 
na categoria Local, como também na categoria Fronteira, confirmando a vocação da região 
como atrativa para eventos. De acordo com os títulos de algumas matérias, podemos tomar 
conhecimento de que tipo de eventos está-se tratando: “Fórum de Integração confirmado para 
novembro”; “Travel Mart 2004”; “Argentina no TMLA”; “Arte no foco”; “Começa contagem 
regressiva para festival de teatro”; Brasil, Paraguai e Argentina mostram integração em 
festival que une arte dos três países”.    

A tabela 17 mostra o que sobressai nos textos da  categoria Fronteira, com as palavras 
e expressões mais utilizadas. O objetivo foi demonstrar o nível de repetição de alguns termos 
relativos à fronteira nas várias edições da amostra. 
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Passamos agora à análise de conteúdo do editorial de A Gazeta do Iguaçu, no período 
compreendido pela amostra coletada. As edições com o conteúdo correspondente – os 
assuntos tratados -  estão na tabela 18, conforme segue: 
 

Tabela 18. Editorial – por assuntos tratados 
05 e 
06/06 

14/06 22/06 30/06 08/07 15/07 24 e 
25/07 

Títulos 
 Assuntos tratados 

X       “Foz em festa” 
Aniversário de 90 anos da 
cidade. 

 X      “Procura-se um espião” 
Suposto espião no Palácio do 
Planalto. 

  X     “O número de vereadores” 
Redução do número de 
vereadores  

   X    “O dia D” 
Definição dos candidatos às 
eleições municipais 

    X   “Os nomes estão na mesa” 
Eleições municipais 

     X  “Patrulha escolar” 
Segurança pública e proteção 
de crianças e adolescentes 

      X “Alerta às autoridades” 
Quadrilhas de ladrões de 
carros e motocicletas 

 
Tivemos em 2004 um fato que sai da rotina comum de todo ano, era um ano de 

eleições municipais, em que a imprensa de cidades de interior, em geral, se ocupa muito com 
todo e qualquer assunto ligado ao plebiscito municipal. Na escolha da amostra – meses de 
junho e julho - tentamos justamente uma antecedência maior quanto aos meses mais próximos 
das eleições, onde os ânimos se inflamam mais, para termos isenção na medida certa para 
analisar o conteúdo. Assim, buscamos um período que não estivesse tão distante a ponto do 
assunto eleições não ser comentado, nem perto demais de outubro, a ponto de o jornal estar 
totalmente absorvido pelo pleito municipal.  No período analisado, de 05 de junho a 25 de 
julho de 2004, já se nota uma preocupação com a definição da política local. No editorial de A 
Gazeta do Iguaçu, em sete edições, nota-se um certo destaque para o tema “eleições 
municipais”. Na análise da amostra vemos três dos sete editoriais, em dias seguidos (22/06, 
30/06 e 8/07)  e , que trazem o assunto política local: “O número de vereadores” (redução do 
número de vereadores de 21 para 14)  e  “O dia D” (definição dos candidatos às eleições 
municipais) e “Os nomes estão na mesa” (sobre os nomes de candidatos às eleições 
municipais) ou seja, no final do mês de junho, o jornal já estava se manifestando sobre a 
política local. Reproduzimos parte dos três editoriais para verificarmos o nível de interesse do 
jornal pelo assunto: 

 
“O número de vereadores” 
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(...) Deveriam os senhores senadores consultar antes a população, essa sim o 
fiel da balança antes de suas decisões. Fosse feita uma enquête em todo o 
território brasileiro, o voto pela redução drástica [grifo nosso] seria unânime. 
Entendem os cidadãos comuns deste país que não há necessidade de se manter  
tantos vereadores para tão pouco trabalho, sem falar na economia que se faria 
aos cofres públicos, abastecidos exatamente pelo cidadão-contribuinte. (...) 
Mas cortar a própria carne, isso a sociedade jamais esperaria de seus políticos, 
muito pelo contrário. Nada de bom e tudo de ruim e condenável, isso é o que a 
população imagina de seus representantes. A imagem que a sociedade tem de 
seus políticos é a pior possível e nada é feito para que ela transforme-se ou 
melhore (edição de 22 jun. 2004)  

 
“O Dia D” 

Depois de vários meses numa expectativa muito grande, com muitas 
especulações, informações e  contra- informações, finalmente chegou o dia de 
todos sabermos quem serão os candidatos à prefeitura, seus vices e os 
candidatos a vereadores, esses últimos despertando mais interesse agora que o 
Senado rejeitou a chamada PEC dos Vereadores, o que reduz para 14 o número 
de vagas no Legislativo de Foz (edição de 30 jun. 2004). 

 
“Os nomes estão na mesa” 

Com a oficialização  das candidaturas a prefeito e vice-prefeito junto à Justiça 
Eleitoral está dada a largada para mais uma disputa eleitoral, onde o vencedor 
receberá muito mais que os aplausos da platéia, uma faixa, troféu ou medalha 
de ouro. Os vencedores receberão a outorga legítima pelo voto e a vontade 
popular para dirigir, pelos próximos quatro anos, o destino de um dos mais 
pujantes e famosos municípios brasileiros, Foz do Iguaçu, como chefes de seu 
Poder Executivo. Honraria e compromisso caminharão juntos no currículo dos 
eleitos, prefeito e vice-prefeito (edição de 8 jul. 2004). 

Analisando o posicionamento político do jornal A Gazeta do Iguaçu neste período e 
em especial, em duas das edições citadas, temos um tipo de discurso que a nosso ver é de uma 
sutil tomada de partido: 

A primeira está no editorial  “O Dia D”, em 30 de junho: 
(...) Até lá, de público e, legal e notório apenas a candidatura  do atual prefeito, 
Sâmis da Silva (PMDB), à reeleição, e seu oposicionista – ou seus – surgirá do 
que se popularizou chamar de “frentona”, com quase 20 partidos, até então 
manifestos por uma alternativa de governar à atual administração. Pode-se 
notar uma certa incredulidade entre o eleitorado quanto à oficialização desse 
agrupamento de lideranças tão diferentes entre si e o consenso na escolha de 
um único candidato a todos representando [grifo nosso]. 

Pode-se notar a forma como o jornal se posiciona favoravelmente à candidatura de 
Sâmis da Silva (dizendo-a pública, legal e notória) e levantando dúvidas e descrédito quanto 
aos seus oposionistas. Até este momento, ainda não se havia definido que os nomes da 
chamada “frentona” seriam o de Paulo MacDonald para prefeito e de Luiz Vitorassi para vice-
prefeito. Foi necessário que 18 partidos [dois deles deixaram a coligação] se juntassem para 
tentar tirar aquele que era o atual prefeito, Sâmis da Silva, já que é filho do prefeito anterior, 
Dobrandino da Silva, e estavam sendo acusados de muitas irregularidades no uso do dinheiro 
público. A terceira alternativa era um jovem candidato, Flávio Nakad, que se oferecia como 
solução aos desmandos dos políticos “viciados”, numa candidatura nanica, mas que alcançou 
bom resultado na votação de 3 de outubro. 
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A campanha política de 2004 foi uma das mais concorridas de todos os tempos em Foz 
do Iguaçu. A eleição foi ganha  por MacDonald por pouco mais de 6 mil votos, numa virada 
que surpreendeu a todos. Durante o período da campanha, o jornal A Gazeta do Iguaçu 
manteve uma postura ambígua quanto aos dois principais candidatos. Às vezes, assumia com 
mais nitidez estar ao lado do prefeito Silva. A demissão da editora Mônica Cristina Pinto teria 
sido pedida por ele, pouco antes da campanha ‘esquentar’, no que foi prontamente atendido. A 
ex-editora disse que o posicionamento do jornal era neutro, que A Gazeta havia se mantido 
completamente isenta na disputa, o que pessoalmente discordamos. Essa afirmação não consta 
da entrevista dela, pois foi dita de maneira informal. O próprio MacDonald afirmou em uma 
ocasião pública em que a autor estava presente que “a imprensa estava toda comprada, que a 
Gazetinha estava do lado deles”.  

O outro editorial que mostra um certo descaso pela candidatura de Flávio Nakad: “Os 
nomes estão na mesa”, de 8 de julho: 
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(...) Três nomes encabeçarão as coligações em disputa: Sâmis da Silva, da 
“Avança Foz”; Paulo MacDonald  Ghisi, da “Frente Cidade Unida” e Flávio 
Nakad, da “28 Neles!”. O primeiro, atual prefeito em busca da reeleição, com 
cinco partidos; o segundo, com o agrupamento de 18 partidos e, finalmente, 
Flávio Nakad, por dois partidos ditos “nanicos”,  tido como um “franco-
atirador”, mas no exercício pleno de suas cidadania. 
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O posicionamento político do jornal, ainda que não fosse diretamente a favor ou contra 

os candidatos iria aparecer nos fatos subseqüentes até o mês de novembro de 2004. A 
seqüência dos eventos que teríamos pela frente é que traria informações mais precisas sobre a 
posição de A Gazeta do Iguaçu. Uma das formas encontradas, muitas vezes, pela imprensa de 
interior é, em caso de indefinição política, não se colocar abertamente. Como diz o ditado 
popular: “Em rio que tem piranha, jacaré nada de costas” e ainda “Macaco velho não põe a 
mão em cumbuca”. O senso comum, popular, já indica as formas de atuação humana nas 
relações sociais. Ao nosso ver foi esse o posicionamento político do jornal, ao manter em seus 
editoriais, nem elogios rasgados, nem ataques frontais, mas insinuações e palavras de duplo 
sentido.  
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A maior prova do “murismo” de A Gazeta do Iguaçu vem na forma de coluna, mais uma 

vez, e será analisada na tabela 19, em que se trata da coluna “Notas do Jota”, de autoria do 
editor do jornal na época, João Adelino de Souza. No espaço das colunas,  no período 
analisado [total de 1.904 cm2 ] foram encontrados, ao todo,  441 cm2  de Piadas, entre textos e 
desenhos. Um detalhe muito importante é que da amostra total de sete edições do jornal, a 
coluna “Notas do Jota” só foi publicada em cinco delas, sendo a última vez no dia 8 de julho. 
Daí em diante a coluna desapareceu do jornal sem dar explicações ao público leitor. 
Deduzimos que Adelino de Souza, muito envolvido com a campanha de Paulo MacDonald 
[lembramos que ele foi o coordenador da mesma] deixou de publicar sua coluna de opinião 
para se dedicar integralmente à política. Mesmo assim, continuaria como jornalista contratado 
pelo jornal, saindo de licença durante a campanha [que seria vitoriosa], voltando ao trabalho 
depois das eleições e ficando até janeiro, quando assumiria o cargo de Secretário Municipal 
de Comunicação.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  137 

 
 
 
Tabela 19. Coluna “Notas do Jota” do colunista e editor João Adelino de Souza 

05/06 14/06 22/06 30/06 08/07 Títulos  
 Assuntos tratados 

X     “Empregos em Foz” (222 cm2 ) 
Publicação de pesquisa sobre geração de 
empregos do jornal Gazeta do Povo, 
publicação na íntegra de  carta 
contestatória do assessor de imprensa da 
Prefeitura. 
“Transporte coletivo” (54,5 cm2) 

Dando parabéns à reportagem do próprio 
jornal que denunciou matagal na rodovia 
das Cataratas. 
“Piadas” (72 cm2) 
Desenhos e texto de humor. 

 
 
 
 
Coluna 
com 272 
cm2, 
1 foto e 
assinada 
por João 
Adelino 
de 
Souza 

 X    “Quem apanha nunca esquece” (90 cm2) 
 Política municipal – críticas ao otimismo do 
prefeito Sâmis da Silva sobre sua reeleição. 
“Tristeza” (42 cm2) 
 Condenação do ‘caluniador’do Festival do 
Humor. 
“Doideira” (42 cm2) 
 Acusações sobre a organização do mesmo 
evento. 
“Ajuda” (13,75 cm2) 
Repercussão do fato acima no meio 
jornalístico local. 
”Departamento de comunicação nota 10” 
(17,5 cm2) 
Elogios ao departamento de uma empresa 
local, recém-criado e composto por duas 
profissionais recém-formadas. 
“Piadas” (153 cm2) 
Desenhos e texto de humor. 
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  X   “Liciane Newmann” (60 cm2) 
Comenta uma ligação telefônica sobre 
notícia de ‘mau gosto’ e sobre não ser 
candidata às eleições municipais. 
“Feliz Aniversário” (30 cm2) 
Cumprimentos ao ‘jornalista’ e 
‘publicitário’ Selmo Aragão. 
“Frentona” (42 cm2) 
Alianças políticas e partidárias para 
eleições municipais. 
“Guerra no PFL” (51 cm2) 
Convenções partidárias para eleições 
municipais. 
“Farra em Alagoas (51 cm2) 
 Aumento salarial dos desembargadores 
de AL. 
“Café da manhã” ( 18 cm2) 
 Coletiva de imprensa para mostrar obras 
realizadas. 
“Viva o português” (54 cm2) 
Foto de placa contendo erros de 
português. 
“Piadas” (60 cm2) 
Desenhos e texto de humor. 

 

   X  “Pesquisa” (18 cm2) 
Divulgação de pesquisa sobre queda na 
popularidade de Lula. 
“Despedida de Oviedo” (240 cm2) 
Manifestação de paraguaios na despedida 
do presidente Lino Oviedo do Brasil . 
“Rotary Boicy” ( 72 cm2) 
Professor universitário assume a 
presidência do clube de serviços local. 
“Piada” (36 cm2) 
Desenhos e texto de humor. 
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     X “Campanha eleitoral” (33 cm2) 
Divulgação do material publicitário da campanha, dizendo que 
está de ‘alto nível’, mas não diz de qual candidato. 
“Festa caipira” (21 cm2) 
Festa da Assemib. 
“Seqüestradores internacionais” (120 cm2) 
Diz que os presidentes dos países do Mercosul, reunidos na 
fronteira, deveriam ‘discutir profundamente a questão da 
criminalidade, principalmente seqüestros à mão armada. 
“Se divirta ajudando o Lar dos Velhinhos” (84 cm2) 
 Apresentação de coral americano. 
“Buchada” (15 cm2) 
Convite para ‘curtir o Sekos e Molhados e comer uma buchada’. 
“Piadas” ( 120 cm2) 
 Desenhos e texto de humor. 
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Mesmo com indisfarçável comprometimento político, o jornalista não deixou de 
manifestar sua opinião, até quando lhe foi possível, seja através de elogios corriqueiros e 
simpáticos à empresas como o Fouad Center [cujo proprietário é o mesmo da faculdade 
Uniamérica] seja em críticas à administração de Sâmis da Silva, conforme títulos 
reproduzidos a seguir: 

“Empregos em Foz”  (222 cm2) : publicação de pesquisa sobre geração de 
empregos do jornal Gazeta do Povo, publicação na íntegra de  carta 
contestatória do assessor de imprensa da Prefeitura. 
“Quem apanha nunca esquece” (90 cm2): política municipal – críticas ao 
otimismo do prefeito Sâmis da Silva sobre sua reeleição. 
“Departamento de comunicação nota 10” (17,5 cm2):elogios ao departamento 
de uma empresa local, recém-criado e composto por duas profissionais de 
comunicação. 
“Liciane Newmann” (60 cm2): comenta uma ligação telefônica sobre notícia de 
‘mau gosto’ e sobre não ser candidata às eleições municipais. 
“Frentona” (42 cm2):alianças políticas e partidárias para eleições municipais. 
“Guerra no PFL” (51 cm2): convenções partidárias para eleições municipais. 
“Campanha eleitoral” (33 cm2): divulgação do material publicitário da 
campanha, dizendo que está de ‘alto nível’, mas não diz de qual candidato. 
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A coluna “Notas do Jota” indica  o modus operandi do jornal estudado, mas não é a única a 
funcionar deste modo. O que a faz merecedora de maior atenção é o contexto do seu autor, 
jornalista dos mais antigos e conhecidos em Foz do Iguaçu, fundador de outros jornais na 
cidade, esteve desde a fundação de A Gazeta do Iguaçu, onde foi repórter e editor, afastou-se 
em algumas situações de campanhas políticas e finalmente deixou o jornal para se tornar 
autoridade pública. Dado o seu currículo, claro está que sua opinião interessa. Mas, o que se 
notou na amostra das cinco edições em que sua coluna saiu foi um espaço ocupado para ter 
com o que se ocupar. Caso contrário, o jornalista não teria muitas funções no jornal, já que na 
mesma época a edição era comandada na maior parte por Mônica Cristina Pinto, que 
literalmente fazia o trabalho de edição mais pesado. Estivemos no jornal em várias ocasiões, 
informalmente, e encontramos os dois editores, cada um em sua sala, mas víamos que a 
atividade estava sendo exercida por Mônica e não por Adelino. Quando ele saiu do jornal para 
a campanha de Paulo MacDonald, não o encontramos mais, questionamos pela sua volta ao 
diretor-geral, Rogério Bonato, no que ouvimos: “_Não, ele não volta mais não”. Os fatos o 
desmentiram, Adelino voltou e ficou até janeiro, recebendo nota de elogio do mesmo Bonato, 
já reproduzida anteriormente e da qual extraímos  novamente um trecho: 
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Para nós aqui da Gazetinha é um luxo ter um editor na função de secretário de 
Comunicação.[...]De outra forma fico contente, pois economizo uma grana 
todo mês mandando os vencimentos do Ade  para a geladeira, na tal licença não 
remunerada (hehehehe). Hoje só tinha de ser sábado, companheiros [grifo 
nosso]. 

 Finalizando a análise de conteúdo do jornal A Gazeta do Iguaçu, no período 
compreendido pela amostra coletada, estaremos demonstrando como é a publicidade no jornal 
e os tipos de produtos e serviços mais anunciados, em anúncios destacados e excetuando os 
classificados que são colocados em página específica. O nosso interesse era checar os 
anúncios que dividiam as páginas com as notícias. Dentre os produtos anunciados há 
carros/motos; profissionais liberais ou empresas prestadores de serviços; aparelhos celulares; 
academias de ginástica e clínicas de estética; restaurantes; máquinas e ferramentas; escolas e 
cursos livres; hotéis e pousadas; moda (roupas e calçados); entretenimento (bares, cassinos, 
boates, motéis), mídia (permuta com outros veículos de comunicação), transporte e turismo; 
imóveis; avisos e editais e classificados. Os resultados estão nas tabelas 20 e 21, como se 
segue: 
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Tabela 20. Publicidade. Tipos de produtos e serviços anunciados – período de 5/6 a 
25/7/04 
Quantidad
e de 
inserções 

Produtos / Serviços 
anunciados 

184 Serviços (médicos, advogados, detetives) 
73 Carros e motos 
32 Celulares 
57 Academias/Clínica de estética 
62 Restaurantes 
6 Máquinas e ferramentas 
18 Educação/Cursos livres 
5 Hotéis e pousadas 
20 Moda (roupas, calçados) 
15 Cassinos/Bares/Boites/Motéis 
21 Mídia 
19 Transporte/Turismo 
35 Imóveis 
18 Avisos e editais 
338 Classficados 
6 Prefeitura 
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Entre os produtos mais anunciados, em maior centimetragem em A Gazeta do Iguaçu, 

encontramos principalmente carros, motos e celulares. Os serviços de profissionais liberais, 
como médicos, advogados, detetives aparecem também em grande espaço através de anúncios 
destacados. Na tabela 20, listamos os principais tipos de anunciantes de A Gazeta do Iguaçu, 
conforme a ordem em que iam aparecendo nas edições que compõem a amostra. A tabela 21 
mostra com mais detalhes que no período estudado, houve 1.007 inserções publicitárias 
daqueles tipos de anúncios citados anteriormente. Deste total, a média por edição corresponde 
a 143 e do total de 74 páginas, destinadas a esses produtos, a média de 10,5 foi destinada a 
anúncios por edição. Este é o resumo dos produtos/serviços que tiveram a maior freqüência e, 
no geral, mostra que o mercado de automóveis, motocicletas e telefones celulares são os que 
mais anunciam no período de junho a julho, o que não inclui anúncios classificados, que têm 
uma página específica e variam muito. 
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Tabela 21. Publicidade Geral. Total de anúncios e produtos por edição –período de 5/6 a 
25/7/04. 

Seqüênci
a das 
edições  

Freqüência total 
de 
produtos/serviço
s em número de 
anúncios 

Total de Cm2  Produtos/serviços  
mais anunciados 

Número de 
páginas 
ocupadas 

05 e 06/06 146 11.687,50 Celulares, 
carros/motos, 
serviços 

13 

14/06 130 7.871 Serviços, 
carros/motos 

9 

22/06 160 8.507,50 Serviços, 
carros/motos, 
imóveis 

10 

30/06 123 7.704,75 Carros/motos, 
prefeitura/governo 
do estado 

9 

08/07 152 10.081,25 Carros/motos, 
serviços, imóveis 

11 

16/07 145 7.368,25 Serviços,  8 
24 e 25/07 151 12.361,50 Celulares, 

carros/motos, 
serviços  

14 

Total 
geral 

1.007 
 

65.581,75 Serviços, 
celulares, 
carros/motos  

74 

Média por 
edição 

143 9.368,82  10.58* 

 
* sendo o total de páginas do jornal  de 32, a média de publicidade por edição (10,58) dos 
produtos mais anunciados corresponde a um terço de cada uma das edições, excluindo-se os 
anúncios classificados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
A imprensa reproduz aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais, dentre outros, 

traduzindo fatos e manifestações do cotidiano de forma a que o leitor possa acessar sua 
realidade, em torno da qual constrói seu mundo de representações. Como uma tentativa de 
traduzir a realidade local, a imprensa de cidades de interior possui a característica de estar 
mais próxima de seu público o que, de um lado lhe assegura um contato contínuo e diário com 
os leitores, mas de outro, a coloca em xeque constantemente.   

Sendo a proximidade um dos fatores mais poderosos na definição do que será 
noticiado, o jornalismo do interior prima pela priorização dos fatos locais, inserindo o 
cotidiano vivido em uma comunidade como a peça-chave de seu perfil. Foi o que verificamos 
com este estudo de um jornal local, cuja estratégia está não em divulgar os acontecimentos 
que se situam a distância, como o fazem a maioria dos jornais das grandes cidades e capitais, 
mas sim os eventos que dizem respeito ao cidadão inserido no contexto social de uma cidade 
de médio porte do interior do Paraná.  

Um dado em especial tornou a pesquisa relativa ao jornal local mais sujeita a erros de 
interpretação: o fato de o jornal estar situado em uma área de fronteira entre três países – 
Brasil, Argentina e Paraguai – conhecida mundialmente, portanto, com uma vocação natural 
para  agenda-setting, em nível nacional e até internacional.  

Além disso, a Tríplice Fronteira formada por estes países é um celeiro natural de 
pautas jornalísticas para qualquer tipo de veículo de comunicação, seja brasileiro, paraguaio, 
argentino ou outro.  Uma das hipóteses desta pesquisa era comprovar se havia interesse 
genuíno por parte da mídia de fronteira em mostrar o cotidiano fronteiriço sem esconder ou 
embelezá- lo, o que foi demonstrado através da constatação que a cobertura prioriza os fatos 
da região, que vão desde questões de Estado, como encontros de cúpula; crimes comuns a 
áreas fronteiriças, como contrabandos e tráfico de drogas, até os mais prosaicos 
acontecimentos de uma região de interior. Comprovou-se que há interesse genuíno por parte 
dessa imprensa local em situar as questões como elas se apresentam e não maquiar os fatos 
para que os aspectos melhores, os atrativos turísticos, sobressaiam sempre.  A hipótese citada 
foi comprovada quando vimos que a categoria fronteira aparece distribuída e transparecendo 
através de vários assuntos correlatos a ela. Aliás, cobrir a fronteira é uma das prioridades de 
todos os veículos pesquisados, ainda que as dificuldades de infra-estrutura na redação lhes 
dificultem a realização de reportagens mais profundas e extensas sobre os bastidores dos 
acontecimentos que têm origem na tríplice fronteira e desembocam em repercussões nacionais 
e internacionais, de maior alcance.   

Para Karla Müller (2004), os espaços de fronteira há muito têm interessado estudiosos 
e pesquisadores porque estimulam os povos na busca pelo novo, pelo desconhecido, por 
despertarem a curiosidade e o ímpeto de ampliar territórios e conhecimentos. Em suas 
palavras, a mídia impressa local, principalmente a produzida em e para pequenas 
comunidades, transforma-se em palco e, ao mesmo tempo, em agente dos acontecimentos. 
Entretanto, o que encontramos nas páginas deste jornal local ainda não consegue atingir o 
nível de motivação cultural proposto por Müller, na medida em que se foge do maior, 
evitando-se os temas mais amplos e profundos afeitos a conceitos como transnacionalização, 
estado mundial,  para ficar no menor, no que interessa apenas a uns poucos e mantendo a 
mentalidade da população presa à cidade interiorana. 

A outra hipótese comprovada é que há um nível de comprometimento político, ainda 
que não esteja totalmente explícito nas notícias, mas que se mostra no relacionamento entre a 
direção do jornal e os representantes do poder público local, haja vista o fato de o ex-editor do 
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jornal ser o atual secretário municipal de comunicação, tendo sido acolhido pelo veículo 
enquanto não assumia seu cargo e recebendo salário enquanto isso.  

A peculiaridade quanto às dificuldades da mídia impressa local da chamada tríplice 
fronteira está no fato de que esta imprensa pode ser considerada genuinamente interiorana, 
com a carga pejorativa que lhe cabe, no que tem de ranços intergrupos, visão estreita e 
tendência marcadamente para o jornalismo opinativo, em excesso. Ao mesmo tempo, a 
realidade geográfica e cultural, com o multiculturalismo de Foz do Iguaçu, por exemplo,  lhe 
imputa o “dever” de sobrepairar questões bairristas  e ir mais além do paroquialismo para 
assumir o papel de representante de uma região trinacional. 

Está na hora de dizer basta aos padrões estéticos do jornalismo mundial e sua 

cópia no Brasil, onde os jovens e antigos jornalistas são pautados pela falsa 

objetividade da informação e pirâmide invertida, deixando de lado o senso 

crítico do fazer jornalismo com a necessária contextualização e interpretação 

dos "fatos" para a formação de leitores críticos e cidadãos ativos. (CALDAS, 

2000). 

Vimos no decorrer da pesquisa bibliográfica que os aspectos culturais da diversidade 
de etnias estão no fluxo das grandes pautas internacionais. Fala-se muito na diversidade 
cultural e no respeito às diferenças, em todo o planeta.  Esse é o discurso mais comum nos 
setores intelectualizados de toda a região, porém ele não é verdadeiramente assumido pelos 
meios de comunicação, cuja perspectiva de emissão ainda é a da cidade pequena, de 
mentalidade curta, onde as disputas pessoais tomam grande espaço na mídia, juntamente com 
os egos inflados de políticos e empresários [vide os comentários dos colunistas, em que 
transparece, infelizmente, o baixo nível cultural e de formação acadêmica]. Há um excessivo 
número de colunistas para poucos jornalistas. A mídia local não conseguiu até este momento 
sair da acomodação e da letargia em reproduzir notícias de agências, releases de instituições e 
órgãos públicos e cobrir “o que der”, nos países vizinhos.  

Dos quatro jornais locais analisados, vimos que apenas dois são diários com a 
preocupação em noticiar os acontecimentos do cotidiano da fronteira. E mesmo assim, apenas 
um deles possui estrutura verdadeiramente adequada e compatível com o seu tamanho, 
fazendo “o que pode” para “dar conta”. Dois deles são semanários, um de classificados e o 
outro de notícias policiais. O que resta? Uma vontade notável por parte de uns poucos em 
fazer uma imprensa melhor, mais qualificada e com jornalistas de melhor gabarito e 
experiência profissional. E vários outros querendo apenas ganhar dinheiro ou marcar posição 
no cenário político local, através da criação inconseqüente de jornais e revistas que são 
lançados para angariar fundos ou simpatias com um propósito específico. Durante o trabalho, 
tivemos acesso à informação razoavelmente confiável de que em breve, em Foz do Iguaçu 
serão abertos mais dois jornais, em formato standart e com equipe de profissionais da cidade 
[agora já existem jornalistas formados]. Um dos diários seria de um empresário riquíssimo, 
dono de um shopping de luxo no Paraguai, que  envia a revista de sua empresa “Mona Lisa” 
para impressão na Inglaterra. O outro, caso venha a existir será montado com dinheiro do ex-
prefeito Sâmis da Silva e dirigido pela jornalista e advogada Maria Letízia Abdalla, ex-
integrante da equipe dele. 

Por estas razões, ao pesquisarmos a comunicação na área de fronteira estudada, 
verificamos a necessidade de estender as análises no tempo, já que o contexto de implantação 
de mais veículos locais ainda está frágil, aliás como vem sendo. Continuaremos a ver mais um 
abre-e-fecha de jornais e revistas, em um descompromisso visível com os padrões mínimos de 
confiabilidade exigíveis da imprensa, ainda que pequena.  
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Especificamente ao analisarmos o conteúdo do jornal local A Gazeta do Iguaçu, o 
principal na cidade de Foz do Iguaçu, procurávamos ver como é o tratamento dos temas atuais 
locais, nacionais e internacionais, de que tratavam todas as matérias da amostra, editoriais, 
colunas, o porquê do formato tablóide [comum a todos os quatro periódicos locais], o seu 
histórico na cidade e a construção de sua trajetória de jornal que reflete uma realidade 
marcadamente ambivalente: localizada e internacionalizada. Foram analisados ainda a 
publicidade e levantados os principais produtos e serviços anunciados e especificamente a 
coluna de opinião “Notas do Jota”. 

Os resultados da análise de conteúdo do jornal A Gazeta do Iguaçu de um lado 

confirmaram as hipóteses da autora quanto à incidência de notícias locais. Por outro 

surgiram outros dados, como o pequeno enfoque da fronteira no noticiário diário, onde viu-

se que não era tão expressivo como se supunha. O terceiro ponto a destacar foi o alto 

índice de colunismo de opinião e social, o que surpreendeu a autora, conforme poderemos 

verificar nos resultados a seguir.  

A análise mostrou alguns aspectos que não conhecíamos como esta tendência 
majoritária para o colunismo social e de opinião. Ao medirmos quantitativamente A Gazeta 
do Iguaçu, surpreendemo-nos com o enorme número de centímetros dedicados às colunas, 
escritas por jornalistas formados ou não [a maioria] ou por pessoas que gostam de escrever e 
comentar o cotidiano.  No geral, um aspecto a salientar foi o fato de o jornal ter tantos e tão 
variados colunistas. Importante ressaltar a relação estabelecida entre eles e os dirigentes do 
jornal – um misto de simpatia, um “fazer média” com um toque de beligerância quanto algo 
desagrada a algum poderoso e influente membro da sociedade iguaçuense. Esta reação 
também pode se estender a personalidades de outras cidades vizinhas e até na capital, pois o 
jornal é lido e conhecido como o principal diário de Foz do Iguaçu. 

No entanto, à primeira vista, a Gazetinha com suas manchetes coloridas e em letras 
fortes e grandes, chama a atenção sempre para os fatos do dia-a-dia que caracterizam a cidade 
brasileira da tríplice fronteira: crimes, problemas na Ponte da Amizade, política local. 
Basicamente, estes assuntos são a marca registrada das capas de A Gazeta do Iguaçu. O seu 
conteúdo é marcadamente local, e essa é uma outra conclusão a que chegamos. O índice de 
notícias da cidade de Foz do Iguaçu é em torno de quatro vezes maior do que as notícias do 
Brasil, que vêm em segundo lugar na análise quantitativa.  

No quadro teórico do jornalismo local, vimos que a valorização dos meios de 
comunicação em nível local ocorre no auge do processo de globalização, na ótica de Peruzzo 
(2003), lembrando que o local também carrega o sentido de um espaço determinado de um 
lugar específico ou até mesmo de uma região, no qual a pessoa se sente inserida e partilha 
sentimentos com seus semelhantes.  

Ressalta-se dentro deste quadro, além do jornalismo opinativo, uma tendência a 
noticiar fatos cotidianos e corriqueiros, como eventos, palestras, festas e outros 
acontecimentos de interesse exclusivo do habitante do lado brasileiro da fronteira, um 
indivíduo que leva uma vida pacata numa cidade de médio porte onde não há muitas opções 
de lazer, exceto para os turistas.  Não há notícias voltadas aos argentinos e aos paraguaios. A 
ótica do jornalismo de A Gazeta do Iguaçu é a de um pequeno jornal de Foz do Iguaçu, como 
o próprio nome indica. 

Esse jornalismo de pequeno porte pode ser visto também em praticamente toda a 
imprensa escrita iguaçuense, onde os releases são uma constante ao lado das colunas de 
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opinião que grassam em todos os jornais. Uma das características da mídia local mais difíceis 
de serem aceitas e modificadas com mais profissionalismo diz respeito à falta de continuidade 
na periodicidade dos jornais locais. A prática do abre-e-fecha e o descompromisso com a 
opinião pública fazem com que a imprensa de Foz do Iguaçu ainda se mostre literalmente 
pequena, nanica, de jornais tablóides apenas. 

Um dos pontos positivos observados no jornal é a proximidade com a população dos 
bairros e comunidades, que têm na equipe de reportagem um apoio na denúncia de 
irregularidades cometidas pelos órgãos da administração pública.As ligações telefônicas de 
populares diretamente para a equipe de reportagem é um fato observável todos os dias e já 
vivenciado pela autora em outras épocas.  Em várias situações o veículo local é o porta-voz de 
populações desfavorecidas, com problemas os mais variados possíveis, cujas denúncias em 
geral são ouvidas pelas autoridades competentes, já que repórteres como Sonia Vendrame 
apuram as denúncias e fazem questão de contrapô- las com os responsáveis.   O jornal atende 
às demandas sociais na medida em que consegue ir até elas.  
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Nesta perspectiva, o jornalismo praticado na fronteira pode ser pequeno, mas possui 

em suas entranhas uma enorme capacidade de crescimento, desde que haja mudança de 

mentalidade do empresariado local ou então, que um grupo de comunicação exógeno à região 

tenha interesses em desenvolver o setor da comunicação fronteiriça. Concluímos que há um 

bom caminho a ser trilhado no que diz respeito à qualidade do jornalismo de interior na 

cidade brasileira da Tríplice Fronteira, Foz do Iguaçu, e que a imprensa produzida localmente 

ainda está muito aquém da importância estratégica desta área trinacional.  

Tem-se um jornalismo tipicamente interiorano, com rasgos de competência na 
cobertura dos fatos que envolvem a região da fronteira internacional, o que poderia ser 
transformado, caso houvesse maior qualificação profissional ou investimento financeiro nas 
estruturas já existentes. Uma mentalidade empresarial mais cosmopolita e verdadeira também 
ajudaria a melhorar o quadro da mídia geral na Tríplice Fronteira.  
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