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RESUMO: Um dos aspectos que mais intriga os estudiosos dos povos fronteiriços é a
questão das distâncias que separam as comunidades. Quais seriam os traços culturais,
raciais ou linguísticos que definem as diferenças? Os antropólogos, na paciente descrição
das comunidades estudadas, podem nos fornecer algumas pistas sobre como especificar
(estudar) os modos de vida dessas comunidades e os valores que tecem a sua organização
social. Podem nos fornecer informações sobre o desenvolvimento intelectual da
comunidade, sobre a fabricação de artefatos e produção artística. Mas quais destes aspectos
culturais materiais ou imateriais são percebidos pelos moradores como as marcas que
definem as culturas? Meliá (2013), por exemplo, sugere o conceito de distância para definir
esta diferença. Nesta pesquisa apresentamos os dados sobre como um grupo de habitantes
da fronteira brasileira define a sua distância com os habitantes da fronteira uruguaia. Os
participantes da pesquisa foram convidados a falar, numa entrevista semidirigida, sobre as
marcas culturais que os distingue dos habitantes uruguaios, ou as marcas que definem a sua
brasilidade. Os resultados indicam que os falantes privilegiam os aspectos culturais
imateriais para sinalizar esta diferença.
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1. INTRODUÇÃO

O primeiro desafio ao iniciar o traçado de um caminho de fronteira é aceitá-lo,
desde o início do debate, inconcluso, isto é, sem as marcas da chegada. Além disso, é
preciso considerar os convites aos desvios, alguns atraentes, outros com os seus
sinalizadores fincados no solo pelas autoridades dos países, marcando a complexidade das
bifurcações a serem enfrentadas ao longo da caminhada. A fronteira sempre é misteriosa,
define-se por simulacros em que as certezas da análise sempre podem ser questionadas por
um simples gesto do oficial de justiça que na passagem dos limites da fronteira nos
seleciona para comprovar as suas previsões sobre nossa identidade. Como se o olhar
interrogativo sobre nossos pertences já não fosse suficientemente ameaçador! Instala-se no
viajante um estado de apreensão, ou mesmo de horror, quando percebe diminuída a
distância entre o guardião da fronteira e a sua cidadania. Será que este desconforto pode ser
diminuído pelas pessoas que vivem na fronteira? Poderá a vivência com a diferença
desenvolver estratégias que minimizam as diferenças que criam os estranhamentos?

Neste texto indaga-se sobre o mal-estar que o viajante experimenta na passagem da
fronteira. Por outro lado, por que apesar dos conflitos que as fronteiras geram, teimamos
em atravessá-las? Por que não dormimos tranquilos na terra em que, segundo Elias e
Scotson (2000), estamos “estabelecidos” e nos expomos às ilogicidades e às apreensões dos
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“forasteiros” (outsiders), que sempre chegam depois em “Tijuana”1, no outro lado da
fronteira?

O mistério, o desconhecido, o diferente parecem exercer uma influência instintiva
avassaladora sobre o comportamento humano. Jean Genet2 talvez tivesse razão quando
escreveu em um de seus romances, depois de mostrar como um dos protagonistas da
história se infringiu sofrimentos quase desumanos a procura do amor, este triunfalmente
anuncia que “a natureza é sempre vencedora.” Então, será que a instabilidade vem da
decisão de termos despojado a divindade de seu poder de comandar a humanidade e
colocamos o homem no centro do Universo e assim tornamos a instabilidade constitutiva da
raça humana? A curiosidade dos homens certamente não se encerrou com o castigo
infringido pela divindade a Adão e Eva por não terem resistido à curiosidade de
experimentarem o fruto proibido. As proféticas palavras dos protagonistas da ficção dos
textos de Jean Genet, proferidas em meados do século XX, podem, então ser apenas uma
verbalização da atitude insaciável do espírito humano de experimentar “a vida da
fronteira”, apesar dos incômodos, as humilhações, que as fronteiras podem impor aos
viajantes.

Mas por que a vigilância repressiva na fronteira? Bauman (2012) sugere que dentro
de uma visão moderna dos estudos sociológicos, o homem, dentro do próprio processo
civilizatório, assume o seu papel de legislador e administrador da vida social. Assume “a
tarefa de substituir a desintegrada ordem divina ou natural das coisas por uma ordem feita
pelo homem”, segundo o autor, esta seria uma ordem de base legislativa, artificial.
Substitui-se a vigilância e organização divina do mundo pela verdade de base racional. Mas
também porque o ser humano, além de racional também é um sujeito emocional e o
“pernoite em Tijuana” continua tão apelativo quanto necessário.

Por outro lado, a liberdade de cruzar a fronteira precisa ser freada porque a
liberdade da travessia somente pode realizar-se porque existem restrições à
autodeterminação. Disso surge a ambivalência, segundo Bauman (2012:19), a produtora de
sentidos e “o alicerce genuíno sobre o qual se assenta a utilidade cognitiva de se conceber o
habitat humano como o mundo da cultura”. A ambivalência movimenta-se entre a
“criatividade” e a “regulação normativa”. Por um lado está o convite à autodeterminação,
do outro as normas que garantem a obediência às diferenças que asseguram ao indivíduo os
pertencimentos.

2. INFORMAÇÕES METODOLÓGICAS

Neste texto analisa-se e se interpreta o discurso de sete sujeitos brasileiros quando
interrogados sobre as diferenças entre os habitantes brasileiros e uruguaios que moram na
cidade fronteiriça do Chuí, extremo sul do RS e do Brasil. A entrevista semidirigida foi

1 Tijuana é a cidade mexicana da Baixa Califórnia, situada na fronteira dos Estados Unidos-México. É
conhecida como esquina do México ou porta do México, também conhecida por sua intensa vida noturna.
2 Na obra “Diário de um Ladrão”.
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feita pelo pesquisador e por Maria Del Carmen R. Bohn, boliviana-brasileira, falante nativa
de espanhol, fluente em português e inglês, doutora em Ciência da Informação e Profª.
aposentada da Universidade Federal de SC. O objetivo da entrevista foi verificar como as
pessoas definem as diferenças entre brasileiros e uruguaios que convivem nessa fronteira.
Todas as pessoas entrevistadas trabalham em postos de serviço com as funções de:
recepcionista de hotel, rapaz de 24 anos, cursando o ensino médio; vice-gerente de hotel, 27
anos, ensino médio completo; arrumadeiras de 35, 44 e 55 anos respectivamente, todas com
o ensino fundamental completo; a nutricionista supervisora do café da manhã e do
restaurante do hotel, 45 anos, com diploma de ensino superior e o taxista de 60 anos com
ensino médio completo.

A entrevista foi feita no próprio ambiente de trabalho, inclusive do taxista que se
envolveu numa conversa animada enquanto levava os pesquisadores a passeio para a barra
do Rio Chuí, Brasil. As conversas foram gravadas em áudio e transcritas imediatamente
após a entrevista. Todo trabalho, entrevistas e transcrição dos dados, foi feito entre os dias
22 e 25 de fevereiro de 2014. Sem exceção, todos os participantes aceitaram conversar
sobre as diferenças entre brasileiros e uruguaios e não fizeram restrições ao uso do discurso
utilizado pelos pesquisadores para compreenderem a complexidade que envolve as
diferenças e as semelhanças dos habitantes do Chuí e Chuy em sua interlocução na
convivência social e cultural.

A análise e interpretação dos dados são realizadas dentro de uma perspectiva de
concepção de linguagem bakhtiniana em que o dialogismo, o ato ético e as características
da enunciação, como formuladas pelos autores do Círculo de Bakhtin (2002). Elas guiam o
interlocutor na interpretação do discurso dos falantes, sendo que, tanto falante como
interlocutor, vêm imbuídos das vozes dos sujeitos de seu entorno social e cultural. Ambos
também ideologizados pelos preceitos da tessitura da organização social que estruturam a
sociedade.

3. CULTURA

Após levantar os aspectos conflitantes que rodeiam a fronteira e identificar os
sujeitos, assim como a metodologia da geração dos dados, volta-se a discutir a questão da
fronteira como um produto das maquinações humanas para o controle dos produtos, dos
comportamentos e das almas dos cidadãos. É importante aprofundar a discussão em torno
do conceito de cultura, apresentar, ainda que de maneira inconclusa, uma definição e
abrangência do conceito que veste os sujeitos nas fronteiras com a diferença.

Duas propostas são normalmente apresentadas pelos autores quando discutem o
conceito de cultura (ver por ex. Bauman (2012 e 2013); Hall (1997); Thompson (2009);
Williams (2008); Woodward (2007); Frosh e Baraitser (2009) e Du Gay (2009). Sirvo-me
das palavras de Bauman (2012: 22-23) para apresentar as duas propostas. Segundo o autor,
a primeira define a cultura como sendo “uma atividade do espírito que vaga livremente, o
lócus da criatividade, da invenção, da autocrítica e da autotranscendência”; a segunda,
contrariamente, seria a cultura como a “rotinização e da continuidade – uma serva da ordem
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social”. Segundo o autor, a primeira define-se na capacidade do ser humano elevar-se
“acima do comum”, distinguindo assim os espíritos mais ousados, não presos às tradições,
talvez aptos a romper novos horizontes e, de maneira mais específica, “ultrapassar
fronteiras bem-guardadas e revelar novas trilhas”. A primeira perspectiva propõe um sujeito
autônomo, livre, mas, novamente como proposto por Bauman (2012), este sujeito livre traz
em sua própria definição a negação da liberdade.

Quanto à segunda proposta, a cultura se insere na “servidão” da ordem social.
Assim nos aproximamos das noções das periodizações a que se refere Foucault (2000) em
que relacionamos acontecimentos díspares, estabelecemos sequências necessárias e de
acordo com Bohn (2013:80-81), especificam-se e estabelecem-se continuidades que
caracterizam os diferentes momentos históricos tanto na filo como na ontogenia. A
antropologia clássica procura descrever e encontrar uma estrutura para estas continuidades
comandadas pelo social. Geertz (2001), por exemplo, no último capítulo de seu livro Nova
Luz sobre a Antropologia, examina o “mundo em pedaços” e interroga-se: o que seria um
país, se não é uma nação e o que seria cultura, se não é um consenso? Em outras palavras,
de acordo com Geertz, continuamos com a submissão dos homens aos homens e as rupturas
foucaultianas tornam-se sonhos que talvez possam ser explorados nas tessituras da ficção
literária em que os protagonistas têm o direito à autodeterminação e ao gozo dionisíaco
conforme proposto por Maffesoli (2005). Mas, na vida do cotidiano, uma parte da
humanidade continuaria passiva, expectadora, ouvinte e leitora. A autoria seria propriedade
de uma minoria de indivíduos.

Dentro das varias perspectivas teóricas, podemos seguir ou adotar a sugestão de
Rancière (2009) quando sugere o envolvimento do sujeito através da “partilha do sensível”.
Retoma-se, assim, o fio discursivo dos parágrafos anteriores em que se define, dentro da
primeira sugestão de Bauman (2012), a cultura como o lócus da criatividade, da invenção,
da autocrítica e da autotranscendência.  O resultado é uma quebra da hierarquia, o cidadão
afasta-se do poder policial (do Estado, das Instituições) e chama para si a responsabilidade
da ação política. Neste texto, examinamos como as pessoas, vivendo na fronteira, chamam
para si esta responsabilidade de definir a fronteira nas suas próprias vidas, ou como
sugerido por Eagleton (2005), será que esta responsabilidade é muito mais uma habitação
do inconsciente do que uma racionalidade estratégica?

Por outro lado, a ação política requer uma educação política já que a ação é o
sentido primordial da palavra “política”. Indaga-se, então, neste estudo, ainda que
sutilmente, como a força policial (do Estado) que ordena, hierarquiza, aloca posições para
os indivíduos, traz também em seu bojo a força “subterrânea” que segundo Maffesoli
(2005) corrói as hierarquias. Isto é, a própria hierarquização estaria trazendo em seu bojo a
força da dissolução, energia gerada pelo dissenso, produto do poder dialético constitutivo
do dissenso, como percebido por Rancière (2009). Os dados apresentados a seguir
procuram responder a alguns desses questionamentos.
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4. SENTIDOS DA DIFERENÇA DISCURSADOS PELOS ENTREVISTADOS

Então, quais são as diferenças entre brasileiros e uruguaios discursadas por um
grupo de brasileiros que vivem a fronteira entre as cidades de Chuy e do Chuí? Em
primeiro lugar, chama à atenção a ausência do Estado no discurso dos sujeitos; a ausência
do discurso oficial, a ausência dos símbolos da nação que os Estados procuram inculcar em
seus cidadãos, tais como a bandeira nacional, símbolo da nação, da pátria; está também
ausente a língua, valor primordial dos habitantes da nação; estão igualmente ausentes o
culto à natureza, fortemente cantada no hino nacional brasileiro e a tenacidade – “o
brasileiro nunca desiste” tão cantada pela propaganda oficial brasileira. Os mitos históricos,
a música, os esportes somente participam da conversa quando levantados pelos
pesquisadores.

Chama também atenção a ausência dos aspectos que a Cultura Material
normalmente salienta: tais como objetos, características geográficas que representam o país,
as cidades, a arquitetura que marca as cidades brasileiras e uruguaias, as residências, as
florestas, os rios, a arte pictórica, as esculturas, as milhares de peças de artesanato que
retratam a riqueza cultural brasileira e uruguaia. Nada disso é trazido à memória dos
entrevistados quando interrogados sobre “o que diferencia um brasileiro do uruguaio”.

Por outro lado, poucas características da cultura imaterial, como dança, música,
manifestações folclóricas, costumes, valores culturais, educacionais, etc. são trazidos a
consideração quando os entrevistados são confrontados com a pergunta, “Em sua opinião, o
que diferencia um brasileiro do uruguaio?” Em que se detém, então, o olhar do brasileiro
quando examina o uruguaio e o distancia, pela diferença, do próprio brasileiro?

O foco está na pessoa humana, em seu corpo, na cultura do corpo, na sua roupa na
preocupação com os detalhes, com a elegância, no seu comportamento em relação ao outro
(a bondade, a cortesia uruguaia, vs a arrogância e as exigências dos brasileiros); está no seu
caminhar, no seu calçado. Consideremos inicialmente uma parte da entrevista com as
camareiras, Criselda, Mara e Teresa:

Pergunta do entrevistador – vocês veem alguma diferença entre hóspedes brasileiros e
uruguaios?

Criselda – Você quer dizer fora da língua? (Criselda parece colocar a linguagem
numa posição central no distanciamento entre brasileiros e uruguaios).

Entrevistador - Sim, fora da língua.

Criselda - Quando estou no Uruguai não me sinto estrangeira.

Mara - Depois da língua – a roupa – o uruguaio é menos chamativo no vestir, mais
discreto, diferente.

Teresa – A brasileira chama mais atenção.
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Criselda – Assim, quando alugas um local, uma casa para uruguaio com uma cama
e fogão para fazer sua carne – ele já está satisfeito – brasileiro exige TV plasma,
geladeira, sofá, fogão e tudo que puder.

Criselda (continua falando) - Brasileiro gosta de mostrar que tem dinheiro,
enquanto o uruguaio não se importa com isso, não é de se mostrar. (...)

Mara – Os uruguaios são mais educados – cumprimentam a gente, alguns dos
brasileiros muitas vezes passam, nos ignoram. Não dizem bom dia.

Entrevistador- Há outras diferenças a salientar?

Mara – a corrupção é maior no Brasil do que no Uruguai – o Presidente uruguaio
distribui o seu salário para pessoas necessitadas.
Criselda – no Brasil todos os políticos sempre querem ganhar mais para si.

Entrevistador: E falar espanhol, castelhano?

Mara - Falo as duas igual.

Teresa – Também falo igual. Nasci no Uruguai, mas agora também sou brasileira.
Tenho duas carteiras. Uma para o Brasil, outra para o Uruguai.

Criselda – também falo igual – tanto faz.

Entrevistador – Parece que as duas línguas ficaram uma?

Criselda – É, parece, a gente olha a pessoa e fala. Às vezes a gente se engana. Mas
em geral acerta.

Entrevistador. As relações como são? Iguais para brasileiros e uruguaios (risos)?

Mara – brasileiro é mais dado.

Criselda – sim, mais dado.

Com a chegada da supervisora – há uma rápida despedida e a conversa com as
camareiras termina. Criselda, Mara e Teresa prometeram continuar a conversa numa outra
oportunidade – talvez tomar um café no fim da tarde, depois do trabalho – encontro que não
aconteceu porque, sendo sábado, todas tinham compromissos com a sua família e ficou a
promessa de outro encontro no futuro. Os entrevistadores tiveram a nítida impressão que as
camareiras “curtiram” a conversa. Sempre estiveram ávidas em responder e opinar sem
constrangimentos. Falar sobre a fronteira era tão natural quanto morar na fronteira, ou
comunicar-se nas duas línguas, ou ainda como diria Adorno “ter várias moradias, ter várias
casas”, ou talvez não ter casa fixa e ficar como peregrino, ou mesmo de andarilho ou
vagabundo, segundo as palavras de Bauman (1996).

A conversa com Criselda, Mara e Teresa, mostra que o entorno social da fronteira,
apresenta-se familiar para os habitantes dos grupos sociais que ali vivem apesar dos
hibridismos que ali se criam e dos conflitos resultantes.
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Nota-se descontração nos lugares públicos, nos restaurantes, nos balcões de
compras da cidade de Chuí. O Português e o Espanhol estão em simbiose – não na sua
simultaneidade – mas no processo enunciativo entre os interlocutores. Não há uma mistura
de códigos na fala dos fronteiriços, mas facilmente muda-se de língua – como diz uma das
entrevistadas – “a gente olha e fala” a língua do interlocutor. Por isso, para o turista não é
fácil distinguir brasileiros de uruguaios – os códigos mudam em segundos, apenas na
dependência dos olhos fixos no interlocutor. Interrompe-se a conversa com um hóspede,
cliente brasileiro falando português, para responder a uma indagação de um hóspede-cliente
uruguaio, com a entoação e o movimento de corpo e voz típicos das culturas que as línguas
produzem e expressam.

Assim, distribuem-se palavras e sorrisos em castelhano ou português de acordo com
os hóspedes que vão se sucedendo e ocupando as inúmeras mesas do restaurante no almoço
de domingo (ou se acotovelam no balcão de recepção do Hotel), com uma rapidez
impressionante. Tem-se a nítida impressão de que as línguas somem e fica o falante no
conforto da enunciação. A(s) língua(s) sucedem-se num continuum enunciativo em que as
barreiras linguísticas fundem-se no valor enunciativo comandado pelas forças da vida
(BAKHTIN e VOLOSHÍNOV, 2002), sempre impregnadas de linguagem.

Vejamos como alguns dos outros sujeitos também centram o seu olhar na pessoa,
evidenciando o que os estudos identitários salientam quando afirmam que a identidade do
outro sempre é designada pelo olhar do outro, seja este outro o outro “outro” que os sujeitos
constroem pelo seu inconsciente, ou este outro social, de quem somos servos, que
classifica, hierarquiza pelas tessituras do poder que acompanham, constituem a identidade
do sujeito.

Gustavo, que ajuda os hóspedes a levarem as suas bagagens aos apartamentos
quando interrogado se facilmente distingue brasileiros e uruguaios que chegam ao hotel,
respondeu rápido à indagação do pesquisador:

Ah, oh (referindo-se a dois senhores entrando no hotel) – Estes são uruguaios, eles
caminham diferente.

Pesquisador: Como assim?

Gustavo: Oh, caminham diferente, dá logo para ver. E ele continua: Uruguaio usa
chinelos, usa roupa diferente. É simples. Brasileiro é mais arrumado. Brasileiro gosta de
se exibir.

A Aline, nutricionista que supervisiona o café da manhã e o restaurante do hotel,
posiciona-se de maneira semelhante:

Logo se vê a diferença. São diferentes. O uruguaio não liga tanto a maneira como
se veste. Usa um meião, ou chinelos. Não combina roupa. Brasileiro liga muito para a
roupa, a elegância. Liga para o corpo ao caminhar. Uruguaio, não, caminha diferente do
brasileiro.

Mauro, o taxista ao ser interrogado sobre a diferença, com os olhos fixos na estrada,
rapidamente responde:
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Com certeza, brasileiro gosta de sair bem arrumado, com a roupa bem combinada.
Uruguaio não, bota um par de chinelos e vai embora, não liga mais.

Há outras diferenças, em relação a atitudes, enfatizadas por vários dos entrevistados.
Exemplificamos pelas palavras de Mauro, mas ele não foi o único a salientar esta diferença:

A única diferença que eu vejo é que brasileiro reclama muito. Por exemplo, eu faço
um preço pela corrida e o brasileiro sempre reclama. Ele é mais duro. O uruguaio não, ele
paga e ainda dá gorjeta, brasileiro não dá gorjeta. Uruguaio não liga para o preço, ele
quer ser bem servido.

Segundo os entrevistados, o aspecto da amabilidade, da boa educação, do
comportamento dos políticos dos dois países são outros aspectos que distinguem brasileiros
e uruguaios. Características a serem analisadas num outro texto.

5. VOLTANDO AO INÍCIO

Então, o que as pessoas entrevistadas nos dizem sobre a fronteira e as diferenças
entre o brasileiro e o uruguaio que vive na fronteira? Elas parecem dizer com suas palavras
e atitudes, na convivência com a diferença ao levantarem de manhã na fronteira, ao tomar o
seu café e ao assumirem os seus afazeres diários (na recepção recebendo hóspedes, as
camareiras atendendo às suas necessidades nos apartamentos, a nutricionista
supervisionando a preparação da comida nos restaurantes, ou os gerentes administrando as
tarefas relacionadas com a administração do hotel, ou o taxista conduzindo os hóspedes aos
pontos turísticos em seu táxi), que eles são todos comandados pelo olhar e pelas palavras do
outro, pela vida que entrelaça as pessoas. Os habitantes de Chuí parecem fazer exatamente
aquilo que Geertz sugere na última frase em seu livro O Saber Local (2012:238): “A
questão principal é, sim, se os seres humanos, em Java ou em Connecticut (No nosso caso
em Chuí ou Chuy), através do direito ou da antropologia, ou de qualquer outra coisa, vão
ser capazes de continuar a imaginar formas de vida que eles próprios possam viver na
prática.”

Uma das surpresas que as conversas com os sujeitos em Chuí trazem para o
pesquisador é em relação à cultura material e imaterial. Poderia-se esperar que as diferenças
nomeadas nos livros de sociologia, antropologia ou estudos culturais sobre a cultura
material e imaterial (Woodward 2007) fossem o foco dos apontamentos citados pelos
sujeitos entrevistados quando interrogados sobre “o que diferencia o brasileiro do
uruguaio” na cidade de Chuí, cidade fronteiriça em que a interculturalidade se manifesta na
mudança linguística que sucede com a rapidez das interlocuções que acontecem de minuto
a minuto no balcão de registro do hotel, nas mesas multilíngues dos restaurantes da cidade,
ou nas informações fornecidas pelos atendentes nas lojas que margeiam as avenidas Brasil
e Uruguay nas cidades de Chuí e Chuy. Cidades apenas separadas por um estreito canteiro
em que as plantas e o descuido com a limpeza mostram e definem um espaço em que as
autoridades da vigilância se distanciam, ou como Bauman (2013) sugere, organizam um
“pós-pan-óptico” em que o vigiar é organizado numa espécie de “confessionário coletivo”
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dos cidadãos nas redes sociais sem se preocuparem com a diferença ente Chuí e Chuy ou
entre Uruguay e Uruguai.

Os traços culturais da diferença estão em todos os lugares na fronteira, mas parecem
ter-se integrado como uma normalidade à vida dos fronteiriços. Tornou-se um linguajar
comum em que os indícios da diferença trazidos pela pele ou pela voz (Meliá 2013)
perdem-se na vida das atividades do fazer diário. Os habitantes ignoraram o que foi
decretado pelas autoridades de fronteira, do Estado, com suas legislações sobre cidadania e
integração. As distâncias que se procura criar entre as nações, civilizações, comunidades,
etc. parecem ser ignoradas, como se ignora a fronteira geográfica, somente reforçada e
lembrada pelos uniformes das autoridades alfandegárias ou policiais, sempre posicionados
um pouco além da fronteira.

Concluindo, pode-se afirmar que os entrevistados sugerem uma quebra de
hierarquia, um afastamento do poder policial, chamando para si a ação política da
construção social, ignorando as ações políticas das autoridades eleitas. Um dos problemas
da organização da sociedade é que o poder em vez de estar trabalhando para o povo
trabalha para o seu próprio bem-estar. O resultado é uma quebra da hierarquia, o cidadão
afasta-se do poder policial e chama para si a responsabilidade da ação política. Inicia assim
o processo da tomada da palavra em vez de unicamente recebê-la. Segundo Lévy (1999),
dentro de uma perspectiva de aldeia global, esta seria a maneira de contribuir para o
estabelecimento da estrutura social. Criam-se as condições para a partilha do poder, feita na
tensão em que as forças de dissolução das hierarquias estabelecidas, abrem um espaço para
a próxima hierarquia, ainda não inteiramente discursada. Esperamos que as discussões das
páginas anteriores contribuam para esta discursividade que cria as condições para o
dissenso, conforme sugerido por Rancière (2009).
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