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O artigo trata da representação midiática dos campesinos paraguaios e dos fazendeiros 

de origem brasileira que vivem na região de fronteira do Paraguai com o Brasil. Busca 

ainda verificar de que maneira a mídia brasileira atua na construção da identidade 

desses dois grupos. Chamados de “brasiguaios”, os produtores rurais mantêm as 

tradições culturais brasileiras mesmo em solo estrangeiro e, em contrapartida, reforçam 

uma série de estereótipos relacionados aos paraguaios para justificar a dominação 

econômica imposta aos campesinos locais. Nada mais natural do que o próprio 

dominador tentar justificar a dominação imposta aos outros por meio de uma explicação 

que considera racional. No Paraguai, os brasileiros que ocupam o poder enumeram as 

razões para justificá-lo, apontando o pioneirismo, o fato de serem trabalhadores e 

honestos como forma de legitimação. Na imprensa, não faltam exemplos da 

generalização negativa associada ao Paraguai. Vigoram na representação do Paraguai 

pela mídia brasileira o preconceito e o desprezo que historicamente marcam as relações 

entre os dois países. Um sentimento de país vitorioso parece frequentar as mentes 

brasileiras desde os tempos da Guerra do Paraguai. “Paraguaio” é sinônimo de coisa 

ruim – e isso não tem a ver só com produtos que circulam no mercado. Da mesma 

forma, especialmente na cobertura de conflitos pela posse de terra na região, os 

brasiguaios costumam ser vistos como vítimas, trabalhadores e esforçados. A maioria 

das pessoas que vive distante da realidade da fronteira tem na televisão e nos jornais os 

principais meios de adquirir informações sobre a situação na região. Na cobertura de 

conflitos, a complexidade dos fatos na abordagem dessa questão nem sempre é levada 

em conta e há o predomínio de uma visão maniqueísta, preconceituosa, estereotipada e 

reducionista, a serviço da produção de incomunicação e de incompreensão entre os dois 

países. O trabalho ainda tenta pensar de que maneira estereótipos, identidade e cultura 

podem exercer influência sobre a produção de notícias e reportagens. Para dar conta de 

investigar como é o tratamento dado aos campesinos paraguaios e aos brasiguaios na 

mídia, partimos de questionamentos propostos por autores como Edgar Morin, Dimas 

A. Künsch e Luís Mauro Sá Martino, entre outros. 
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