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1. Introdução 

 No mundo contemporâneo, vivemos num constante movimento de retração e expansão do olhar.  

Para além dos horizontes do local e do regional, surge a possibilidade de um mundo sem fronteiras, cosmopolita, 

aberto a múltiplas experiências, intercâmbios culturais e formas de organização social da vida.   No entanto, a 

pretensa aldeia global continua sendo um mosaico complexo de províncias e nações, povos e etnias, línguas e 

dialetos, seitas e religiões.   

 No centro dessa contradição está o lugar – seja qual for a sua dimensão – espaço que comporta 

conflitos e solidariedades, forças centrífugas e centrípetas, cada qual com sua forma particular de definição das 

relações sociais, econômicas e políticas ali estabelecidas.  E, ousaria dizer, a nossa presença nesse simpósio de 

História Regional Comparada pode ser entendida como um sintoma dessa necessidade de compreender os 

lugares... 

 Pois existiu uma época em que o Estado Nacional foi o protagonista no esforço de  classificar os 

lugares e o território tornou-se a sua base, o seu fundamento.  Como historiadores, devemos entender esse 

processo, sua lógica interna, as suas mais diversas contextualizações, conforme a região afetada.  Além disso, 

devemos lembrar que desde o esforço de estatização do território até  a sua atual transnacionalização, 

permaneceu existindo a forma particular de vida dos habitantes do espaço definido por SANTOS (1996) como 

lugar banal:  locus da solidariedade coletiva, da contigüidade, da vizinhança e do território compartido.  

 Nesta perspectiva, o presente estudo pretende discutir as múltiplas transformações ocorridas na 

região de fronteira Brasil-Uruguai,  diante do esforço de estatização do território, promovido pelo governo 

federal brasileiro, entre 1928-1938.   Sabemos que a região de fronteira Brasil-Uruguai, especialmente a fronteira 

viva Santana do Livramento-Rivera, presta-se a essa discussão, pois testemunhou, ao longo de seu processo 

histórico de formação, a simultaneidade entre a integração local e a imposição de  interesses metropolitanos, 

regionais e nacionais.  A delimitação temporal não escapa da arbitrariedade de todos os recortes, mas leva em 

conta as articulações políticas que se iniciaram com a inauguração do Partido Libertador em 1928 e a posterior 

formação da  Frente Única Gaúcha (FUG) em 1929 e os primeiros efeitos da implantação do Estado Novo, no 

Rio Grande do Sul, quando novas formas de comportamento político, econômico e social aprofundaram-se.  

 

2. Fronteira:  lugar regional 

 SILVEIRA (1990, p. 17-19) destaca a necessidade de tratar o conceito de região como 

produção, processo histórico concreto, atravessado pela temporalidade e nela interferente, opondo a 

esta abordagem a “concepção positivista”, onde ocorre a “transposição dos métodos das ciências 

naturais para fenômenos sociais, com o naturalismo implicando na submersão do homem na 

paisagem ou na superfície terrestre”.   PADRÓS (1994) particulariza a discussão em torno do 

conceito de região, ao discutir as diferentes percepções do espaço fronteiriço.  Segundo este autor, a 

“percepção tradicional” toma a fronteira como corte, limite, descontinuidade, barreira entre Estados 

Nacionais, enquanto a “geopolítica”  a vê como “órgão periférico do Estado que tanto pode ser 

receptora de influências como pode ser pólo de irradiação, projetando-se sobre os países vizinhos (p. 

72).”  Dentro de uma “perspectiva integracionista”,  PADRÓS (1994, p. 76-77) aponta que “a 



integração fronteiriça sintetiza a sobreposição de fluxo e forças de atração de diversa intensidade que 

origina um novo espaço conjunto onde anteriormente existiam dois espaços separados e 

impermeáveis entre si”.  

 Concordamos com BOURDIEU (1989, p. 113) que a definição de uma região está 

intimamente ligada ao campo da luta simbólica de “fazer crer e fazer ver, de dar a conhecer e fazer 

reconhecer, de impor as definições legítimas das divisões do mundo social e, por este meio, de fazer 

e desfazer os grupos.”   Particularizar a região de fronteira Brasil-Uruguai, é, sobretudo, destacar a 

contínua oposição entre a sua permeabilidade e a rigidez com que os Estados Nacionais tentaram 

estabelecer seus limites, entre os esforços de definição do espaço nacional – através de normas, 

aparatos policiais, aduaneiros, jurídicos e burocráticos – e uma certa autonomia com que os limites 

eram rompidos e apropriados por uma forma singular de estar no mundo. 

 Desde o fim do século passado, a região de fronteira Brasil-Uruguai foi o ambiente onde 

proliferaram as manifestações das oposições sul-rio-grandense e uruguaia.  Através da linha divisória 

passaram homens, cavalos, armas e munições, quer nos ataques dos federalistas ao governo de 

Júlio de Castilhos (1893-1895), quer dos blancos contra o governo colorado de José Batlle y Ordoñes  

-1903-1904 (RECKZIEGEL, 1997). 

 Pode-se afirmar que a  fronteira e sua área de influência (PADRÓS, 1994) estiveram 

submetidos a um processo histórico singular, atribuindo-lhes uma fisionomia original.    O vaivém 

através da linha divisória,  os constantes conflitos armados, a relativa autonomia em relação ao 

governo  nacional, a atividade econômica em torno da pecuária, a responsabilidade pela conquista e 

manutenção do território assim como o forte vínculo de lealdade pessoal das classes subalternas 

para com a classe senhorial  reforçaram o caráter militar dessa comunidade e serviram para a 

conformação de uma sociedade patriarcal, latifundiária, pastoril  e com forte acento caudilhista. 

(RANGEL, 2000) 

 Na dimensão econômica, destacamos a sensibilidade frente as políticas monetárias e 

tributárias nacionais, uma vez que “a fronteira vive dessa diferença de nacionalidade e, dela, das 

diferenças de normas e moedas” (SCHÄFFER, 1996, p. 86).  Como o avesso dessa característica 

segue-se outra: a relativa autonomia dos indivíduos frente às normas econômicas nacionais.  

Referimo-nos a prática do contrabando que se torna tão mais intensa quanto mais graves se 

convertem as diferenças monetárias e fiscais entre os países limítrofes.  Desta forma, “comércio e 

contrabando são, pois, as faces de uma mesma atividade, a troca de bens e mercadorias, que 

atendem às necessidades da região” (SOUZA, 1996, p. 126).  Ainda correlata as duas características 

anteriores, temos de destacar a constante busca de complementaridade comercial existente entre as 

cidades-geminadas.  SOUZA (1994, p. 83) destaca que “a fronteira brasileira e a fronteira uruguaia 

tinham seus pontos de soldagem sob a forma dessas cidades-geminadas que são bicéfalas à nível 

administrativo, mas perfeitamente complementares à nível econômico.”   Não poderíamos desprezar 

na caracterização econômica da fronteira Brasil-Uruguai o predomínio da atividade pastoril ligada a 

pecuária.  COSTA (1988, p. 36) chega a considerar o latifúndio e a atividade da pecuária existentes 

na Campanha – e dentro dela a região que estamos definindo - como elementos decisivos na 

formação da identidade regional sul-rio-grandense. 



 Os fatores de distinção econômica da região de fronteira Brasil-Uruguai, apontados 

anteriormente, ainda hoje prestam-se para compreendermos a especificidade do nosso objeto de 

investigação.  O mesmo não pode ser dito dobre os fatores políticos, que alteram-se sensivelmente 

de acordo com as mudanças conjunturais.   

 Tomando  por referência o contexto das décadas de 1920 e 1930, é possível  isolar 

algumas características políticas capazes de balizar as transformações ocorridas naquela região, em 

virtude das medidas centralizadoras promovidas pelo governo federal brasileiro. Como primeiro 

aspecto apontamos a forte atividade conspiratória promovida por exilados políticos contra os 

governos que os expulsaram de seus países.  A presença de elementos subversivos (que 

ameaçavam os governos nacionais)  na fronteira Brasil-Uruguai era realidade amplamente conhecida 

nas revoltas dos anos 1920, quando ali se instalaram federalistas e tenentes como forma de estarem 

ao abrigo da ação institucional do Estado, sem se afastar demasiadamente do Brasil.  LUSO (1943, p. 

11) relata um episódio revelador dessa permeabilidade existente entre as cidades de Rivera e 

Livramento: 

Em Rivera reside e trabalha um grupo de revolucionários de 1924, mantendo uma 
indústria que tem do lado de cá a sua principal clientela.  À tarde ou à noite os 
brasileiros proscritos vêm, até a divisa, onde falam com os compatriotas, trocando 
sobre a linha limítrofe, cordiais e fraternais apertos de mão.    E a propósito dessa 
amizade e desse carinho, alguém me disse, no tom mais natural do mundo:  - 
Realmente eles não podem retornar do exílio... Que importa, porém, se todos nós 
aqui os anistiamos?  

 Com a Revolta Constitucionalista de 1932,  a maior parte da elite política sul-rio-grandense unida 

em frente Única (FUG) e alguns integrantes dos partidos Republicano e Democrático paulista instalaram-se nas 

cidades fronteiriças de Rivera e Passo de Los Libres, ou nas capitais do Uruguai e da Argentina.  Algum tempo 

depois, com o golpe de estado promovido por Gabriel Terra (março de 1933), o Rio Grande do Sul tornou-se o 

abrigo para elementos do extinto Comitê Nacional de Administração e demais opositores uruguaios (IMAZ, 

1990).  

 Não eram apenas os exilados os focos de resistência ao situacionismo regional e nacional.   A 

região de fronteira caracterizou-se por sua ambivalência, ao reunir a mais expressiva oposição  partidária, através 

dos partidos Federalista e Libertador, ao mesmo tempo que detinha verdadeiros redutos situacionistas 

estabelecidos em importantes cidades como Livramento, Uruguaiana e São Borja (NOLL, 1980).  Essa 

ambivalência, associada a presença dos exilados políticos, criava um ambiente potencialmente explosivo e disso 

advinha uma importante característica social/cultural, ou seja, a freqüente estigmatização daquela região como 

um lugar violento e afastado das normas básicas de convivência democrática.  CABELLO (1938, p.1), 

importante líder político da FUG, exilado em Rivera após o fracasso de 1932, descreveu o ambiente onde esteve 

residindo por quase dois anos como um lugar licenciosos e violento, utilizando-se da seguinte argumentação: 

Livramento fornece gêneros de primeira necessidade e Rivera artigos importados.  
Mas isso não é contrabando.  À tarde os brasileiros vão às lojas riverenses e à 
noite os riverenses vem à Sant’Ana na procura de seus cafés, casas de chá, 
cigarrarias, cinemas, os cabarés e as casas de tavolagem.   As Leis uruguaias são 
severíssimas com as casas de tolerância e com os jogos de azar.  Estas duas 
cidades, por todos esses motivos, naturalmente que sempre constituíram a 
atração de todos os cidadãos caídos em desgraça, em seus respectivos países, 
tanto políticos como aventureiros de toda a espécie (...) As autoridades 
aproveitavam esses bandidos para práticas criminosas, como mercenários nos 



corpos provisórios destinados a combater os movimentos revolucionários, nos 
serviços do contrabando, na polícia municipal ou como votantes em cidades 
vizinhas, ou nos jogos de azar. 

 As atividades do contrabando, os freqüentes confrontos armados entre diferentes 

facções políticas/partidárias, a presença de exilados políticos e suas atividades conspiratórias, assim 

como a atuação violenta de chefes políticos locais que associavam a sua relativa autonomia aos 

interesses partidários e estaduais preponderantes (FÉLIX, 1987), constituíam um conjunto articulado 

de características que serviam para nominar a região de fronteira como o lugar da barbárie, 

impermeável à racionalidade normativa e administrativa do Estado. 

 Percebe-se, do que foi exposto até o momento, que os fatores de ordem econômica, 

política e social articulavam-se atribuindo uma fisionomia particular para a região de fronteira.    

Durante a década de 1930, essa diferenciação tornou-se mais aguda devido  aos conflitos políticos ali 

estabelecidos e a maneira particular de seus habitantes adaptarem-se às diferentes legislações e 

políticas nacionais, justamente no momento em que ocorria o aprofundamento do intervencionismo 

estatal, evidenciado por meio da “burocratização, racionalização e centralização da tomada de 

decisões, tendo como pólo impulsionador o governo federal” (FONSECA, 1989, p. 183). 

 

3. Fronteira: lugar nacional 

 Com base na caracterização construída nas páginas anteriores,  iremos apontar algumas 

mudanças que abalaram os comportamentos característicos da fronteira, como a prática do 

contrabando, a migração para o outro lado da linha divisória em busca de melhores condições de 

trabalho, as atividades de exilados políticos e o comércio complementar entre as cidades geminadas.   

Tais mudanças foram provocadas por um progressivo enrigecimento dos limites internacionais entre 

os países limítrofes que,  de maneira coordenada, passaram a controlar ostensivamente as relações 

econômicas, sociais e políticas que aconteciam naquele espaço regional com uma certa autonomia e 

permeabilidade, conforme já destacamos anteriormente. 

 Em 3 de outubro de 1930, o que movia a elite política do Rio Grande do Sul era instalar-

se como força preponderante no governo federal. Getúlio Vargas não desconhecia essa pretensão 

regionalista e deixava-se levar pelos acontecimentos.   No entanto, mal os cavalos foram encilhados 

para a marcha de conquista da capital federal, estouraram os conflitos entre aqueles que pretendiam 

lutar juntos com o “Rio Grande, de pé, pelo  Brasil”:  Antunes Maciel foi isolado entre os libertadores e 

aproximou-se dos republicanos; João Neves – homem de confiança de Borges – mesmo sendo vice 

de Getúlio, não conseguiu ficar governando o estado, foi preterido no função de Ministro do Interior e 

acabou com um cargo de segundo escalão no Banco do Brasil;     Pilla afirmou  que Juarez Távora e 

João Alberto com seu  militarismo fascista e  Osvaldo Aranha com sua ambição desmedida iriam 

levar o país “ao descalabro completo”. (PILLA, 3-12-1930) 

 Coloquemos o movimento de 1930 nos seguintes termos: sabemos quem perdeu – 

Washigton Luiz e seus aliados;  mas quem foram os vencedores?  Bem cedo a oligarquia sul-rio-

grandense, personificada pelos líderes da Frente Única, viram seus projetos de ascendência sobre o 

governo federal ruírem diante de um discurso “nacionalista” do líder conduzido, nos ombros, até o  



Palácio do Catete.      As medidas de centralização adotadas pelo governo provisório deixavam clara 

a intenção de governar o país sem a tradicional negociação com os estados federados autônomos – 

São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul - (LOVE, 1995, p. 117).   O poder legislativo foi desfeito 

em todas as instâncias; os governadores dos estados foram afastados - com exceção de Minas 

Gerais – e no lugar deles vieram os interventores;    a estrutura burocrática herdada dos governos da 

República Velha foi combatida - exceção feita ao Banco do Brasil e à Polícia do Distrito Federal, que 

tiveram o seu funcionalismo conservado por Getúlio Vargas - e o Código dos Interventores foi 

instituído, cerceando a autonomia dos estados, sob o pretexto da racionalização administrativa e 

diminuição da dívida pública. 

 Sob os efeitos das antigas permanências do regime combatido na Revolução de 3 de 

Outubro havia a estratégia na qual o “Estado Nacional passou a ocupar, institucionalmente, por meio 

de sua própria ampliação, espaços nos quais, tradicionalmente, o poder privado local se instalara” 

(COLUSSI, 1996, p. 27). Os vínculos existentes entre as lideranças das localidades e os dois partidos 

tradicionais, que serviram de sustentação ao sistema político vigente na República Velha,  foram 

sendo minados pela interferência direta e personalística de Flores da Cunha e, por extensão, do 

próprio Getúlio Vargas.  

 Esse processo que  caminhou  no sentido de integrar o município à estrutura do Estado 

brasileiro, através do esvaziamento da capacidade mobilizadora dos partidos tradicionais de 

dimensão regional,  implicou na mudança de vínculos e relacionamentos  entre o Estado e a 

sociedade. E falar dessas mudanças é o mesmo que falar numa transformação de sentido da 

nacionalidade. O Estado só se torna Nacional, no momento em que existe a explícita reciprocidade 

entre Estado e nação a tal ponto que se torne difícil uma diferenciação conceptual clara entre estes 

termos (HOBSBAWN, 1990, p. 14-18).   Para que o Estado seja aceito, legitimado, consagrado, para 

que haja toda uma solidariedade comunitária que lhe dê sustentação, para que ele represente uma 

entidade política e social soberana, é necessário a afirmação da nacionalidade como uma realidade 

construída a partir da reconciliação ideológica entre a dominação burocrática e a solidariedade social 

(REIS, 1988). Para que uma sociedade sinta-se pertencente a um Estado Nacional, para que possa 

prevalecer toda uma ordem jurídica responsável pela articulação entre Estado e Sociedade, é 

necessário que seja expandida a crença na existência do Estado-Nação, sem a qual não haveria 

coesão e mobilização social. 

 O Estado-Nação, como uma instituição ideologicamente formulada, perde a sua 

historicidade e passa a ser o suporte sobre o qual a elite dirigente veicula o seu projeto de 

organização da sociedade, seu modelo de desenvolvimento e unidade nacionais (REIS, 1988, 

p. 191). A arbitrariedade e a relação de poder que se estabelecem nesse programa, entre os 

setores dirigentes e populares,  são minimizados e mesmo negados através do apelo a 

solidariedade coletiva em torno de uma identidade comum. Já não se trata da imposição 

vertical, de cima para baixo, de um projeto de desenvolvimento ou de um caminho em busca 

da modernidade, mas da crença de que é necessária a união de governantes e governados, 

pobres e ricos, empregados e patrões em torno do ideal da grande nação.  



 Na região de fronteira Brasil-Uruguai, não tardaram a surgir os efeitos da sobreposição 

entre a maneira de ser e estar no  mundo  de seus habitantes e as medidas institucionalizadoras do 

Estado Nação. O governo federal, através do Decreto n.º 19. 482, de 12 de dezembro de 1930, voltou 

os seus olhos para os estrangeiros que buscavam trabalho no Brasil, limitando a sua entrada no 

território nacional. Segundo essa legislação, ficaria limitada a entrada de estrangeiros por um ano 

(Art. 1º), que para permanecerem no Brasil, por mais de trinta dias, teriam de dispor de até 3 contos 

de réis (Art. 2º);  as empresas que mantinham contratos com o setor público teriam de empregar no 

mínimo 2/3 de brasileiros (Art. 3º); todos os desempregados estrangeiros ou nacionais deveriam se 

cadastrar nas delegacias de polícia ou no ministério do Trabalho, sob pena de serem submetidos ao 

processo de vadiagem (Art. 4º). A justificativa dessas medidas foi a seguinte: 

Considerando que a situação econômica e a desorganização do trabalho 
reclamam a intervenção do Estado em favor dos trabalhadores (...) uma das mais 
prementes preocupações da sociedade é a situação do desemprego forçado de 
muitos trabalhadores que, em grande número, afluíram para a capital da 
República e para outras cidades principais(...) Uma das causas do desemprego é 
a entrada desordenada de estrangeiros que nem sempre trazem o curso útil de 
quaisquer capacidades, mas freqüentemente contribuem para o aumento da 
desordem econômica e da insegurança social.  (LOPES, 1931, p. 103-111)      

 Percebe-se que o Estado era colocado como o grande responsável pela racionalização das relações 

do trabalho e a entidade que teria de zelar pelo bem-estar dos trabalhadores nacionais, no momento em que os 

problemas advindos da urbanização e da mecanização do campo provocavam os fenômenos tipicamente 

modernos do desemprego e do êxodo rural, pois 

a partir de 1930 começou no Brasil um ‘novo tipo de desenvolvimento capitalista’.  
Em linhas gerais, este consistiu em superar o capitalismo agrário e comercial 
assentado nas atividades exportadoras de produtos primários, rumando para outro 
cuja a dinâmica iria depender gradualmente da indústria e do mercado interno.  
(FONSECA, 1989, p. 184) 

 O espaço fronteiriço, por sua própria natureza, torna-se num centro atrator da 

população desempregada, oriundas do campo e dos excedentes de outros núcleos urbanos, 

quer pela possibilidade de comprar comida mais barata do outro lado da linha, quer pelas 

múltiplas oportunidades de trabalho informal que surge da proximidade entre os dois países  e 

do fluxo de turistas/consumidores (BENTANCOR, 1996, p. 100-101).  Além disso, o trabalho 

esporádico oferecido pelo frigorífico nas safras de matança  atraía grandes contingentes de 

trabalhadores, independente de suas nacionalidades.   Em números retrospectivos, em 1918 o 

Frigorífico Armour empregava 1.380 operários, sendo 50% brasileiros, 40 % uruguaios, 10% 

argentinos, norte-americanos, italianos e ingleses.   Em 1932 haviam 48 estabelecimentos 

industriais com 3.000 operários, em 1937 o número de fábricas cresceu para 50, mas o 

número de operários decresceu para 2.757. A esmagadora maioria dos trabalhadores era 

empregada pelo frigorífico que, em 1943, durante a safra de matança, ocupou 2.100. Percebe-

se, através dos números apontados,  a grande importância do setor secundário na economia 

santanense, que na década de 1930 era o terceiro parque industrial do estado, abaixo de Porto 



Alegre e Rio Grande, convertendo-se, assim, em centro de atração de mão-de-obra 

(MENDONÇA, 1980, p. 139-140). 

 Para a classe trabalhadora de menor renda, a nacionalidade tinha um caráter restritivo 

que limitava as possibilidades de emprego, daí a existência abundante de cidadãos binacionais, 

nesse período. Falamos daquelas pessoas que possuíam duas certidões de nascimento - até com 

nomes diferentes - ou que, nascidas  no Brasil, valiam-se do critério do parentesco para conseguir a 

cidadania uruguaia, sem abandonar a brasileira, ou ainda aqueles que não tendo paradeiro fixo 

passavam-se ora por brasileiros, ora por uruguaios.     Essa situação não era desconhecida das 

autoridades públicas, a ponto do governo federal, através do Decreto nº 19.572, de 7 de janeiro de 

1931, tentar restringir a expedição dos títulos de naturalização ao transferir a responsabilidade pela 

concessão do ministro da Justiça para o presidente da República.  O decreto destacava:  “o 

estrangeiro que pretenda naturalizar-se cidadão brasileiro deverá redigir uma petição ao presidente 

da República, por intermédio do ministro da Justiça, com firma reconhecida por tabelião, declarando 

nacionalidade, filiação, domicílio, profissão, estado civil e prole de legítimo consórcio.” (LOPES, 

1931, p. 18-20). 

 Que significado teria uma linha divisória separando duas nações para essa multidão de 

pessoas cuja a sobrevivência dependia do trabalho esporádico surgido tanto de um lado quanto do 

outro da fronteira? Estava implícita na condição de homem fronteiriço a possibilidade de migrar, 

como mão-de-obra, para o outro lado da linha divisória toda a vez que a situação do mercado de 

trabalho, num dos países limítrofes, tornava-se precária. Daí  o ambiente de fronteira ser propício à 

complementaridade, à essa mútua dependência jamais confessada pelas políticas nacionalistas, 

mas vivenciada no cotidiano das cidades de Livramento e Rivera. 

 Essa tendência de enrigecimento da fronteira tornou-se mais visível com a implantação 

do Estado Novo.  O jornal Correio do Povo, na edição de 6 de maio de 1938, informa que o governo 

federal proibiu a entrada de estrangeiros que fossem aleijados, mutilados, inválidos ou  cegos, 

surdos, mudos, indigentes, ciganos e congêneres, com afeção nervosa ou mental de qualquer 

natureza, alcoolistas, toxicômanos, doentes de doença infecto-contagiosa, menores de 18 anos e 

maiores de 60 que viajam sós, sem profissão lícita ou sem capital para se manter, de conduta 

manifestadamente nociva à ordem pública, à segurança nacional ou à estrutura das instituições, os 

já expulsos anteriormente, condenados em outro país, que se entreguem à prostituição ou a 

explorem ou tenham costumes manifestadamente imorais.   Os estrangeiros ilegais no país deveriam 

procurar as autoridades em 30 dias e em 120 dias legalizar a sua situação, junto as delegacias de 

polícia municipais, quando receberiam o selo de imigração em seus documentos.   As restrições 

eram tantas e tão complexa eram os trâmites burocráticos para a naturalização, que o governo 

federal sentiu a necessidade de editar uma manual de orientação aos estrangeiros, com detalhadas 

explicações sobre a legislação e preenchimento dos formulários padrão. (CARVALHO, 1939). 

 Como conseqüência dessa legislação, veio a campanha de regulamentação dos 

obreros uruguaios em Livramento, causando tal comoção popular que os chefes de governo das 

duas localidades tiveram de assumir um posicionamento público diante do problema. O jornal El 

Riverista de Rivera, na sua edição de 27 de agosto de 1938, informa que o prefeito de Livramento 



respondeu ao pedido de esclarecimento do intendente departamental sobre o que estava ocorrendo 

com os uruguaios na cidade vizinha, com uma carta datada de 24 de agosto de 1938, onde 

informava "O governo do meu país, no afã patriótico de normalizar a vida nacional, impondo o mais 

exato cumprimento das leis, editou um Decreto Lei normativo da imigração e permanência de 

estrangeiros."      Procurava, ainda, esclarecer que "a Lei era dirigida à infiltração indesejável de 

todas as procedências, que se praticam por fronteiras abertas, por elementos que não possuam 

conduta nem antecedentes que lhes façam imigração aceitável." 

 As restrições não se limitaram ao trânsito das pessoas de um lado para o outro da linha divisória.   

Igualmente o contrabando foi visado pela política nacionalista de Getúlio Vargas, que através do Decreto n.º 

19.703, de 13 de fevereiro de 1931, adotou medidas de melhor organização do serviço de repressão ao 

contrabando nas fronteiras do Rio Grande do Sul.  Essa legislação criava a figura do chefe da repressão ao 

contrabando, responsável pelo que antes fazia a Delegacia Fiscal do Rio Grande do Sul, passando a subordinar-

se  diretamente à Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional. 

 Já em 1903, o ministro da Fazenda Leopoldo Bulhões destacava, num pronunciamento na Câmara 

de Deputados, a necessidade de um convênio aduaneiro entre os países do Prata para reprimir o contrabando com 

esses argumentos:  

Com as larguezas que oferecem as fronteiras, ou seja pela via fluvial, ou pela terrestre, 
proporcionando as maiores facilidades para o transporte de mercadorias em infração;  com 
o corpo de desocupados que ali existem perfeitamente aclimatados, porque ali nasceram, se 
criaram e vivem entregues àquela ocupação que lhes é como uma profissão, difícil é com 
efeito a repressão à prática criminosa e que, estou convencido, não cessará enquanto não for 
aplicada a providência sempre lembrada e sempre desatendida até hoje: o convênio 
aduaneiro internacional. (VASCONCELLOS, 1929, p. 643) 

 Embora a região de fronteira Brasil-Argentina não seja o objeto do presente trabalho, é importante 

destacar que os dois países deram o primeiro passo para realizar o conselho  dado por Leopoldo Bulhões, quando 

em 1933 assinaram um convênio de prevenção e repressão ao contrabando, que estabelecia: 1) cada uma das 

partes contratantes obrigava-se a tomar providências para que fossem prevenidas, descobertas e punidas as 

contravenções; 2) as autoridades dos ministérios da Fazenda de cada uma das partes deveria informar à outra as 

contravenções apuradas; 3) tornava-se proibido o depósito de mercadorias suspeitas próximo à fronteira, as quais 

deveriam guardar a  distância mínima de 15 Km da linha divisória, se ali não houvesse aduana; 4) não poderia 

haver depósito de mercadorias em quantidade superior a capacidade de consumo local; 5) adotava-se  o regime 

de torna-guias entre as aduanas e outras medidas preventivas e repressivas. (ATOS INTERNACIONAIS 

FIRMADOS..., 1933, p. 71-77) 

 Com a implantação do Estado Novo foi desencadeado um esforço coordenado de repressão ao 

contrabando nas fronteiras do Rio Grande do Sul com a Argentina e o Uruguai, esforço amparado 

financeiramente através do Decreto Lei n.º 173, de 5 de janeiro de 1938, que abriu um crédito especial de 

111:500$000 para atender as despesas com pessoal e material (DIAS, 1938, p. 70). O jornal A Razão, de Santa 

Maria, na edição de 6 de abril de 1938, informa que este recurso foi administrado pelo Sr. Eduino Vaz Ferreira, 

nomeado superintendente da repressão ao contrabando no estado, passando a contar com o apoio da 3ª Divisão 

de Cavalaria. 

 O acordo aduaneiro com o Uruguai só foi efetivado com a conferência dos ministros da Fazenda 

do Uruguai, Argentina, Paraguai e Brasil, na cidade de Montevidéu, em janeiro de 1939, quando foram firmados 

acordos alfandegários, bancários e migratórios, visando coibir o trânsito ilegal de pessoas, mercadorias e 



capitais. Dentro da mesma lógica de afirmação dos Estados Nacionais, em julho de 1939 ocorreu em 

Montevidéu, sob a presidência do Dr. José Irureta Goyena, uma reunião de jurisconsultos americanos com o 

objetivo de buscar uma conciliação das legislações civil, penal, comercial terrestre, de navegação e processual 

entre os Estados (OLIVEIRA, 1984). Os resultados não chegaram a alterar o isolacionismo que tradicionalmente 

caracterizou a política internacional latino-americana, mas pôde-se perceber que a informalidade nas relações 

internacionais - característica congênita do espaço fronteiriço - estava em questão e que os Estados Nacionais 

buscavam uma via comum para coibir qualquer iniciativa de particulares no estabelecimento dessas relações. 

 A crescente ascendência dos governos centrais do Brasil, Uruguai e Argentina, subordinando as 

peculiaridades regionais por meio de normas coordenadas com seus países vizinhos, reduziram a autonomia dos 

habitantes da região de fronteira, que até então atuavam com maior informalidade.  Já mencionamos esse 

processo nos parágrafos anteriores, quando destacamos a reação do governo federal à migração ilegal de 

trabalhadores e ao contrabando, atividades que permitiam uma relativa autonomia dos indivíduos frente às 

estruturas policiais e judiciárias do Estado.  Vamos nos deter, agora, na repressão aos exilados políticos. 

 Os exilados brasileiros oriundos do fracassado levante de 1932, tinham dois comitês 

revolucionários instalados nos países do Prata: um em Rivera, composto por Raul Pilla, Waldemar Ripoll, 

Firmino Paim e Maciel Terra, responsáveis pelo levante no Rio Grande do Sul;  outro em Buenos Aires, liderado 

por João Neves, Batista Lusardo, Lindolfo Collor e alguns militares paulistas, que tinham a tarefa de angariar o 

apoio no restante do país (RANGEL, 2000). Tais conspirações não passavam desapercebidas, pois o embaixador 

brasileiro em Buenos Aires, Orlando Leite, mantinha Getúlio Vargas constantemente informado das atividades 

dos exilados na Argentina e, para isso, contava com a simpatia e o apoio do governo daquele país (LEITE, 22-

09-1933).  

 O apoio era retribuído com o mesmo tipo de informação acerca dos integrantes do Partido Radical, 

que armazenavam armamento em Uruguaiana e dali planejavam uma invasão do território argentino (LEITE, 26-

11-1933). E o apoio não se restringiu apenas à troca de informações secretas.  Benjamim Vargas – vulgo Beijo - 

irmão do Presidente da República, tratou de reprimir pessoalmente uma tentativa de invasão do território 

argentino por revolucionários contrários a Agustín Justo, em dezembro de 1933 (VARGAS, 30-12-1933). 

Cumpre destacar que esse empenho de Benjamim só ocorreu graças a pressão exercida por  Getúlio Vargas, 

como forma de compensar o incidente diplomático provocado por Beijo, que invadiu a Argentina para  

seqüestrar o exilado brasileiro Jovelino Saldanha, no que resultou na morte de dois sobrinhos e no esfriamento 

das relações diplomáticas entre os dois países vizinhos (VARGAS, 1995, p. 245).   

 A relação do Brasil com o Uruguai não era muito diferente, mas tinha certas peculiaridades. O 

governo uruguaio de Gabriel Terra era  favorável ao Presidente Getúlio Vargas e mantinha severa vigilância 

sobre os exilados brasileiros, conforme relata Fernades caldas a Raul Pilla: 

Todas as nossas lutas estiveram numa dependência muito imediata da situação 
dos países vizinhos: Argentina, Uruguai e, recentemente, o Paraguai. (...) A nossa 
situação de revolucionários em face do governo Terra é das mais precárias.   Esta 
gente está totalmente entregue aos interesses da ditadura brasileira.  Todos os 
nossos telegramas, sejam de simples cortesia e ainda mesmo quando trafegam 
por linhas estrangeiras, são remetidos em cópia ao consulado, à legação, aos 
governos do Rio Grande e Nacional.  A devassa é completa.   Em fins de abril, 
precisamente quando mais se falava em anistia, o governo brasileiro transitava a 
nossa internação junto ao governo Terra.  (...) A Argentina ainda é o melhor lugar.  
O Paraguai como ponto de escoamento de armamentos a baixo custo pelo porto 
de Esperança. (CALDAS, 20-6-1933). 



 A particularidade ficava por conta da intermediação realizada por Flores da Cunha que mantinha  

uma atitude simpática ao governo de Terra, como forma de manter os exilados políticos brasileiros 

constantemente vigiados. Contudo, o mesmo chefe político do Rio Grande do Sul não abria mão da amizade que 

tinha com os caudilhos uruguaios contrários ao presidente Terra e fazia isso com a intenção de impedir que os 

membros da FUG unissem-se militarmente a tais caudilhos numa provável invasão ao estado. Essa estratégia já 

fora usada por Júlio de Castilhos em 1893, como forma de garantir o isolamento militar da oposição no exterior, 

que deixava de contar com a possibilidade de união com as forças revolucionárias uruguaias (RECKZIEGEL, 

1999). Esse vínculo de Flores da Cunha com caudilhos uruguaios ficou claro quando as atividades 

revolucionárias dos constitucionalistas gaúchos tornaram-se mais intensas e Nepumuceno Saravia, companheiro 

de Flores da Cunha nas correrias de 1923, empenhou seu apoio com as seguintes palavras: 

(...) el dia 15 estaré en Rivera, a su entera disposición, en cuyo sentido, ya escribí 
a su hermano, mi amigo Coronel Chico Flores.  De acuerdo com nuestra vieja y 
leal amistad y como consecuente a ella al llegar a Rivera estaré completamente a 
sus ordenes y quiero expresar a mi digno y noble amigo, en la forma mas radical, 
que en esta emergencia por la cual atraviesa su pais lo acompañaré a vd. 
personalmente sin analisis de tendencia alguna, vale decir, que estoy con el 
amigo, en cualquier terreno, por lo cual puede disponer y transmitirme sus 
instrucciones a Livramento donde estaré a fecha indicada.  No escapa a mi 
compenetración la dificil situación de la política brasileña y principalmente de Rio 
grande, por lo cual, el amigo poderá apreciar la significación de mi adhesión 
personal, expresada en forma tan amplia, en que la formulo. (SARAVIA, 2-8-
1932).  

 Posteriormente, em 1935, quando o Uruguai enfrentou mais um período de turbulência interna, por 

conta  dos nacionalistas independentes, liderados por Basilio Muños (ABADIE, 1989, p. 223-226),  o apoio dos 

setores políticos dominantes no Rio Grande do Sul ao governo uruguaio voltou a ocorrer, como se observa nesse 

radiograma circular enviado a todos os prefeitos dos municípios da fronteira com o Uruguai: 

Interventor recomenda VG com máxima severidade atuação autoridades municipais e 
policiais fronteira VG sentido ser mantida absoluta neutralidade conflito pais vizinho e 
amigo VG determinando responsabilidades mesmas autoridades que auxiliem rebeldes na 
subversão da ordem (MACHADO, 1935). 

 Segundo LEÓN (1997, p.897),  no período  1933-38 ocorreu um intenso apoio recíproco 

entre os governos uruguaio e brasileiro, ambos envolvidos no combate às forças subversivas de seus 

países.   Este apoio foi especialmente valioso para Terra quando tropas federais brasileiras 

confiscaram o armamento que saía do Brasil para o Uruguai, com destino ao revolucionário Basilio 

Muños que, não podendo contar com o dito armamento, foi derrotado em 28 de janeiro de 1935 no 

Passo Morlán, extinguindo-se, assim, mais um foco de resistência armada ao governo de Terra. 

 O sentimento de afinidade e solidariedade entre o Uruguai de Terra e o Brasil de Getúlio 

tornou-se nítido quando o Jornal O Globo, na edição de 31 de dezembro de 1935, informou 

espalhafatosamente a decisão do Presidente uruguaio em romper relações diplomáticas com a 

URSS, como protesto pela Intentona Comunista ocorrida no Brasil.  A matéria, cujo o título é "Honra 

ao Uruguai", concita o povo brasileiro a participar de uma grande manifestação ao país amigo, no 

campo da praia do Russel, na tarde do sábado - 04 de janeiro de 1936 - onde seria realizado um 

cerimonial. O jornalista encerra a reportagem informando como seria montada a programação: "a 

nossa preocupação, escolhendo a forma ou ritmos foi a de tudo condensar na força pura dos 

símbolos".  



 A mesma sintonia de pensamento existente entre Brasil e Uruguai, em relação ao tratamento dado 

aos conspiradores do país vizinho, asilados em seus territórios, pôde ser percebida em dezembro de 1933, 

durante a 7ª Conferência Interamericana que regulou as condições para a concessão do asilo político.   O acordo 

internacional estabelecia: 

Art. 1º - Não é lícito dar asilo aos criminosos comuns julgados e aos desertores de terra e 
mar.  As pessoas assim classificadas devem ser entregues às autoridades locais. 
Art. 2º - Compete ao Estado que dá asilo a classificação do asilo político.     
Art. 3º - O asilo político tem caráter humanitário e qualquer nacional pode pedir asilo sem 
que haja acordo entre os Estados.  Aqueles Estados que criarem barreiras só terão 
reciprocidade, mediante acordos (ANUÁRIO DA LEGISLAÇÃO..., 1938, p. 153). 

 Embora as cláusulas do acordo atribuíssem ao asilo político um caráter humanitário e vinculassem 

ao país acolhedor do exilado a competência pela distinção entre os crimes comum e político, a inclusão dos 

desertores entre aqueles que não teriam guarida em solo estrangeiro limitou drasticamente a possibilidade da 

trama revolucionária.   A título de exemplo, é  interessante lembrar que boa parte dos revolucionários brasileiros 

que conspiravam no exílio, em 1933, eram praças e oficiais de baixa patente, desertores da Brigada Militar e do 

Exército, assim como a coordenação militar dos comitês revolucionários de Rivera e Buenos Aires estavam nas 

mãos dos coronéis insubmissos Figueiredo e Taborda, respectivamente.  

 Na mesma época os governos do Getúlio Vargas e Agustín Pedro Justo (1932-1938) firmaram um 

o acordo de extradição mais detalhado e mais brando em relação aos exilados políticos e desertores, nos 

seguintes termos: 1) o crime deveria ter sido cometido no território do estado requerente, ser comum, 

excetuando-se os de natureza política e puramente militar/religioso; 2) somente o estado solicitado poderia 

avaliar a natureza do crime; 4) o extraditado não poderia ser julgado por tribunal de exceção; 5) o poder 

judiciário do país requerido poderia julgar se o extraditado estava sofrendo algum constrangimento de suas 

garantias individuais; 6) poderia ser solicitada a prisão preventiva por até 60 dias;  7) não caberia  o recurso da 

fiança ao extraditado;  se a pena fosse de morte ou corporal, o estado solicitante deveria convertê-la em prisão. 

(ATOS INTERNACIONAIS...1933, p. 81-85) 

 Percebemos que existia um certo alinhamento internacional entre Brasil, Uruguai e 

Argentina naqueles aspectos que se referiam ao comprometimento da estabilidade política interna, 

assim como havia o interesse comum em normatizar as relações econômicas ocorridas ao longo da 

faixa fronteiriça, com base numa rigorosa legislação aduaneira e tributária. Esse enrigecimento da 

fronteira acabou por causar alterações na complementaridade econômica das cidades geminadas, 

conforme veremos a seguir. 

 A crise dos primeiros anos da década de 1930 afetou profundamente a economia de Rivera, o que 

fez aumentar a reivindicação de uma melhor participação do comércio riverense nos lucros auferidos pelos 

turistas, que vinham de diferentes lugares do Uruguai e do Rio Grande do Sul, para brincarem o carnaval na 

fronteira e participarem das famosas noites nos cassinos e cabarés de Livramento. 

 Um passo decisivo do governo uruguaio na tentativa de compensar a atividade comercial 

e pastoril deficitária, com o incremento do turismo, foi dado com a Lei 9.936, de 1936, que elevou 

Rivera a situação de Cidade de Turismo, o que implicava no apoio do governo central à combalida 

economia riverense. Joel S. de León explica essa iniciativa do governo de Montevidéu através do 

contexto político da época. Em Rivera predominavam as forças anticolegialistas - apoio fundamental 



do presidente Terra - o que a colocava em situação privilegiada em relação ao governo central. 

Conforme esclarece o autor: 

La vecina Livramento habia sido a lo largo de toda su história - como Rivera lo fué 
para ella - refugio (y asilo) de las corrientes opositoras y centro de formación de 
intentos revolucionario.  Era vital, por lo tanto, tener un dominio claro en la zona y, 
mejor todavia, contar com el apoyo de sus principales fuerzas políticas. Terra tenia 
esse apoyo.    Pero como todo apoyo requería ser compensado. (LEÓN, 1997, p. 
896-897) 

 Contemplar Rivera com franquias comerciais e favorecer o regime de trânsito, assim 

como incentivar as indústrias de carne na região, acarretaria num choque de interesses com o 

governo  brasileiro, choque este descartado em função do apoio dado por Vargas ao governo de 

Terra, por ocasião da revolta de 1935, contra os rebeldes comandados por Basilio Muñoz. A opção foi 

declarar Rivera Cidade de Turismo, possibilitando a instalação de um cassino em Rivera, pois uma 

legislação de 1911  determinava que somente as cidades de interesse turístico poderiam ter 

instalações desse tipo. 

 A elevação da cidade à condição de centro turístico favorecia a implantação de um 

cassino que faria frente aos famosos cabarés de Livramento, como podemos observar nestas 

palavras transcritas do jornal Tradición Colorada de Rivera, em 20 de julho de 1938: 

...seguinmos sosteniendo que no se resolverá el problema del drenaje de dineros 
uruguayos ejercidos por Livramento desde largos años, que como se dice nos 
transforma en un barrio de la ciudad vecina, mientras no tengamos un Hotel-
teatro-cassino...   La causa principalisima del dreneje de dineros que soportamos, 
son los juegos de azar tolerados en Livramento... 

 Na edição de 20 de agosto do mesmo ano, o referido jornal acrescenta: 

...a fin de dar efectividad a esa aspiración unánime de nuestra población para salir 
de la situación de tributarios en el progresso de Livramento, que com sus leyes 
proteccionistas, liberales e patrioticas, en el afan de embellecer su município, 
facilita y transige com ciertos convencionalismos, reglamentando diverciones y 
juegos imposibles de extirpar.    

 A campanha pela inauguração de um cassino em Rivera coincidia com as medidas moralizadoras 

adotadas pelo governo federal brasileiro que em princípios de dezembro de 1937 mandou fechar todas as casas 

de jogos de azar, com exceção dos cassinos nas praias de banho e estações balneares, conforme informa o jornal 

de Passo Fundo  O nacional, na sua edição de 18 de dezembro de 1937.  Tal medida afetou a vida  econômica de 

Livramento e favoreceu a campanha pela inauguração de um Hotel-Teatro-Cassino em Rivera.    

 Efetivamente, Rivera tornou-se um grande centro de turismo no interior uruguaio, 

enquanto Livramento amargava a decadência de sua tradicional vida noturna.    Os encontros no café 

Ponto Chique, os passeios e flertes na praça matriz e o burburinho em torno das roletas dos cabarés 

cederam lugar  ao glamour da Av. Sarandi que, por suas luzes, ganhou a designação especial de via 

blanca.  Suas calçadas foram tomadas pelas cadeiras dos cafés e bares enquanto o recém 

inaugurado Hotel Cassino criava e desfazia fortunas nas mesas de Bacará e na excitante roleta. 

 A partir desse período, Rivera deixou para trás os piores efeitos da crise dos anos 30 e 

passou a monopolizar a vida noturna daquele espaço fronteiriço.      Essa evolução pode ser 

observada a partir de 1938, quando se iniciaram as excursões fonoelétricas, organizadas pela 

empresa Ferrocarril Central (PINTOS, 1990, p.248-249);       No ano seguinte, inaugurou-se o Parque 

Grã-Bretanha, a 6 Km da cidade, junto a Cochilha Negra;  em janeiro de 1941 foi implementada  a 



Comisión de Fiestas y Turismo;   em janeiro de 1942 foi inaugurada a nova sede do  Club Uruguay , 

um dos melhores do país;   neste mesmo ano, iniciaram-se as atividades do Hotel Cassino;   em 

fevereiro de 1943, foi inaugurada  a Praça Internacional e, em agosto, iniciou-se a pavimentação da 

Av. Sarandi com cimento, o que logo foi estendido às principais ruas da cidade, transformando 

significativamente a sua fisionomia urbana.  

 O que se viu nesse processo foi mais um exemplo do movimento pendular que tem 

caracterizado a vida econômica da fronteira. A prosperidade de um setor, numa das duas cidades, 

implica na decadência desse setor na outra. Além disso, percebe-se a clara interferência que as 

políticas econômicas, desenvolvidas pelos governos centrais, exerciam na vida cotidiana destas duas 

comunidades, forçando a busca de acomodações que garantissem a sobrevivência de populações 

que viviam, basicamente, das diferenças monetárias, fiscais e aduaneiras entre os dois países.  

 Contudo, Livramento também teve seu desenvolvimento incrementado, mas por outra 

via - a industrialização. Foi um processo que teve seu nascimento já na década de 1910, quando o 

frigorífico Armour se instalou em Livramento e outros setores ligados à transformação dos produtos 

primários da pecuária tiveram grande impulso. Com uma população de aproximadamente 40 mil 

habitantes e contando com a quarta renda do Rio Grande do sul (2.961.000$000), em 1941 

Livramento situava-se como o terceiro parque industrial gaúcho, tendo quatro frigoríficos, três 

torrefações de café, onze charqueadas e uma cervejaria de renome, a Gazapina, de um conjunto de 

aproximadamente 50 estabelecimentos industriais, que empregava cerca de 3 mil operários 

(SCHÄFFER, 1993, p. 42-50). 

 As alterações de ordem econômica e política na região de fronteira, provocadas pela 

crescente interferência do governo federal nos assuntos antes regulados de maneira mais informal, 

estavam dentro do contexto de substituição da política regionalista e liberal postulada pelos partidos 

tradicionais (Partido Libertador e Partido Republicano Rio-grandense), por outra política de cunho 

mais autoritário e centralizador, que se aprofundou significativamente após a implantação do Estado 

Novo.  Como reflexo dessas alterações, na cidade de Livramento, a hegemonia do clã Flores da 

Cunha foi suprimida quando ocorreu  passagem do poder executivo municipal para as mãos dos 

oposicionistas, representados pelo ex-integrante do Partido Libertador João Jacinto Costa, enquanto 

se realizava uma sistemática campanha desmoralizadora do governo florista. 

 O jornal A Razão, em 6 de abril de 1938, destacava o novo perfil de governante que 

passava a ter Livramento, com as seguintes palavras: 

É um jornalista por temperamento e um homem ilustrado.  O Estado Novo, 
selecionando os verdadeiros valores para a administração pública, confiou o 
governo municipal ao Dr. João Jacinto Costa, espírito empreendedor e decisivo, 
com uma larga visão da coisa pública e das necessidades reais da comuna. 

 O novo prefeito prometeu medidas modernizadoras como o calçamento de algumas 

ruas da cidade e a pavimentação asfáltica para o centro, a ampliação da rede de esgotos, o aumento 

dos estabelecimentos de ensino e a construção de um mercado público e de um hospital.    Além dos 

investimentos na infra-estrutura urbana, acenava-se para a moralização pública e administrativa. A 

partir daquele momento, os crimes seriam severamente punidos e a população estaria 

definitivamente liberta da barbárie e que estava sendo sujeitada pelo clã Flores da Cunha, conforme 



se observa nessa apologia à nova administração de Livramento, encontrada no jornal A Razão, de 

20 de abril de 1938:  

A imprensa de Livramento registra a prisão imediata dos ladrões de uma casa 
comercial como ‘algo inédito’ (...) Era bem essa a situação de Livramento na 
época do caudilhismo e do contrabando.  Os criminosos ou eram amigos dos 
mandões, ou eram por estes protegidos.  Dessa forma, a polícia sempre 
encontrava empecilhos à sua ação moralizadora.   A polícia sempre existiu.   O 
que não existia era autonomia das autoridades policiais que não sabia que grau 
de amizade ou parentesco ligava o criminoso ao chefe político do momento.  E, 
ou não agiam de imediato, ou deixavam o criminoso transpor pacatamente a rua 
que divide Livramento e Rivera.  O novo regime não permite mais essa situação. 

 

4. considerações finais  

 Não pretendemos esgotar o assunto sobre as alterações que caracterizaram o processo 

de estatização do território, ocorrido na região de fronteira Brasil-Uruguai, mas suscitar o debate em 

torno da lógica de conformação dos lugares, sobre as diferentes forças que alteram o padrão de 

comportamento de seus habitantes, como esses lugares são definidos, construídos ou contestados 

em função do confronto entre diferentes grupos de interesses e diversas interpretações do mundo 

social.  

 Com as alterações no contexto econômico, social e político, a região de fronteira Brasil-

Uruguai passou a gravitar em torno de uma nova ordem centralizadora, de teor nacionalista e 

moralizante. O contrabando passou a ser interpretado como um crime contra o desenvolvimento 

nacional. Para combatê-lo e preveni-lo, ocorreu um alinhamento entre Brasil, Uruguai e Argentina e a 

restruturação das normas e entidades públicas responsáveis por sua execução. Os preparativos 

revolucionários dos exilados políticos brasileiros foram reduzidos a proporções mínimas, se 

comparados com os que eram promovidos antes de 1937. O ambiente potencialmente explosivo 

existente na região de fronteira, foi substituído pela estabilidade política – em boa medida 

conquistada por uma severa repressão e vigilância aos opositores do novo regime. 

 O domínio florista foi combatido e substituído por outros setores políticos que propunham, em 

seus discursos, a substituição da irascibilidade pública pela racionalidade e moralidade administrativa, onde não 

haveria lugar para os desmandos de chefes políticos locais, crimes sem julgamento e criminosos impunes. 

Passava-se, por assim dizer, de um ambiente bárbaro para outro civilizado, propenso ao desenvolvimento 

econômico e à paz social.    

 A complementaridade existente entre as duas cidades geminadas passou a ter novo enfoque.  

Enquanto  Livramento ostentava a imagem de uma "progressista" cidade brasileira, com suas indústrias, Rivera 

garantia, para si, a imagem de uma moderna e civilizada cidade uruguaia. Uma e outra assumiam parte da 

ideologia propagada pelos Estados Nacionais:     O Brasil industrializado, o Uruguai civilizado;     Livramento,  

uma cidade brasileira;    Rivera, uma cidade uruguaia. 
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