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Introdução 

Nesta apresentação, recupero dois relatos construídos durante uma pesquisa 

realizada entre os anos de 2011 e 2013 em três povoados localizados nas 

adjacências da divisa política entre Brasil e Uruguai. Tais relatos evidenciam os 

itinerários de deslocamento transfronteiriço empreendidos por duas famílias de 

classe popular, uma delas instalada do lado uruguaio e a outra do lado brasileiro da 

fronteira seca. A situação migratória irregular dos integrantes de ambas as famílias 

deu origem a processos de exclusão que revelam certos paradoxos inerentes à 

razão de Estado. Através de uma estratégia específica de abordagem crítica, 

informada pela experiência concreta das pessoas, proponho-me a enunciar estes 

paradoxos e evocar alguns critérios para a sua superação. Na primeira parte da 

introdução explicito os lineamentos metodológicos e os fundamentos teórico-

políticos que orientaram meu exercício crítico. Em seguida, caracterizo a vida 

binacional na região onde foi realizada a pesquisa e apresento os interlocutores 

cujos relatos informam a reflexão desdobrada ao longo do trabalho. 

 
A propósito do sentido e das condições da crítica 
  
 No prólogo da coletânea poética que escrevi com um amigo da faculdade faz 

alguns anos, dizíamos que a poesia é nada à vida, que a poesia é o sonho. Hoje em 

dia me sentiria tentado a dizer quase a mesma coisa sobre a disciplina na qual me 

formei. Enquanto prática institucionalizada de produção de conhecimento, a 

antropologia é nada à vida, mas pode ser o sonho. A distância entre antropologia e 

vida não é da mesma natureza da que separa esta última da poesia. A poesia é 

nada à vida porque, em seu processo de enunciação, costuma negar a tirania das 

significações estabelecidas no cotidiano para colocar a linguagem à mercê de uma 

pulsação afetiva e emocional delirante. A antropologia disciplinar institucionalizada, 

por outro lado, incorre com alguma frequência na enunciação insistente da ordem, 

da permanência, dos formalismos, da constância dos modos de pensar, etc. e, 

justamente por isso, termina negando o dinamismo mutante da vida. A poesia é 



nada à vida porque é o sonho. Quanto à antropologia, nada garante seu devir 

onírico. Mas esta possibilidade existe -- e de fato se realizada – sempre e quando o 

pensamento antropológico abandona a narrativa da ordem para tornar-se crítica 

efetiva da realidade do poder. Neste sentido, vários antropólogos contemporâneos 

têm se esforçado por definir as condições da crítica e o lugar de sua enunciação. 

Entre os “antropólogos públicos” mais visíveis do momento, talvez Didier Fassin seja 

aquele que formulou mais explicitamente as condições de possibilidade do 

procedimento crítico levando em conta a especificidade da antropologia enquanto 

ciência-social. Em tensão com algumas de suas proposições, sugiro que a crítica é 

menos um exercício reflexivo autônomo e moralmente informado do que a tentativa 

de enunciar os critérios de transformação imanentes à própria realidade. 

Em uma entrevista recente ao suplemento cultural do jornal Clarín (2014), 

Didier Fassin afirmava que a associação entre o método etnográfico -- calcado no 

longo tempo de convívio com as pessoas estudadas -- e uma forma propriamente 

antropológica de "aproximação" à realidade -- que implica o exercício de 

generalização a partir do singular -- nos permite pensar o mundo de forma "crítica". 

De acordo com Fassin, o trabalho "crítico" consiste, basicamente, em demonstrar, a 

partir da análise pormenorizada dos elementos que se encontram em jogo em cada 

situação, que as coisas poderiam ser diferentes do que são. Quando dizemos que a 

tarefa da crítica é demonstrar a instabilidade intrínseca do statu quo -- "as coisas 

podem ser diferentes do que são" – realizamos uma dupla asseveração: por um 

lado, afirmamos a estabilidade relativa de qualquer situação e, por outro lado, 

reivindicamos para nós mesmos a tarefa de tencionar a realidade atual -- ainda que 

seja no nível da pura reflexão.  

Na obra de Fassin, o procedimento crítico se expressa em acuradas 

tentativas de historicizar os regimes de biolegitimidade que investem os corpos 

humanos e de demonstrar sua incidência concreta sobre a produção das 

subjetividades. Um exemplo deste tipo de problematização é a análise do autor 

sobre as políticas europeias de acolhida aos imigrantes e refugiados (cf. Fassin, 

2008; Fassin y D`halluin,	2005). Fassin observa que, a partir de meados da década de 

1970, ditas políticas teriam se tornado cada vez mais restritivas, numa relação 

inversamente proporcional à demanda de mão de obra imigrante nas indústriais 

nacionais. Rechaçada pela economia política, a presença migrante tornou-se uma 

questão de economia moral. Já não era, portanto, a utilidade laboral e o vigor físico 



dos corpos migrantes que condicionava sua permanência em países como a França, 

mas sim o sofrimento do qual estes mesmos corpos eram capazes de dar 

testemunho perante certas instituições do estado encarregadas de assegurar-lhes 

proteção.  

Ao analisar dos efeitos localizados de poder produzidos pela atual “razão 

humanitária” e ao inscrevê-los em marcos históricos mais abrangentes, Didier Fassin 

demonstra o caráter controverso e cambiante dos valores morais que dão sustento 

às práticas contemporâneas de governo das populações. É a partir deste 

movimento, que reconhece simultaneamente o desenvolvimento histórico e as 

expressões "encarnadas" de um mesmo processo, que a antropologia crítica -- tal 

como a concebe Fassin -- estaria em condições de encontrar um lugar para si na 

reflexão sobre nosso mundo. Retomando a célebre alegoria platônica, Fassin situa 

seu trabalho como antropólogo nos umbrais da caverna: o etnógrafo pode transitar 

entre seus interlocutores e seu tema de pesquisa, entre a intimidade e o 

distanciamento; não pode negar, portanto, a intelecção dos próprios agentes, mas 

tampouco pode eludir sua responsabilidade como pensador autônomo (cf Fassin, 

2011). Esta autonomia reflexiva autoriza o antropólogo avaliar o que está em jogo, o 

que se ganha e o que se perde nos processos de mudança social para poder 

construir um posicionamento político e ético-moral próprio.  

Sem nenhuma pretensão de desmerecer o modelo de crítica elaborado por 

Fassin, quero sugerir que a realização plena do potencial crítico da antropologia não 

depende necessariamente daquilo que o autor denomina "aproximação 

antropológica", ou seja, do exercício de generalização a partir do singular. Também 

proponho que a instalação de um sujeito reflexivo autônomo nos umbrais da caverna 

platônica não é condição fundamental para a fabricação de enunciados críticos.  

Da proposta de Fassin é possível depreender que o singular investe 

relevância para a análise científico-social na medida em que possamos 

(re)apresentá-lo através da generalização. Uma forma alternativa de abordar o 

singular consistiria em tomá-lo em si mesmo, como momento definitivo da 

generalidade. No primeiro caso, o procedimento crítico está condicionado à prévia 

apresentação dos muitos elementos, relações e processos que participam no 

condicionamento da singularidade observada. Feita esta apresentação, o 

investigador procederá ao balanço crítico das tendências em jogo e assumirá, frente 

a elas, um posicionamento moral e, eventualmente, uma atitude política. No 



segundo caso, a singularidade é encarada como condição de possibilidade de todas 

as tendências que nela se atualizam – e não o contrário. Neste sentido, a 

singularidade é algo que nos conta uma verdade geral sobre certas tendências. Ela 

é a “ponta” atual e localizada de um processo. Seu desenvolvimento explicita como 

as coisas são e, ao mesmo tempo, o quão diferente elas poderiam ser. A crítica, 

nestas circunstâncias, consiste em afirmar aquilo que, na singularidade observada, 

contradiz o estado de coisas que ela própria reproduz “singularmente”. Para fins de 

contraste, poderíamos dizer que, nesta segunda perspectiva, a crítica não passa 

necessariamente pela demonstração das condições de possibilidade de um 

determinado fenômeno e pela subsequente afirmação moral de que as coisas 

poderiam ser diferentes do que são. Ao contrário, criticar é reivindicar politicamente 

as condições de impossibilidade da situação atual, ou seja, tudo aquilo que 

evidencia sua inconsistência e que tende a extravasá-la na prática. É o texto 

antropológico que realiza esta politização? A priori, não. A escrita antropológica 

pode ou não tornar-se parte da constelação de um agenciamento politizador que 

incida eficazmente sobre as relações de força concretas.  

Dizer que a crítica não precisa passar, necessariamente, pela genealogização 

dos elementos discursivos, simbólicos, tecnológicos, etc. que confluem na situação 

atual não exclui a importância das genealogias. Apenas desloca sua função. A 

historização serve para nos dar uma ideia do que fomos e estamos deixando ser, de 

modo que possamos ver em perspectiva a série de mutações que desembocam em 

novas formas de poder. Contudo, a crítica política e ético-moral daquilo que estamos 

nos tornando se beneficiaria muito mais do mapeamento das tendências reais de 

transformação que operam no presente do que do olhar retroativo que se limita a 

constatar que as coisas nem sempre foram como são. Se se trata de encontrar 

critérios para propor que as coisas podem efetivamente ser diferentes, então uma 

alternativa pertinente seria condicionar a enunciação crítica ao seguimento das 

dinâmicas singulares que desafiam objetivamente a razão atual do poder.  

A modalidade de crítica pela qual advogo está muito longe dos umbrais da 

caverna platônica porque não se preocupa em transitar entre as concepções que as 

pessoas possuem sobre seus próprios atos e as condições implícitas que os 

condicionam e redimensionam no marco de uma lógica mais abrangente de 

produção da realidade. Pelo contrário, o procedimento crítico que orienta o presente 

trabalho vai ao encontro da realidade. Esta realidade, contudo, não são os “fatos 



empíricos” que, sob a ótica platônica, estariam contrapostos ao intimismo da 

intelecção individual. Trata-se de uma realidade que não é, mas que devém. Devém 

na medida em que cria suas condições de possibilidade e impossibilidade, suas 

determinações imanentes – entre as quais se encontram as próprias intelecções dos 

sujeitos, que são formas da realidade em transformação. A realidade em devir 

estabelece a mediação entre o passado e o futuro, entre o que deixamos de ser e o 

que poderíamos ser à revelia das determinações atuais. A aposta crítica que eu 

reivindico extrai sua força enunciativa do presente – ou seja, da realidade em devir – 

e consiste em reconhecer nele suas próprias condições de impossibilidade para 

conseguir, então, prefigurar um futuro possível. Guattari? Não, Georg Lukács (2013 

[1922]). 

Talvez o leitor se surpreenda ao saber que, entre outras razões, Didier Fassin 

(2011) escolhe o limiar da caverna como lugar adequado para o exercício da tarefa 

crítica com a intenção de se desmarcar da tradição marxista. Esta, segundo o autor, 

é típica representante de uma tendência intelectual de se situar no exterior da 

caverna para identificar, e eventualmente tentar corrigir, as ilusões nutridas pelos 

homens e mulheres que habitam a escuridão. Suponho que Fassin se surpreenderia 

ao saber que Lukács, um marxista clássico que se auto-definia como “ortodoxo”, já 

havia decidido, há quase cem anos, situar sua atividade crítica bem longe da 

alegoria da caverna e bem próximo do instante presente. Nas palavras de Lukács, é 

neste instante que “o pensamento se dissolve em processo [e é] momento de 

mediação profunda e ramificada, momento da decisão, momento de nascimento do 

novo” (Lukács, 2013, p. 339). 

 

De volta ao campo 

 

 Dediquei minha pesquisa de mestrado em antropologia social1 à análise das 

experiências de trabalho, deslocamento, indocumentação e acesso aos serviços do 

Estado vivenciadas pelos grupos populares que habitam pequenas cidades e 

povoados dispersos ao longo da extensa faixa de fronteira seca compartilhada por 

Brasil e Uruguai. A mobilidade territorial e as práticas binacionais estão presentes na 
                                                
1Ver	MORAES, Alex Martins. Negociando às/as margens: experiências de trabalho, deslocamento, indocumen-

tação e acesso aos serviços do Estado na fronteira brasileiro-uruguaia. 209 f. Dissertação de Mestrado - Curso 
de Antropologia Social, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013.	



vida da maioria dos moradores da fronteira brasileiro-uruguaia e podem ser 

agenciadas nos mais diversos contextos, que incluem transações comerciais 

cotidianas, aquisições fundiárias a preços vantajosos, busca por postos de trabalho 

disponíveis no país vizinho, mudança de domicílio motivada por flutuações no valor 

dos alugueis, uso de serviços públicos (especialmente de saúde e educação), 

recomposições familiares, etc. Estas situações mais ou menos contingentes de 

intercâmbio através da divisa política são favorecidas pela contiguidade territorial 

entre as localidades fronteiriças e propiciam uma fluida negociação dos diacríticos 

atribuídos às nacionalidades brasileira e uruguaia. 

 Mas se a nacionalidade jurídica dos sujeitos não opera per se nas clivagens e 

hierarquizações localmente observadas, isso não quer dizer que a vida binacional 

transcorra numa atmosfera de irmandade alheia a processos radicais diferenciação. 

Em primeiro lugar, é importante dizer que, se bem os trânsitos e intercâmbios 

transfronteiriços são estimulados pelo processo de regionalização econômica do 

Cone Sul e pela facilidade de cruzamento da fronteira seca, eles também precisam 

responder às condicionantes de uma geopolítica mais rígida, balizada pelo poder 

soberano dos estados nacionais. Este poder institucional de arbítrio, esta 

capacidade de determinar quem pertence e quem não pertence à dada jurisdição 

territorial – e, por conseguinte, quem acessa e quem deixa de acessar determinados 

recursos – está sempre latente na fronteira brasileiro-uruguaia; sua materialização 

ocorre, frequentemente, no âmbito das interações entre sujeitos e instituições 

públicas, sempre e quando o acesso aos benefícios e serviços outorgados por estas 

últimas encontra-se condicionado ao requerimento de documentos nacionais de 

identificação. É no contato com as instituições públicas que a lógica escrutinadora e 

dualista do poder soberano – assim como seus efeitos de exclusão e abandono – 

está em condições de operar sobre a vida pessoas, conduzindo, eventualmente, à 

negação dos direitos, à reiteração das subordinações sociais vigentes e, no limite, à 

precarização da vida. 

Se bem a sociedade fronteiriça está atravessada por práticas binacionais de 

diversas naturezas, são os deslocamentos empreendidos por famílias empobrecidas 

de trabalhadores informais que costumam originar situações de indocumentação 

prolongada e de segregação institucional. Isto ocorre por duas razões fundamentais. 

Em primeiro lugar porque, historicamente, o corredor fronteiriço compartilhado por 

Brasil e Uruguai comporta um mercado de trabalho internacionalizado no qual o 



desempenho de atividades laborais exige que os sujeitos estejam dispostos a 

franquear os limites entre estados-nacionais em condições migratórias irregulares. 

Em segundo lugar, porque os meios institucionais para obter documentos nacionais 

supõem consideráveis gastos financeiros e raramente encontram-se disponíveis nas 

pequenas cidades e povoados limítrofes, permanecendo, por isso, inacessíveis aos 

grupos em maior desvantagem econômica. Os relatos apresentados nas páginas 

seguintes são o registro dos itinerários de um conjunto de sujeitos que precisaram 

fazer frente às clivagens de poder que esquadrinham o território fronteiriço no qual 

habitam. O exercício da crítica se desdobra, ao longo dessas histórias, de forma 

concomitante a exposição dos efeitos de poder que procuram se atualizar sobre os 

corpos estrangeirizados dos meus interlocutores. Para ser mais preciso, a crítica 

cintila fugazmente nestes relatos sob a forma de um conjunto de enunciados que, 

em estreita relação com as vivências dos sujeitos, procuram enunciar os paradoxos 

do presente e evocar a possibilidade de outra forma de vida.  

O primeiro tópico desta exposição está dedicado ao caso de Rosa, uma 

cidadã brasileira estabelecida desde a década de noventa no povoado de Villa 

Isidoro Noblía, situado a poucos quilômetros da fronteira com o Brasil. Após a morte 

do seu marido, que possuía cidadania uruguaia, ela foi impedida, por ser 

estrangeira, de acessar programas sociais destinados a famílias de baixa renda – 

isto à revelia do fato de três dos seus quatro filhos terem nascido no Uruguai. A 

história de Rosa me permite iluminar criticamente os paradoxos do poder soberano e 

evidenciar algumas táticas mobilizadas por ela para continuar levando sua vida em 

uma jurisdição nacional que insiste em declarar-se alheia à presença dos que nela 

residem. No segundo tópico, exploro a trajetória da família de Jorge, um uruguaio 

cuja experiência, análoga à de Rosa, desdobrou-se em território brasileiro, dando 

margem a desencadeamentos táticos bastante específicos, nos quais a utilização 

estratégica das regras sociais originou um percurso relativamente exitoso – e 

subversivo em alguma medida – de acesso aos recursos controlados pelas 

instituições públicas. Na conclusão do trabalho retomo os parâmetros críticos 

elaborados na primeira parte da introdução para indagar pelas condições e 

possibilidade e de impossibilidade imanentes às cartografias do poder mapeadas por 

meus interlocutores. 

 

1. Rosa 



 

Rosa nasceu na cidade de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul (Brasil) e é 

mãe de quatro filhos: Marta – que nasceu no Brasil, tinha vinte e dois anos à época 

de minha pesquisa, estava casada e tinha um filho –, Laura, Tiago e Andrés – com 

três, onze e doze anos respectivamente, todos nascido no Uruguai. Em meados da 

década de noventa, após separar-se do primeiro marido, esta interlocutora mudou-

se da cidade natal em companhia da filha mais velha para a casa de uma das irmãs, 

que residia em Villa Isidoro Noblía, povoado uruguaio situado a doze quilômetros da 

fronteira com o Brasil. Em 2002 ela veio a conhecer Antonio, seu segundo esposo, 

que oito anos mais tarde se envolveria num fatal acidente de carro. Antonio era 

uruguaio e pouco antes de falecer reconhecera a paternidade de Marta, estendendo-

lhe, assim, a cidadania nacional. Rosa, por outro lado, nunca conseguiu regularizar 

sua situação migratória, uma vez que o acesso à documentação consistia numa 

empreitada tortuosa e relativamente cara. 

 Quando vivo, Antonio fazia changas (palavra que, na  região  onde  realizei 

minha pesquisa, designa atividades remuneradas de caráter  informal, efêmero  e  

esporádico) e era beneficiários do PANES (Plan de Asistencia Nacional a la 

Emergencia Social)2, o que permitia que ele, a esposa e os filhos usufruíssem de 

transferências monetárias regulares por parte do Estado uruguaio. Já Rosa 

dedicava-se, exclusivamente, às tarefas domésticas. Depois do falecimento de 

Antonio, os repasses do PANES foram imediatamente suspensos, uma vez que, 

sendo estrangeira, Rosa estava legalmente impossibilitada de tornar-se titular de 

qualquer programa social promovido pelo governo uruguaio.  

A suspensão da ajuda financeira do Estado evidencia como a distribuição 

seletiva dos recursos públicos, por assentar-se em primeira instância no critério de 

nacionalidade, termina obliterando, de um só golpe, a presença territorial e as 

urgências econômicas concretas de todo um grupo doméstico. É como se 

                                                
2O PANES, implementado em 2005 pelo governo uruguaio, garantia uma transferência monetária chamada “in-

greso ciudadano” para pessoas em situação de pobreza extrema. O “ingreso ciudadano” se sobrepôs a dois 
sistemas de transferência de ingressos não-contributivos pré-existentes – Asignaciones Familiares e Pensio-
nes de Vejez. Terminada a vigência do Plano de Emergência, em 2007, seguiram vigentes, apenas, as Asig-
naciones Familiares que, de forma análoga ao Bolsa Família do governo brasileiro, consistem em uma ajuda 
pública destinada a famílias pobres em troca de certas contrapartidas, como a matrícula dos filhos na escola, 
o controle da gravidez, tramitação do documento de identidade aos recém-nascido e controles pediátricos pe-
riódicos.	



estivéssemos diante de um jogo arbitrário de “claro-escuro” orquestrado 

unilateralmente pela normativa estatal. Neste jogo, quatro pessoas – três delas 

cidadãs uruguaias – em forte desvantagem econômica são declaradas invisíveis aos 

olhos das instituições públicas no exato momento em que seu único elo com o 

espaço da cidadania – o pai/marido adulto de nacionalidade uruguaia – deixa, 

também ele, de existir. No entanto, apesar de inscritos numa zona de exclusão legal, 

Rosa e os filhos permanecem obstinadamente vivos; somente que agora sua 

pobreza real metamorfoseou-se em pobreza fantasmática, tornando-se assimilável 

ao elemento difuso do que certos discursos costumam chamar “pobreza crônica”, 

mas que eu prefiro denominar, lançando mão da sugestiva expressão cunhada por 

Abdelmalek Sayad (2001), pobreza exótica. 

É surpreendente observar como a inclinação nacionalista de certas políticas 

públicas acaba produzindo situações que são paradoxais, inclusive do ponto de vista 

da razão de Estado; razão segundo a qual os “nacionais” têm prioridade sobre os 

“estrangeiros” na distribuição dos recursos socialmente disponíveis. Para constatar 

este paradoxo, basta reparar que, no grupo doméstico em questão, mesmo que as 

três crianças pequenas possuíssem os tão alardeados documentos nacionais, elas 

permaneciam alijadas das reservas de “bem estar” ofertadas pelo país no qual 

residiam e do qual eram cidadãs. 

 Mas a tentativa de restringir o uso dos recursos públicos apenas aos cidadãos 

uruguaios ou aos estrangeiros com situação migratória regular – negligenciando as 

peculiaridades da vida binacional – é confrontada, e por vezes contornada, a partir 

das próprias lealdades familiares. Mesmo sem poder solicitar em seu nome a ajuda 

do governo, Rosa consegue, ainda assim, fazer uso do dinheiro disponibilizado pelo 

Estado uruguaio. Isto é possível porque, ao possuir cidadania nacional, Marta, a filha 

mais velha, cumpre com todas as exigências para inscrever-se nos programas 

sociais do governo. Ela é mãe de um menino, mas como seu marido está 

empregado e o casal dispõe de ingressos suficientes para o sustento dos três 

membros do grupo doméstico, ambos consideraram pertinente repassar para Marta 

o valor do plano social que lhes corresponderia. Sem dúvidas a quantidade de 

dinheiro repassada à Rosa nem de longe atende as necessidades econômicas de 

três crianças, mas, como minha interlocutora observa em tom de resignação, o pior é 

nada. 

 



2. Jorge 

 
 Zonas de exclusão legal como aquela em que a normativa estatal inscreveu 

Rosa e seus filhos são uma constante na vida binacional das classes populares 

fronteiriças e não estão restritas ao território deste ou daquele país. Tanto é assim 

que me bastou cruzar a fronteira política de volta ao Brasil para tomar contato com 

um drama familiar análogo ao vivenciado pelas pessoas que entrevistei em Noblía. 

O caso de Jorge, sua esposa e filhos é, no que diz respeito às consequências da 

indocumentação, uma espécie de “espelho” do caso de Rosa. O que varia, aqui, são 

os percursos que conduziram à exclusão legal e as estratégias que foram 

agenciadas para enfrentá-la. 

 Antes de mudar-se para o povoado fronteiriço de Aceguá, onde o conheci, 

Jorge morava na cidade uruguaia de Artigas, limítrofe com Quaraí, no Rio Grande do 

Sul. Lá os amigos o haviam apelidado de golondrina, porque trabalhava Brasil 

adentro no inverno e regressava à fronteira no verão para incorporar-se às frentes 

de trabalho mobilizadas pela atividade agrícola. Lembro-me que numa das visitas 

que lhe fiz, levei comigo uma cartolina branca e perguntei se poderia desenhar o 

mapa dos lugares por onde havia estado nas suas épocas de golondrina. Em 

poucos minutos começou a emergir do papel um circuito ovalado e contínuo, 

pontilhado de nomes de cidades: Montevidéu, Pelotas, Porto Alegre, Canoas, Novo 

Hamburgo, Dois Irmãos, Soledade, Mariante, Estrela, Lajeado, Carazinho, Caxias do 

Sul... Segundo comentou meu interlocutor naquela oportunidade, sua itinerância só 

veio a interromper-se quando, em um dos retornos veranis a Artigas, conheceu a 

atual esposa, Susana. Diante dos planos de casamento nutridos por ambos, 

começar a trabalhar na coleta de resíduos recicláveis foi a alternativa encontrada por 

meu interlocutor para sedentarizar-se. No entanto, o fechamento repentino do 

depósito de lixo onde trabalhava em Artigas acabou impondo, novamente, a 

necessidade do deslocamento, desta vez com a família. 

 Através dos conhecidos em Quaraí, Jorge ficara sabendo da existência de 

alguns lixões em Aceguá e o contato com um proprietário rural brasileiro desta zona 

era a garantia de que ele teria onde morar nos primeiros momentos após sua 

mudança. Logo que chegou a Aceguá, Jorge coletou doações de tábuas, telhas e 

tijolos entre os moradores da vizinhança e pôde erguer, com as próprias mãos, uma 

residência nos domínios da propriedade rural de seu anfitrião. O abrigo, contudo, 



resistiu pouco mais de um ano até ser derrubado por uma fortíssima tempestade. 

Marido e mulher seguiram morando no que restava da casa até receberem de uma 

poderosa organização religiosa local a moradia onde atualmente residem. Desde 

que Jorge e Susana chegaram a Aceguá, eles tiveram três filhos: Hugo, Mateo e 

Paula – com dois, cinco e sete anos, respectivamente. Os três filhos meus – relata 

Jorge – são brasileiros, nascidos aqui. Eu fiz o parto da minha guria, este [Mateo] 

nasceu na Colônia3 e o outro [Hugo] nasceu em casa. 

 A família de Jorge se mantinha, basicamente, com o dinheiro da venda de 

materiais recicláveis e com as doações que Susana recebe quando percorre as 

escassas ruas de Aceguá em busca de ajuda financeira ou gêneros alimentícios. 

Todos os meses também chegava uma sesta básica da Prefeitura de Aceguá, cujo 

sortimento vinha minguando sensivelmente nos últimos tempos4. Menos frequentes 

são as trocas de alimentos entre vizinhos, que se inserem num sistema de 

prestações assentado em vínculos de compadrio e afinidades religiosas bastante 

comum nas periferias de Aceguá. A respeito da coleta de resíduos, é importante 

observar que se trata de uma ocupação instável, porque como a maioria dos 

depósitos de lixo espalhados ao longo da linha de fronteira são irregulares, eles 

acabam interditados, cedo ou tarde, pelas autoridades sanitárias brasileiras ou 

uruguaias, segundo corresponda. 

 Imerso em um contexto de grandes limitações materiais, uma alternativa 

vislumbrada pelo casal para incrementar suas fontes de renda foi inscrever-se no 

programa Bolsa Família, do Governo Federal brasileiro. Entretanto, de forma 

análoga ao que ocorreu com Rosa, seu registro no Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo ficou impossibilitado porque eles não possuíam documentos 

nacionais – ainda que Hugo, Mateo e Paula sim os possuíssem. Aqui, novamente o 

a exigência de documentos nacionais de identificação para atribuição de auxílios 

financeiros demonstra suas enormes limitações e desmorona em um colapso 

paradoxal ao invisibilizar crianças brasileiras a partir da estrangeirização dos seus 

pais uruguaios. 

 A situação de exclusão via indocumentação confrontou diretamente as 

                                                
3Jorge refere-se ao único Hospital de Aceguá-Brasil, localizado no próspero Distrito da Colônia Nova. 
4Questionei os funcionários da Prefeitura de Aceguá sobre o porquê do “esvaziamento” das sestas básicas. Eles 

alegaram escassez de recursos, mas fizeram questão se enfatizar que, ainda assim, todas as famílias em 
situação de pobreza extrema (ingressos inferiores a R$70,00 per capita, por mês) continuam recebendo o 
auxílio, inclusive os estrangeiros. 



expectativas do casal visto que, para eles, o fato de estarem residindo no Brasil e 

terem filhos brasileiros justificaria seu reconhecimento como caudatários da ajuda 

econômica do governo. Mas se, nessas regiões fronteiriças, as desvantagens de 

classe, justapostas à indocumentação, terminam convertendo os processos de 

margem em algo iminente, enfrentá-los torna-se um imperativo cotidiano que 

canaliza demandas e concepções singulares sobre o significado da cidadania e a 

abrangência dos direitos. 

A implantação, em meados de 2011, do Escritório de Assistência Cidadã do 

Ministerio de Desarrollo Social uruguaio (MIDES) na fronteira de Aceguá foi o 

elemento central para que Susana conseguisse levar adiante um percurso 

alternativo de (re)cidadanização dos filhos. Isto porque referido órgão público está 

habilitado para credenciar pessoas nos planos de distribuição de renda do Estado e 

facilitar o acesso à documentação nacional para indivíduos diagnosticados “em 

situação de vulnerabilidade”. Sendo de comum conhecimento entre os uruguaios 

que o MIDES é responsável pela administração de programas sociais, Susana 

achou plausível averiguar sobre a possibilidade de receber algum apoio para suas 

crianças. Reparemos, aqui, que na noção de pertencimento nacional operada por 

minha interlocutora a questão da presença territorial não investia maior importância: 

sendo uruguaia ela acreditava poder canalizar para si, independente de onde 

estivesse morando, uma certa quantidade de recursos correspondente às suas 

urgências econômicas. É interessante notar que esta concepção de “direito a ter 

direitos” dissociada da exigência de presença física em território nacional não está 

totalmente alheia à própria normativa uruguaia, pelo menos no que tange ao sistema 

de previdência social. Desde 1998 a lei nº 16.929 reconhece o direito a pensões de 

velhice e invalidez aos cidadãos nacionais residentes no Brasil ou na Argentina 

estabelecidos a uma distância não maior de cinco quilômetros do limite fronteiriço 

com o Uruguai. As coisas, contudo, são diferentes no caso dos programas familiares 

de transferência de renda (denominados Asignaciones Familiares) controlados pelo 

MIDES, cuja concessão está condicionada à presença territorial dos administradores 

do benefício e à inclusão dos seus filhos nas redes nacionais de saúde e educação. 

 Detenhamo-nos sobre este ponto para tornar mais evidente a lógica de 

funcionamento das Asignaciones Familiares uruguaias e do Programa Bolsa Família 

brasileiro, cujo efeito basilar, apesar das aparências, não consiste apenas em 

distribuir renda, mas também em governar condutas. Ambos os programas sociais 



exigem dos seus beneficiários que fixem residência, obtenham documentos e 

matriculem os filhos nas escolas e creches do “lado certo” da divisa política, ou seja, 

nas respectivas jurisdições territoriais dos Estados que os promovem. Em sua 

página oficial, o Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) explicita os objetivos das 

Asignaciones Familiares: esta prestación tiene como fin que los beneficiarios 

cumplan con determinadas condiciones: cursar la enseñanza formal y atender su 

salud. Por seu lado, o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS) afirma o seguinte, também em seu sítio na internet, a respeito do Programa 

Bolsa Família: 

 
O Bolsa Família está baseado na garantia de renda, inclusão produtiva e no 

acesso aos serviços públicos (...) possui três eixos principais focados na 

transferência de renda, condicionalidades e ações e programas 

complementares. A transferência de renda promove o alívio imediato da 

pobreza. As condicionalidades reforçam o acesso a direitos sociais básicos 

nas áreas de educação, saúde e assistência social. Já as ações e 

programas complementares objetivam o desenvolvimento das famílias, de 

modo que os beneficiários consigam superar a situação de vulnerabilidade5.  

 

 Estes objetivos refletem o desejo dos governos de regular as práticas sociais 

dos seus cidadãos de forma a garantir – como fica explícito no texto do MDS – sua 

inserção social produtiva, ou seja, sua conversão em indivíduos socialmente úteis, 

melhorados física e intelectualmente através de relações sistemáticas com 

determinadas instituições públixas (fundamentalmente de saúde e de ensino). 

Enquanto programas assistenciais estatais não-contributivos, tanto o Bolsa Família 

como as Asignaciones têm abrangência territorial delimitada e visam uma população 

específica: os cidadãos nacionais residentes no interior das fronteiras do Estado. 

 Circunscrever o uso dos benefícios apenas aos nacionais documentados é 

uma forma de delimitar um campo ideal de relações entre pessoas e coisas, entre os 

“cidadãos” e as instituições/recursos que lhes correspondem. Como vimos, esse 

recorte ideal da população, essa pretensão de assujeitamento em favor do cidadão 

nacional é posta constantemente em xeque devido a um paradoxo impossível de ser 

superado a partir da razão de Estado. Poderíamos sintetizá-lo da seguinte maneira: 

a exclusão dos estrangeiros do espaço dos direitos termina, em muitos casos, por 
                                                
5Disponível em: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia, acesso em 26/11/2012 



invisibilizar todos os nacionais que, eventualmente, se encontram sob sua 

responsabilidade e deles dependem economicamente. Levando em conta que a 

indocumentação associa-se, frequentemente, à experiência de classe dos grupos 

subordinados fronteiriços, somos obrigados a concluir que o paradoxo da razão de 

Estado atinge proporções ainda mais dramáticas quando se entrelaça com as 

políticas dirigidas às “pessoas em situação de vulnerabilidade”, já que faz com que 

estas mesmas políticas, em vez de mitigarem os efeitos de exclusão, terminem por 

reiterá-los. Mas se os objetivos estratégicos da pretensão de assujeitamento são, às 

vezes, colapsados de forma “endógena” pela própria lógica estratégica na qual se 

inscrevem, meu trabalho de campo permite demonstrar que a práxis binacional 

cotidiana das classes populares (trans)fronteiriças também tem o poder de “curto-

circuitar” aquela pretensão, só que em favor da inclusão e do alargamento do 

espaço da cidadania. Vejamos como. 

 A respeito de Susana e Jorge, eu vinha dizendo o seguinte: uma vez 

impedidos de acessar o Bolsa Família, eles procuraram o serviço fronteiriço do 

MIDES para consultar sobre a possibilidade de se inscreverem em programas 

sociais do governo uruguaio. Lá, informaram-nos de que suas crianças, por serem 

filhas de uruguaios natos, tinham direito a serem investidas da cidadania uruguaia e, 

por essa via, estariam autorizadas a receber as Asignaciones Familiares, mas com a 

condição de que seus pais residissem no Uruguai e as crianças frequentassem os 

serviços públicos deste país. Como procederam, então, Jorge e Susana para fazer 

valer sua demanda por recursos? Em primeiro lugar, eles cumpriram com todos os 

trâmites de documentação das crianças, os quais transcorreram através do 

Escritório do MIDES sem nenhum custo e culminaram com a atribuição das carteiras 

de identidade. Em segundo lugar, eles “tomaram emprestado” o endereço de alguns 

conhecidos que residiam do outro lado da auto-estrada BR 253, ou seja, no Uruguai. 

Por fim, o casal matriculou seus filhos em instituições de ensino uruguaias e, 

utilizando o endereço “emprestado”, efetivou seu cadastro exitoso junto ao Ministerio 

de Desarrollo Social. 

 Os procedimentos enumerados nas últimas linhas do parágrafo anterior 

podem, sem dúvidas, ser interpretados como táticas – no sentido que lhes atribui 

Michel de Certeau (2008 [1980]) – pelas quais os dominados tomam em suas mãos, 

parcial e transitoriamente, as regras do jogo social. Diferentes das estratégias, que 

competiriam às instituições poderosas, capazes de promover seus objetivos 



sistematicamente cincunscrevendo um próprio no mundo enfeitiçado pelos poderes 

invisíveis do Outro (de Certeau, 2008, p. 99), as táticas seriam muito mais 

heterogêneas, instáveis, não cumulativas. Reproduzir-se-iam em todos os lugares, 

no golpe a golpe da vida cotidiana, vampirizando as tecnologias de poder. 

Retomemos, por um instante, as asserções do próprio de Certeau sobre o campo de 

emergência das táticas e as limitações de que padecem: 

 
(…) a tática é um movimento “dentro do campo de visão do inimigo”, como 

dizia von Büllow, e no espaço por ele controlado. Ela não tem portanto a 

possibilidade de dar a si mesma um projeto global nem de totalizar o 

adversário num espaço distinto, visível, objetável (…) O que ela ganha, não 

se conserva. Este não-lugar lhe permite, sem dúvida mobilidade, mas numa 

docilidade aos azares do tempo, para captar no voo as possibilidades 

oferecidas por um instante. Tem que utilizar, vigilante, as falhas que as 

conjunturas particulares vão abrindo na vigilância do poder proprietário. Aí 

vai caçar. Cria ali surpresas. Consegue estar onde ninguém espera. É 

astúcia (de Certeau, 2008, p. 100-101). 

 

 As sequência de metáforas bélicas desencadeada pelo autor desde a primeira 

referência ao célebre estadista do II Reich, o Príncipe von Büllow, conduz à uma 

apresentação das táticas como algo irrevogavelmente intersticial e 

sobredeterminado, em que pese seu enorme potencial criativo. Ao fim e ao cabo, as 

táticas são isso: uma potencialidade enquistada no lugar do “outro” do poder. Sem 

descartar esta perspectiva, sugiro que é possível ampliá-la, de forma a enfatizar com 

mais acuidade as pautas políticas inesperadas que cintilam na irrupção localizada 

das táticas. Neste sentido, minha proposta é interpretar o manejo que Susana e 

Jorge fizeram das tecnologias estatais de identificação e governo de populações 

como uma postura tática de cumplicidade subversiva com o sistema. Esta noção, 

proposta por Santiago Castro-Gómez e Ramón Grosfoguel (2007) procura dar conta 

daquelas operações de resistência semiótica às formas hegemônicas de 

conhecimento – e, acrescentaria, de exercício do poder – a partir de racionalidades 

outras, forjadas em uma práxis que é exterior ao pensamento de Estado e que 

reflete, portanto, concepções singulares e ampliadas a respeito do limite dos 

territórios e da abrangência dos direitos. Eduardo Restrepo e Axel Rojas entendem 

que essa “cumplicidade” das formas intersticiais de saber e fazer, de savoir-faire, é 



subversiva porque 

 
foi constituída de múltiplas maneiras, por uma configuração de relações de 

poder que se fazem corpos, subjetividades e maneiras de conhecer tanto 

daqueles que habitam posições dominantes como subalternas; mas esta 

constituição não implica nem que os conteúdos, nem que as modalidades 

destes conhecimentos se limitem a reproduzir as configurações de poder 

que os constituem: daí o seu potencial subversivo (Restrepo; Rojas, 2010, p. 

197). 

 

 Ao documentarem seus filhos e matriculá-los em escolas uruguaias, Susana e 

Jorge seguiram o script nacionalista do programa social que desejavam solicitar. 

Contudo, ao continuarem residindo do outro lado da rua, no Brasil, eles subverteram 

o viés territorial absoluto das Asignaciones Familiares, impugnando, parcialmente, a 

pretensão de assujeitamento que pretendia condicionar a concessão de recursos 

estatais à presença fixa dos sujeitos nos limites de uma dada jurisdição nacional. 

Fazendo isso, eles não apenas superaram sua exclusão legal e a invisibilidade dos 

filhos, mas também estenderam, na medida das suas necessidades e urgências, o 

próprio horizonte de vigência da cidadania política, ajustando-a às contingências de 

uma vida binacional. 

 Jorge, no entanto, continua insatisfeito, porque ao longo de todos esses 

movimentos táticos, ele considera que algo importante foi perdido: a possibilidade de 

escolha dos seus filhos. Eu gostaria – reflete Jorge – que eles mesmos decid[issem] 

a vida deles sem ficar dependendo dos dois países. Depender de dois países, no 

final das contas, não é o melhor dos mundos. Significa estar permanentemente 

defrontado com a necessidade de ir buscar em um lado o que o outro se nega a 

oferecer; implica, também, estar pendente das “falhas de vigilância” dos governos 

para alcançar avanços táticos cotidianos que permitam seguir equilibrando 

possibilidades sempre parciais de acesso à cidadania. Ainda assim, depender de 

dois países pode ser melhor do que depender apenas de um, como aconteceu com 

Rosa em Villa Noblía, distante doze quilômetros da linha divisória. Diferente dela, 

Jorge e sua família puderam agenciar com mais desenvoltura a fronteira política. 

Eles não estão completamente à deriva entre a norma e a margem instauradas por 

um único Estado nacional. É como se ao seu alcance houvesse um segundo 

tabuleiro de jogo que está negado a outras pessoas em decorrências da distância 



física que as separa da fronteira. Este segundo tabuleiro – que conforme a situação, 

chama-se Brasil ou Uruguai – permite a abertura de uma instância alternativa de 

(re)negociação da cidadania; uma última instância cuja disponibilidade posterga, 

pelo menos transitoriamente, a instauração de um processo absoluto de exclusão. 

 

Observações finais 

 

 Da divisão radical entre integrados e “marginais”, entre nacionais e 

estrangeiros, decorrem múltiplos percalços que confrontam quem decide se deslocar 

através da fronteira brasileiro-uruguaia. Pessoas como Rosa, Jorge, Susana e seus 

filhos são expostos ao abandono jurídico quando os estados nacionais, em ambos 

os lados do marco fronteiriço, condicionam a distribuição dos recursos públicos à 

posse de documentos que comprovem a nacionalidade ou a regularidade da 

situação migratória. Sem documentos, meus/minhas interlocutores/as ficam 

invisibilizados/as. Tornam-se, do ponto de vista da lógica estatal, uma “pobreza 

exótica” e irresolúvel. 

 Apesar das políticas comuns de reconhecimento dos direitos cidadãos no 

Mercosul, os circuitos de deslocamento transfronteiriço seguem produzindo, por 

razões que foram discutidas ao longo do texto, sujeitos às margens do Estado. 

Trata-se de sujeitos inscritos em uma cartografia do poder na qual “estar” nem 

sempre significa “ser”, existir. Nas situações analisadas ao longo do texto, a 

“inexistencialização” jurídica dos sujeitos deriva de encontros institucionais 

malogrados que os impedem de acessar os recursos econômicos controlados pelos 

estados-nação que administram os territórios nos quais eles habitam. Contudo, as 

tentativas de negação pragmática das lógicas de exclusão vigentes transmutam os 

imperativos da necessidade econômica em uma ética da inclusão e do merecimento 

que nos autoriza a afirmar, objetivamente, que as coisas poderiam ser diferentes do 

que são.  

 Mesmo inscritos numa zona de exclusão legal, meus/minhas interlocutores/as 

conseguiram gestionar a seu modo os benefícios sociais dos quais se julgavam 

merecedores. Procedendo assim eles exerceram, mesmo que de forma limitada, 

direitos que ainda não têm. Iniciativas desta natureza constituem uma crítica 

encarnada das limitações da cidadania nacional ao passo que também dão 

testemunho de outras formas possíveis de viver a estatalidade e de subverter o viés 



territorial do “direito a ter direitos”.  

No momento em que a lógica dualista do pensamento de Estado se atualiza 

sobre os corpos através de práticas institucionais de escrutínio, ficam evidentes 

tanto as suas condições de possibilidade como suas condições de impossibilidade. 

É então que podemos fazer um balanço localizado do presente e prefigurar as linhas 

de fuga heterônomas que anunciam outro estado de coisas possível. A singularidade 

representada pelas trajetórias de Rosa, Jorge e Susana nos diz uma verdade 

paradoxal sobre o funcionamento do poder soberano nas fronteiras do Mercosul. 

Esta verdade é paradoxal porque contradiz criticamente o postulado nacionalista 

segundo o qual seria possível discernir entre estrangeiros e nacionais no momento 

de distribuir racionalmente os recursos monopolizados pelo Estado. Na fronteira 

brasileiro-uruguaia, nacionais e estrangeiros estão frequentemente entrelaçados por 

vínculos de potestade e dependência que são ilegíveis aos olhos da normativa 

vigente. Na prática, isto significa que, perante determinados grupos e não 

importando a nacionalidade dos seus membros, o Estado atua a priori como 

operador de uma exclusão generalizada. Ele nega a forma de vida transfronteiriça e 

binacional das classes populares indocumentadas. A posteriori, tal negação poderá 

ser negociada taticamente com chances variáveis de êxito. Os infortúnios dos meus 

interlocutores revelam, portanto, o sentido concreto assumido pelo escrutínio estatal 

nos territórios onde desenvolvi trabalho de campo. Quando digo “sentido concreto”, 

não estou afirmando que a exclusão generalizada via indocumentação é um objetivo 

mentado das instituições, mas sim que constitui sua expressão real.  

Na introdução eu sugeria que a crítica consiste em afirmar aquilo que, na 

singularidade observada, contradiz o estado de coisas que ela própria reproduz 

“singularmente”. Sendo assim, a prospecção crítica dos efeitos reais do poder 

revelados pela interação entre pessoas e instituições públicas precisa ser 

complementa com a sinalização de alguns critérios possíveis de transformação da 

situação abordada. Esses critérios, que poderíamos denominar “condições de 

impossibilidade” da realidade atual, tornam-se visíveis quando as pessoas 

encontram uma forma de obter aquilo que necessitam mesmo quando não poderiam 

fazê-lo. A resolução tática das necessidades materiais objetivas se converte, nestes 

casos, na afirmação de uma liberdade possível mas não garantida. A liberdade se 

afirma “taticamente” enquanto os direitos potenciais que ela traz em si ainda não são 

direitos reais.  



A liberdade imanente à tática nos livra do “pior”, que seria o nada decorrente 

da eventual realização absoluta dos efeitos de exclusão via indocumentação (“o pior 

é nada”). Contudo, o “melhor” permanece em suspenso, sob a forma de uma 

independência desejada frente ao arbítrio de dois países que parecem estar sempre 

dispostos a desconhecer as modalidades concretas da presença territorial dos 

sujeitos. O “melhor” seria, então, a estabilização daquilo que as táticas nos permitem 

vislumbrar tenuamente, a saber: possibilidade de uma articulação imediata entre 

estar e ser, independente do fator nacionalidade. Da mesma forma que as táticas, a 

crítica, em sua expressão meramente textual, permanecerá circunscrita a um “não 

lugar” enquanto estiver dissociada da enunciação política coletiva dos princípios que 

ela evoca. Mas, ainda assim – e da mesma forma que a táticas –, será um pouco 

mais que nada; será o sonho materialista do possível, a expressão de um agonismo 

concreta que ainda não é política.  
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