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RESUMEN

Palabras clave: Urbanismo Contemporáneo, Frontera, 
Hospitalidad, Ética.

La Frontera es considerada un puente. Pero también, es 
una superficie de contacto abierta que permite la relación 
entre dos culturas y estilos de vida, convirtiéndose en 
un territorio de experimentación donde se conjuga el 
devenir de un grupo de investigadores nómadas, cuyas 
diferentes áreas de conocimiento convergen en un solo 
punto, la Frontera de Río Grande del Sur, entre Brasil y 
Uruguay. Este ensayo se centra en los conjuntos operados 
en este territorio, entre la arquitectura encontrada en un 
viaje nómada, y conceptos de hospitalidad de Jacques 
Derrida y de frontera de Deleuze. A partir de la pedagogía 
de viaje, surge una especie de coexistencia entre el 
pensamiento y la escritura de la pedagogía entre las 
grietas de las ciudades, lo que  permite experimentarlas, 
encontrarlas y vivirlas en la invención de nuevas 
relaciones, para posibilitar el surgimiento de relaciones 
más pequeñas, desterritorializantes. Observamos las 
fronteras de profundidad (puentes), la frontera poco 
profunda (calles y plazas) y arquitecturas en la frontera 
(aduanas y ruinas).

Fronteira em realidade é também – ponte, superfície 
de contato – estados-de-vida-em-aberto-e-em-
potência, território de devir, lugar-não-lugar-comum 
de experimentação. Um grupo de viajantes-nômades-
pesquisadores de diversas áreas do conhecimento 
percorreu a fronteira do Rio Grande do Sul/Brasil e o 
Uruguay, como estrangeiros e errantes, em uma (i)
lógica contínua. Este ensaio versa sobre agenciamentos 
operados sobre esse território, entre a arquitetura 
experimentada em uma viagem nômade e, os conceitos 
de hospitalidade em Jacques Derrida e fronteira em 
Gilles Deleuze. A partir da pedagogia da viagem, uma 
espécie de coexistência entre o pensar e o escrever, 
pedagogia do entre, da fresta nas cidades, que permite 
experimentá-las, descobri-las e vivê-las inventando 
novas relações, para fazer emergir quem sabe relações 
menores, desterritorializantes. Sentimos a fronteira 
profunda (pontes), a fronteira rasa (ruas e praça), e as 
arquiteturas na fronteira (aduanas e ruínas). 

RESUMO

Palavras-chave: Urbanismo Contemporâneo, Fronteira, 
Hospitalidade, Ética
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Este ensaio aborda agenciamentos  a partir de 
uma experiência na fronteira, entre a arquitetura 
experimentada em uma viagem nômade e, os 
conceitos de hospitalidade em Jacques Derrida 
e fronteira em Gilles Deleuze, operados em 
doze cidades que se encontram na fronteira 
do Rio Grande do Sul/Brasil e o Uruguay, mas 
especificamente no que encontramos nas 
proximidades/sobre a linha  de fronteira que 
divide Brasil e Uruguai. Partindo da cidade de 
Pelotas rumo as cidades gêmeas de: Chuí-Chuy,  
Jaguarão-Rio Branco, Santana do Livramento-
Rivera, Quaraí-Artigas, Barra do Quaraí-Bella 
Unión e Aceguá-Acegua, o grupo de 22 (vinte 
e dois) viajantes-nômades-pesquisadores 
(estudantes, professores e profissionais ) de 
diversas áreas do conhecimento (arquitetura, 
urbanismo, artes visuais, engenharia, nutrição, 
geologia, sociologia, letras, música e história) 
percorreu esse território em seis dias como 
estrangeiros e errantes, em uma (i)lógica contínua.

Segundo o Estatuto da Fronteira (Pucci, 2010) 
enquanto o limite é a linha que separa o território 
de dois estados, a fronteira é a região ao redor 
do limite. Originalmente a fronteira era entendida 
como a área instável de transição entre dois 
poderes políticos, sem a presença do poder, 
entretanto a partir do século XVI, com o surgimento 
do Estado burguês, desenvolveu-se a teoria 
jurídica do território, para atender a organização 
do espaço econômico.  Hoje a faixa da fronteira, 
unidade espacial de 150 km de largura entorno 
do limite, determinada pela Constituição Federal 
de 1988 trata a área como indispensável à 
segurança nacional. A hostilidade presente na 
delimitação desse território também reconhece 
a fronteira como “para-choque” de soberanias, 
e destaca os desafios do progresso tecnológico, 
da internacionalização dos fatores de produção e 
da mobilidade do investimento estrangeiro (Pucci 
2010). 

Nem na vida, nem na morte: na fronteira e, para 

A FRONTEIRA
“ Nós não atravessamos 

as fronteiras; as fronteiras 
atravessaram-se entre nós.”

(autoria desconhecida)

nós, a fronteira é sinô-nimo do movimento. É esse 
espaço ideal, essa zona de indeterminações e 
lapsos propícios ao pensamento, o qual possibilita 
a contaminação de diversos componentes, já que 
perderam o caule transcendental que os elegia 
como corpos incomunicáveis. É o espaço ideal da 
tela de cinema, tão cara a Deleuze (2007), onde o 
mundo vibra em uma heterogênea composição de 
cores, tons, frequências, velocidades, realidades, 
perspectivas e matizes no domínio de um horizonte 
único, de uma unidade pulsante e, por isso, 
antípoda dos nivelamentos e homogêneses. É a 
afirmação do uno, sim, mas que se dá na unidade 
vital e apenas nela, um uno que só pode ser 
atingido pela multiplicidade, pelo fragmento, pela 
força diferencial e através deles apenas. É um uno 
que bebe em Leibniz (Deleuze 1998) e em seu 
Deus-mônada e, encena uma relação especular 
e conflituosa com filósofos da identidade unívoca, 
como Parmênides e sua matéria imóvel, admitindo 
unidade formal e pluralidade sensível, mas que os 
transgridem em benefício da diferença pura.

O fato é que com Gilles Deleuze essa simbiose 
perfeita da santíssima trindade composta pela 
representação, à intelecção e à verdade: não 
é calada, mas invertida. O desejo, as pulsões 
parciais, corruptelas imperfeitas do ser total 
e vistas como deficitárias, mesmo por Freud, 
como falta a ser sanada, enfim, tudo aquilo que 
a filosofia da representação evita, ou seja, o 
erro é aqui tomado como potência, como via de 
acesso e ponto de partida não à filosofia, mas 
ao pensamento. Desejar uma arquitetura do 
abandono (Rocha, 2010) é uma potência a ser 
encarnada.

A hospitalidade, vista por Derrida (2003) enquanto 
condição fundamental à ética contemporânea 
aponta a alteração de valor da moral, e não a sua 
ausência, passando da ideia de bem para a de 
bem estar. Diversos estilos de vida são tolerados, 
regras e normas são aceitas desde que se voltem 
para um melhor de si, sendo importantes ou 
necessárias para a experiência.

Será esse o desafio da experiência da arquitetura 
na fronteira que se aproxima da hospitalidade 
derridiana? Serão os arquitetos (viajantes e 
pesquisadores) permanentes estrangeiros que 
nunca falam a sua própria língua ou nunca rasgam 
sua própria pele?
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 A VIAGEM NA FRONTEIRA

A pedagogia da viagem acontece pelo universo 
da descoberta, além da viagem exploratória, mas 
uma constatação de certos aspectos que estavam 
ali – ocultos. A viagem embora trace caminhos 
preparados, conhecidos – “porque de certa forma 
conhecemos para onde vamos” – pode nos apontar 
novos e diversos caminhos a seguir (pensar). E no 
mesmo caminho abrindo brechas para expandir 
nossos próprios caminhos e sempre reorientar 
criticamente nossas concepções (cartografia). 
Então podemos dividir a experiência da pedagogia 
da viagem em 3 partes: temos uma bagagem 
antes da viagem, preparamos as malas com as 
intenções da viagem; viajamos e nos abrimos ao 
novo, carregamos coisas pelo caminho e deixamos 
outras e; por fim chegamos, desfazemos as malas, 
com todas as coisas coletadas junto com as que 
levamos, é preciso organizá-las, pensá-las, saber 
o que guardar, o que dar, o que presentear, o que 
devolver e o que esquecer (resistências).

Seguimos na pedagogia da viagem uma espécie de 
coexistência entre o pensar e o escrever. A escrita 
como uma espécie de declaração do pensamento. 
Enquanto o pensamento é orgânico, vai e volta, segue 
o caminho, entra em atalhos e becos, atravessa 
muros, erra a passagem e flui com a vida (rizoma). 

A viagem possibilita ver a vida, a ciência e a 
educação para além do pensamento dicotômico 
do mercado diário da educação. Um mercado da 
antecipação das respostas, “mais seguro”, onde não 
se podem fazer novas perguntas. A pedagogia da 
viagem ao contrário, baseada em Popkewitz (2001) 
que nos indica que devemos buscar perguntas, as 
respostas não as extinguem ou reduzem. “Que nem 
o homem, nem a vida, nem a natureza são domínios 
que se oferecem espontânea e passivamente à 
curiosidade do saber” (Foucault 1987,p.87).

Na universidade nos habituamos a coincidir 
respostas, os métodos de pesquisa dizem que 
estamos em busca, mas nos apontam diversas 
respostas prontas e imediatas. 

Seria essa uma pedagogia da viagem, uma 

pedagogia do entre, da fresta nas cidades e nas 
concepções de qualidades de um bom lugar. Por 
outro lado, essas experiências no entre, são do que 
se agita na fresta, “o sentido é apenas um vapor 
movendo-se no limite das coisas e das palavras” 
(Deleuze 2006, p. 225). Por isso adentrar no mundo 
da viagem nas frestas da cidade é da ordem da 
complexidade e das multiplicidades. A pedagogia 
da viagem por frestas permite experimentá-las, 
descobri-las e vivê-las inventando novas relações, 
para fazer emergir quem sabe relações menores, 
desterritorializantes, provocando novos encontros e 
acontecimentos (hospitalidades e hostilidades). 

Durante a viagem a fragmentação da informação e 
do tempo transforma-se constantemente e misturam-
se com os diversos interesses e fugas que a própria 
viagem proporciona. Tais fugas atravessam esse eixo 
central da problemática de tal forma a transformá-lo 
e transmutá-lo, em um núcleo de interesses bastante 
flutuante e inesperado. 

Ao redor dos registros fotográficos identificamos 
diversidades de olhares e sensações: fotografar, 
escutar, escrever, mapear, anotar, rascunhar, 
relatar, falar e “pensar”. Junto a esses movimentos 
identificamos vários espaços de espera e 
deslocamento, espaços de pensamento vazio – 
paradas, necessários para a elaboração e avanço 
das problemáticas. O tempo da experiência in loco 
(nas áreas centrais das cidades) e o tempo da 
experiência estendida (na estrada e nos hotéis). 

São nessas fendas, na viagem, que passam a 
predominar a troca e a coexistência entre modos de 
vida distintos, sem que um modelo ideal de sociedade 
– determinado – venha a se sobrepor a outras formas 
de olhar e de compreender a existência e o mundo. 
Coexistentes. 

Coexistência entre uma ou mais cidades, um ou mais 
corpos, compondo uma fronteira que, ao mesmo 
tempo, contém essas naturezas diferentes, bem 
como as relações e trocas que elas estabelecem 
entre si. No sentido de desvelar as qualidades dos 
lugares experimentados e desnudá-los. Tudo através 
de uma superfície de contato, ou seja, uma superfície 
que congrega elementos sensíveis. Próxima do 

Notas: 1Um agenciamento, a partir da filosofia deleuze-guattariana, comporta componentes heterogêneos, tanto de ordem biológica, quando social, maquínica, 
gnosiológica, imaginária. Na teoria esquizoanalítica do inconsciente, o agenciamento é concebido para substituir o “complexo” freudiano.
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plano de imanência proposto por Espinosa, no qual 
se diferenciam as coisas ditas artificiais e naturais, 
quanto tanto das do espírito como as dos objetos do 
mundo exterior.

Como se pudessem coexistir vários mundos, mesmo 
no interior de uma composição maior – duas ruas, 
em duas cidades, em dois países, dois continentes e 
assim por diante –, sem que sejam todos reduzidos 
a um mesmo e único mundo. A partir daí, pode-se 
pensar a constituição de um “corpo” múltiplo. Por 
exemplo, composto de vários indivíduos, com suas 
relações específicas de velocidade e de lentidão. 
Um coletivo pode ser pensado como essa variação 
contínua entre seus elementos heterogêneos, como 
afetação recíproca entre potências singulares, numa 
certa composição de velocidade e lentidão.

Mas, como pensar a consistência deste “conjunto” 
composto de singularidades, de multiplicidade, de 
elementos heterogêneos? Deleuze e Guattari (1992) 
invocam com frequência um “plano de consistência”, 
um “plano de composição” e um “plano de 
imanência”. Num plano de composição, trata-se 
de acompanhar as conexões variáveis, as relações 
de velocidade e lentidão, a matéria anônima e 
impalpável, dissolvendo formas e pessoas, estratos e 
sujeitos, liberando movimentos, extraindo partículas 
e afectos. É um plano de proliferação, de povoamento 
e de contágio. Num plano de composição o que 
está em jogo é a consistência com a qual ele reúne 
elementos heterogêneos, disparatados, e também 
como favorece acontecimentos múltiplos.

Tudo com certo poder de afectar e de ser afectado. 
Não separando mais sujeito e objeto, arquitetura e 
usuário, espaço público e privado, Brasil e Uruguai, 
mas entendendo as qualidades dos espaços 
públicos dessas cidades como entidades que 
carregam potência de agir, ou como Espinosa mesmo 
coloca: “força de existir”. Essa potência envolve 
afecções e afetos, os quais vão se desencadeando, 
se articulando e se desdobrando quando ocorre o 
encontro entre corpos. As afecções são estados que 
um corpo imprime em outro por meio de sua força de 
existir, já os afetos são transições vivenciadas entre 
uns e outros estados do corpo, ou seja, enquanto 
durações que os conectam e os fazem permanecer 

à deriva num território de puro movimento. 

No entanto, acessar essa transitividade própria 
do afeto requer um estado de suspensão, o qual 
significa imergir numa interrupção temporária, na 
qual todas as certezas de identidade e permanência 
se dissolvem para dar lugar à diferença e ao 
desequilíbrio: uma zona que, até então, parecia 
abrigar apenas respostas neutras, únicas, lineares 
e convencionais, revela-se com a interrupção, um 
pleno território de forças. É nessa suspensão que 
o espaço onde ocorre a “coexistência” se efetiva 
enquanto espaço desprovido de materialidade 
ou de gravidade, preenchido apenas por fluidez e 
movimento.  Sendo essa suspensão que permite, 
aos elementos, atravessarem o campo onde formam 
relações e entrelaçarem suas forças de existir.

Gilles Deleuze, em parceria com Félix Guattari, 
sob a influência de Espinosa, Nietzsche e 
Bergson, criticam os postulados da representação 
e propõem a apreensão das diferenças em si, 
também denominadas singularidades, todas as 
singularidades. 

Entendem-se as qualidades do espaço rizomáticas, 
onde a realidade é concebida como coexistência 
e conexões entre vários rizomas que estão em 
constante transformação. Essas conexões, mais do 
que complementar os elementos que as compõem, 
podem criar o novo, operar a favor da invenção. 

Conexões, não só entre as subjetividades humanas, 
mas entre todo o tipo de intensidade existente. Dessa 
maneira, existe um corpo de sentido – arquitetura 
– que não é algo corpóreo, semelhante ao corpo 
humano, mas que diz respeito aos incorporais, ou 
seja, aos efeitos, aos acontecimentos, os quais têm 
sua origem na relação entre os corpos e não possuem 
identidade plena e imutável. Cada encontro e cada 
situação possuem efeitos que emergem nas relações 
estabelecidas e nas conexões que os compõem. 
Essas conexões se dão entre as intensidades, 
corporificadas ou não, criando e recriando 
incessantemente o que é e o que está por vir. 

Nessa lógica, as dicotomias perdem o sentido, uma 
vez que não há lugar para oposição em uma forma 
de pensamento que defende a multiplicidade e a 

Notas: 2Linha de fronteira é a borda ou o limite geográfico, diferente de faixa de fronteira que abarca uma dimensão de 150km em torno da linha de fronteira. A 
linha de fronteira é um como um traçado imaginário na periferia geográfica das nações, estabelecimento jurídico que separa os povos ou, ainda, ponto de junção 
entre nacionalidades (Campigoto, 2008).
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A pedagogia da viagem acontece pelo universo 
da descoberta, além da viagem exploratória, mas 
uma constatação de certos aspectos que estavam 
ali – ocultos. A viagem embora trace caminhos 
preparados, conhecidos – “porque de certa forma 
conhecemos para onde vamos” – pode nos apontar 
novos e diversos caminhos a seguir (pensar). E no 
mesmo caminho abrindo brechas para expandir 
nossos próprios caminhos e sempre reorientar 
criticamente nossas concepções (cartografia). 
Então podemos dividir a experiência da pedagogia 
da viagem em 3 partes: temos uma bagagem 
antes da viagem, preparamos as malas com as 
intenções da viagem; viajamos e nos abrimos ao 
novo, carregamos coisas pelo caminho e deixamos 
outras e; por fim chegamos, desfazemos as malas, 
com todas as coisas coletadas junto com as que 
levamos, é preciso organizá-las, pensá-las, saber 
o que guardar, o que dar, o que presentear, o que 
devolver e o que esquecer (resistências).

Seguimos na pedagogia da viagem uma espécie de 
coexistência entre o pensar e o escrever. A escrita 
como uma espécie de declaração do pensamento. 
Enquanto o pensamento é orgânico, vai e volta, segue 
o caminho, entra em atalhos e becos, atravessa 
muros, erra a passagem e flui com a vida (rizoma). 

A viagem possibilita ver a vida, a ciência e a 
educação para além do pensamento dicotômico 
do mercado diário da educação. Um mercado da 
antecipação das respostas, “mais seguro”, onde não 
se podem fazer novas perguntas. A pedagogia da 
viagem ao contrário, baseada em Popkewitz (2001) 
que nos indica que devemos buscar perguntas, as 
respostas não as extinguem ou reduzem. “Que nem 
o homem, nem a vida, nem a natureza são domínios 
que se oferecem espontânea e passivamente à 
curiosidade do saber” (Foucault 1987,p.87).

Na universidade nos habituamos a coincidir 
respostas, os métodos de pesquisa dizem que 
estamos em busca, mas nos apontam diversas 
respostas prontas e imediatas. 

Seria essa uma pedagogia da viagem, uma 
pedagogia do entre, da fresta nas cidades e nas 
concepções de qualidades de um bom lugar. Por 
outro lado, essas experiências no entre, são do que 
se agita na fresta, “o sentido é apenas um vapor 
movendo-se no limite das coisas e das palavras” 

(Deleuze 2006, p. 225). Por isso adentrar no mundo 
da viagem nas frestas da cidade é da ordem da 
complexidade e das multiplicidades. A pedagogia 
da viagem por frestas permite experimentá-las, 
descobri-las e vivê-las inventando novas relações, 
para fazer emergir quem sabe relações menores, 
desterritorializantes, provocando novos encontros e 
acontecimentos (hospitalidades e hostilidades). 

Durante a viagem a fragmentação da informação e 
do tempo transforma-se constantemente e misturam-
se com os diversos interesses e fugas que a própria 
viagem proporciona. Tais fugas atravessam esse eixo 
central da problemática de tal forma a transformá-lo 
e transmutá-lo, em um núcleo de interesses bastante 
flutuante e inesperado. 

Ao redor dos registros fotográficos identificamos 
diversidades de olhares e sensações: fotografar, 
escutar, escrever, mapear, anotar, rascunhar, 
relatar, falar e “pensar”. Junto a esses movimentos 
identificamos vários espaços de espera e 
deslocamento, espaços de pensamento vazio – 
paradas, necessários para a elaboração e avanço 
das problemáticas. O tempo da experiência in loco 
(nas áreas centrais das cidades) e o tempo da 
experiência estendida (na estrada e nos hotéis). 

São nessas fendas, na viagem, que passam a 
predominar a troca e a coexistência entre modos de 
vida distintos, sem que um modelo ideal de sociedade 
– determinado – venha a se sobrepor a outras formas 
de olhar e de compreender a existência e o mundo. 
Coexistentes. 

Coexistência entre uma ou mais cidades, um ou mais 
corpos, compondo uma fronteira que, ao mesmo 
tempo, contém essas naturezas diferentes, bem 
como as relações e trocas que elas estabelecem 
entre si. No sentido de desvelar as qualidades dos 
lugares experimentados e desnudá-los. Tudo através 
de uma superfície de contato, ou seja, uma superfície 
que congrega elementos sensíveis. Próxima do 
plano de imanência proposto por Espinosa, no qual 
se diferenciam as coisas ditas artificiais e naturais, 
quanto tanto das do espírito como as dos objetos do 
mundo exterior.

Como se pudessem coexistir vários mundos, mesmo 
no interior de uma composição maior – duas ruas, 
em duas cidades, em dois países, dois continentes e 
assim por diante –, sem que sejam todos reduzidos 
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a um mesmo e único mundo. A partir daí, pode-se 
pensar a constituição de um “corpo” múltiplo. Por 
exemplo, composto de vários indivíduos, com suas 
relações específicas de velocidade e de lentidão. 
Um coletivo pode ser pensado como essa variação 
contínua entre seus elementos heterogêneos, como 
afetação recíproca entre potências singulares, numa 
certa composição de velocidade e lentidão.

Mas, como pensar a consistência deste “conjunto” 
composto de singularidades, de multiplicidade, de 
elementos heterogêneos? Deleuze e Guattari (1992) 
invocam com frequência um “plano de consistência”, 
um “plano de composição” e um “plano de 
imanência”. Num plano de composição, trata-se 
de acompanhar as conexões variáveis, as relações 
de velocidade e lentidão, a matéria anônima e 
impalpável, dissolvendo formas e pessoas, estratos e 
sujeitos, liberando movimentos, extraindo partículas 
e afectos. É um plano de proliferação, de povoamento 
e de contágio. Num plano de composição o que 
está em jogo é a consistência com a qual ele reúne 
elementos heterogêneos, disparatados, e também 
como favorece acontecimentos múltiplos.

Tudo com certo poder de afectar e de ser afectado. 
Não separando mais sujeito e objeto, arquitetura e 
usuário, espaço público e privado, Brasil e Uruguai, 
mas entendendo as qualidades dos espaços 
públicos dessas cidades como entidades que 
carregam potência de agir, ou como Espinosa mesmo 
coloca: “força de existir”. Essa potência envolve 
afecções e afetos, os quais vão se desencadeando, 
se articulando e se desdobrando quando ocorre o 
encontro entre corpos. As afecções são estados que 
um corpo imprime em outro por meio de sua força de 
existir, já os afetos são transições vivenciadas entre 
uns e outros estados do corpo, ou seja, enquanto 
durações que os conectam e os fazem permanecer 
à deriva num território de puro movimento. 

No entanto, acessar essa transitividade própria 
do afeto requer um estado de suspensão, o qual 
significa imergir numa interrupção temporária, na 
qual todas as certezas de identidade e permanência 
se dissolvem para dar lugar à diferença e ao 
desequilíbrio: uma zona que, até então, parecia 
abrigar apenas respostas neutras, únicas, lineares 
e convencionais, revela-se com a interrupção, um 
pleno território de forças. É nessa suspensão que 
o espaço onde ocorre a “coexistência” se efetiva 

enquanto espaço desprovido de materialidade 
ou de gravidade, preenchido apenas por fluidez e 
movimento.  Sendo essa suspensão que permite, 
aos elementos, atravessarem o campo onde formam 
relações e entrelaçarem suas forças de existir.

Gilles Deleuze, em parceria com Félix Guattari, 
sob a influência de Espinosa, Nietzsche e 
Bergson, criticam os postulados da representação 
e propõem a apreensão das diferenças em si, 
também denominadas singularidades, todas as 
singularidades. 

Entendem-se as qualidades do espaço rizomáticas, 
onde a realidade é concebida como coexistência 
e conexões entre vários rizomas que estão em 
constante transformação. Essas conexões, mais do 
que complementar os elementos que as compõem, 
podem criar o novo, operar a favor da invenção. 

Conexões, não só entre as subjetividades humanas, 
mas entre todo o tipo de intensidade existente. Dessa 
maneira, existe um corpo de sentido – arquitetura 
– que não é algo corpóreo, semelhante ao corpo 
humano, mas que diz respeito aos incorporais, ou 
seja, aos efeitos, aos acontecimentos, os quais têm 
sua origem na relação entre os corpos e não possuem 
identidade plena e imutável. Cada encontro e cada 
situação possuem efeitos que emergem nas relações 
estabelecidas e nas conexões que os compõem. 
Essas conexões se dão entre as intensidades, 
corporificadas ou não, criando e recriando 
incessantemente o que é e o que está por vir. 

Nessa lógica, as dicotomias perdem o sentido, uma 
vez que não há lugar para oposição em uma forma 
de pensamento que defende a multiplicidade e a 
heterogeneidade. Não há lugar, também, para as 
hierarquias, já que há um descentramento, permitindo 
infinitas ligações e religações de quaisquer partes 
dos rizomas, sem privilégio de umas sob as 
outras. Cabe ressaltar que a filosofia da diferença 
sustentada pelo raciocínio de imanência, propõe 
outro modo de conceber a vida.  Rompemos com a 
forma de pensar o que são essas “qualidades”, no 
sentido da representação clássica, bem como tudo 
que está impregnado nela. Combatendo a moral, as 
ideias de transcendência e de verdade absoluta para 
que a vida possa fluir, sem que fique aprisionada a 
conceitos transcendentes, superiores.

Construções da diferença, as quais buscam 
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conhecer a diferença em si, o singular. Singularidade 
não como sinônimo de particularidade, mas no 
sentido de combinações de forças originais, inéditas 
e provisórias, que só podem ser conhecidas após 
sua composição e antes de serem novamente 
capturadas. Assim, o singular não se refere ao 
individual, mas ao original, pois as combinações de 
forças, que inauguram constantemente o singular 
são dinâmicas e produzidas nos agenciamentos e 
nas conexões com outras forças provenientes da 
exterioridade. Toda essa forma de pensar é que 
sustenta nossa análise de encontro e das forças e 
dos afectos que nelas circulam. 

A viagem por toda linha fronteiriça Brasil-Uruguay 
possuía um propósito inicial de certificar, ou não, o 
discurso hegemônico incorporado à essa fronteira. 

Como se todas as doze cidades apresentassem 
características análogas pelo único fato que as 
tornam semelhantes: ser fronteira.

A princípio os viajantes, nômades e estrangeiros 
seriam os pesquisadores-arquitetos-urbanistas 
imersos na busca de mais “perguntas-respostas” 
das inquietações sobre o entendimento de fronteira. 
No entanto, sentiu-se a necessidade de captar outros 
olhares . O arquiteto-urbanista consegue observar 
detalhes e nuances das ruas, a relação com as 
edificações, seu entorno ou os fluxos. Mas não possui 
os perceptos de outros profissionais como os da 
área de artes visuais, engenharia, nutrição, geologia, 
sociologia, letras, música e história, observadores de 
outras infinitas singularidades. 

Figura 1: Trajeto percorrido na fronteira Brasil-Uruguay. Fonte: Google Maps, 2016.

Notas: 5A primeira fase de preparação, que teve início em junho de 2015, foi composta por algumas etapas. Primeiramente, se fez uma pesquisa breve das doze 
cidades - perímetro urbano, população, densidade, clima, IDH, PIB, atividade econômica predominante e instrução – além da análise do Estatuto da Fronteira. Em 
um segundo momento, em setembro de 2015, a criação de Edital para a seleção dos viajantes, que foi aberto a qualquer pessoa que tivesse algum estudo/interesse 
na fronteira, independente da área de conhecimento. Foram disponibilizadas quinze vagas, além de nove vagas para os alunos e professores envolvidos com o 
projeto, em um total de vinte e quatro viajantes. O grupo selecionado conseguiu abarcar diferentes áreas: artes visuais, engenharia, nutrição, geologia, sociologia, 
turismo, letras, música, história, arquitetura e urbanismo. Dentre alunos, mestrandos, doutorandos e professores. É importante ressaltar que cada integrante tinha 
livre escolha sobre o tema a ser pesquisado, não existia uma cobrança e/ou obrigação dos organizadores. A intenção era a troca de experiências, os relatos da 
vivência e a coleta de informações. Ainda na fase inicial, depois de terem sido selecionados os viajantes, quatro encontros foram marcados ao longo dos meses 
que antecediam a viagem. Nesses encontros aconteceram conversas expositivas da proposta da viagem, mostra dos trabalhos de cada viajante, além de relatos 
e filmes de outros viajantes que percorreram por algumas cidades da fronteira. Essa fase foi muito importante para que a equipe se conhecesse e identificasse os 
diferentes trabalhos a serem realizados. Cada viajante recebeu um diário de viagem criado pelo Laboratório de Urbanismo. O diário era composto por: cronograma 
de viagem, mapa geral do percurso, informações diretas de cada cidade; um mapa geral e outro com zoom no centro de cada cidade; localização do hotel e de 
restaurantes próximos e folhas em branco para anotações. O intuito do diário era promover um aparato para coleta de dados, percepções, sensações, descrições 
que cada integrante poderia obter. Uma forma de registro. Esta primeira fase ainda contou com a organização do calendário, a coleta de documento dos passagei-
ros e contatos, pagamentos da empresa de ônibus e hotéis e a criação de um website para divulgação da pesquisa.
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Por ser uma viagem contínua, até então nunca 
realizada com o intuito de registro e pensamento, 
aproveitamos a oportunidade para vivenciar/
pesquisar temas diversos, múltiplos e atravessados, 
incluindo a correlação da experiência da viagem 
com os conceitos de hostilidade e hospitalidade. 

O processo da viagem pode ser divido em três 
grandes etapas: a primeira se refere aos antecedentes 
e preparativos da viagem (a expectativa/ansiedade) 
, a segunda seria o acontecimento da viagem (a 
experiência)  e por fim o retorno (a pausa/reflexão).

O trajeto da viagem, como mostrado na figura 1, 
teve início no dia 14 de março de 2016, saindo da 
cidade de Pelotas até as cidades de Chuí-Chuy, no 
fim da tarde chegamos as cidades de Jaguarão-Rio 
Branco, onde ficamos todo o dia 15 de março de 
2016, saindo no fim de tarde a caminho de Santana 
do Livramento-Rivera, final do dia 16 de marco de 
2016 viajamos até Quaraí-Artigas, conhecemos as 
duas cidades no dia 17 de março de 2016 e, também 
no fim do dia seguimos para Barra do Quaraí-Bella 
Únion, onde passamos todo o dia 18 de março 
de 2016, saindo no término do dia para Aceguá-
Acegua, trajeto mais longo, no dia 19 de março de 
2016, conhecemos estas cidades e retornamos para 
a origem, Pelotas. Totalizamos aproximadamente 25 
horas e 2.110km para percorrer todo o trajeto.

Durante a viagem cada viajante possuía sua (i)
metodologia de pesquisa, existia aquele que coletava 
tipos de pedra, outro pesquisava o cardápio dos 
restaurantes, as gravações das diferentes linguagens 
(português, espanhol e portunhol), medição das 
vias, conversa com os moradores, fotografia das 
edificações, de pessoas, dos parques, enfim uma 
infinidade de aproximações. As vezes caminhavam 
em grupo, outras vezes sozinho. Não existiam 
regras, obrigações - a não ser os locais combinados 
de saída do ônibus para próxima cidade – toda 
forma de experiência era válida. Alguns se perdiam, 
ficavam para trás, mas em seguida retornavam e 
seguiam na viagem juntos. 

No fim de cada dia reuníamos o grupo para relatar 
sobre os perceptos e afectos  sentidos naquela 
cidade, nos trajetos, com as pessoas, etc. Eram 
conversas interessantes com opiniões diversificadas, 

concordâncias e discordâncias. Momento para troca 
de fotografias e atualização do website.

No retorno sentimos o corpo cansado e o pensamento 
inquieto. Uma semana em movimento contínuo 
e em cada lugar um novo encontro e uma nova 
expectativa. Agora a pausa – a espera e o pensar. 
É tempo de colocar cada pensamento no seu lugar 
e tentar cartografar a complexidade da fronteira. O 
processo de desfazer a mala é também de vivenciar 
memórias.

A FRONTEIRA NA FRONTEIRA: 
HOSPITALIDADE E HOSTILIDADE

Os diários de viagem foram recolhidos, dando 
uma sensação de roubo das diferentes bagagens 
que cada um carregou pelo caminho. O bloco de 
anotações que no início era o mesmo para todos, 
no retorno tomou corpo, quer falar, possui traços, 
desenhos, palavras, fotografias e impressões digitais.

E a partir dos relatos das experiências na viagem – a 
própria vivência – criam-se planos e atravessamentos 
para contrapor o discurso hegemônico de uma 
fronteira única, para construir uma fronteira carregada 
de heterogêneos e complexidades.

A fronteira Brasil-Uruguai recebe epítetos de 
fronteira-viva, fronteira-modelo, fronteira da paz, 
sendo considerada a fronteira mais aberta, densa 
e homogeneamente povoada. Antagonicamente 
à essas adjetivações apontadas por Adriano Silva 
Pucci (2010) no Estatuto da Fronteira, os viajantes-
nômades-pesquisadores relataram experiências em 
um território heterogêneo, de fronteiras singulares 
em cada encontro, seja pelas pontes sobre as 
águas, ou secas através das ruas e das praças. 
Esses agenciamentos, fazem alusão à uma fronteira 
filosófica em uma fronteira arquitetônica, urbana e 
geográfica.

A hospitalidade é construída de antagonismos. É 
imprescindível um hospedeiro para que exista um 
hóspede, assim como é necessária a diferença 
para que se conheça o princípio mais próximo 
de nós mesmos. Além da própria hospitalidade 
que só é possível se “coexistir” a hostilidade. O 
conceito de hospitalidade pode ser anunciado como 

Notas: 6A viagem aconteceu do dia 14 de março até 19 do mesmo mês de 2016. O trajeto escolhido foi resolvido juntamente com os responsáveis da empresa de 
transporte, priorizando as vias do lado brasileiro e com melhores condições de trafego. Também foi levado em conta o tempo de viagem entre cada cidade, tentando 
não ficar muitas horas na estrada, o que a tornaria mais cansativa.
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incondicional, verdadeiro, real ou como condicional, 
de direito. A hospitalidade incondicional seria aquela 
que oferece acolhida sem condições, sem limites, 
deveres ou imposições. Comparável a uma visita por 
ser inesperada e possuir reações surpreendentes. 
O encontro possibilita a troca, inversão (ou como 
sugere Derrida a substituição) de papéis, o 
hospedeiro que estava preso se liberta pelo hóspede 
que estava livre. Assim, a verdadeira hospitalidade 
não se detém somente em acolher, mas também 
a aventurar-se com o acolhido, a deixar-se levar, a 
viver o estranhamento intenso que essa relação da 
diferença provoca.

Enquanto a hospitalidade condicional deve fazer 
parte do pacto de viagem (Oliveira 2013), seria 
uma espécie de contrato que passa por todos os 
tramites burocráticos como exemplo as fronteiras, 
aduanas, passaportes, portas eletrônicas dentre 
outros. Pode ser entendida como um compromisso 
entre envolvidos que possuem direitos e deveres. 
Neste caso se aproxima a proposta de um convite 
que condiciona o convidado as “regras” da casa, 
só sendo possível a convivência obedecendo-as. 
Diante disso as trocas não são tão efetivas estando 
mais ligados a uma ordem do jurídico e político.

A partir do conceito de hospitalidade, desenvolvido 
por Jacques Derrida (2003), agenciamos com as 
experiências no que nomeamos: a fronteira profunda, 
a fronteira rasa e as arquiteturas na fronteira.

Figura 2: Ponte Internacional Jaguarão-Rio Branco. Foto: Eduardo Rocha, 2016.

Fronteira Profunda
A linha de fronteira das cidades de Jaguarão/
Rio Branco (figura 2), Barra do Quaraí-Bella Unión 
(figura 3) e Quaraí-Artigas são unidas pela ponte, 
uma vez que o limite sócio-político entre os países é 
propiciado pela linha geográfica do rio.

A partir da observação das fotos dos viajantes, 
podemos apontar que assim como a casa torna-se 
casa quando tem a abertura da porta, a ponte torna-
se morada no ato do demorar-se dos passageiros 
que capturaram várias fotos da paisagem sobre a 
ponte, embaixo dela e em seus arredores. A ponte 
une dois territórios, duas realidades, que estariam 
separadas pela imensidão do rio, tal como afirma 
Fernando Fuão (2012) “a abertura do túnel dá o 
sentido, o sentimento”. Não existe interioridade sem 
abertura ao estrangeiro. A abertura é condição da 
hospitalidade o encontro entre o que está dentro e o 
que está fora, é o que dá passagem à vida.

Se em cima da ponte dá-se a passagem, o encontro, 
a troca, em baixo se cobre ou encobre lugares 
abandonados, mas que hospedam além do rio. O 
que funda a hospitalidade é o lugar, não há uma 
relação de troca, o lugar somente oferece desde que 
exista a presença de quem chega (visitante) ou de 
quem espera (convidado) (Fuão 2012). 

Em nossa viagem encontramos diversos usos da 
ponte como cobertura para além da ponte como 
piso. Em Jaguarão/Rio Branco o comércio informal 
movimenta, ocupa, incomoda, vive e resiste àquele 

Figura 3: Ponte Internacional Barra do Quaraí-Bella Union. Foto: Gustavo Reginato, 2016.
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local – talvez pelo movimento dos free shops, tão 
próximos da ponte. Na fronteira de Quaraí-Artigas 
se preserva um parque verde que conversa com o 
rio e mantém um local de encontro e descanso. Por 
fim, em Barra do Quaraí-Bella Unión a ponte funciona 
como abrigo, teto, proteção para famílias.

Tanto a ponte piso como a ponte cobertura encontram 
a hospitalidade e hostilidade juntas, uma não existe 
sem a outra. A ponte como piso é aberta à passagem, 
acolhe, hospeda, mas possui um pacto de viagem, 
um contrato – aduana – que gera certa hostilidade. 
Assim como debaixo da ponte que acolhe/hospeda 
moradores de rua, mas causa certa hostilidade pela 
situação de abandono/exclusão.

Fronteira Rasa
A fronteira seca dada por uma rua e/ou praça em 
que não se tem uma delimitação tão clara de onde 
começa um país e termina o outro – como a divisão 
por um rio – é observada nas cidades de Chui-Chuy, 
Santana do Livramento-Rivera e Aceguá-Acegua. 
E entre essas fronteiras cada uma apresenta sua 
peculiaridade.

Figura 4: Linha de fronteira Aceguá-Acegua. Foto: Gustavo Reginato, 2016. 

As cidades Chuí-Chuy (figura 4) são separadas por 
uma rua que divide de uma maneira mais rígida, no 
entanto há uma permeabilidade quanto a linguagem 
que flutua na fronteira e se mescla, nem toda conversa 
é em português ou espanhol, ambos os lados criam 
e recriam uma linguagem original e única.

As cidades de Aceguá-Acegua (figura 5) não 
possuem uma divisão tão rígida, ao caminhar não 
sabemos ao certo em qual país nos encontramos, 
conversam com tanta naturalidade que se imagina 
ser uma cidade única. Um motivo para essa 
uniformização seria o caráter rural: a maioria das ruas 
é de saibro, a forte presença dos cavalos como meio 
de transporte e grandes quintais com plantações. O 
meio rural abraça o urbano.

Enquanto a fronteira Santana do Livramento-Rivera 
é o oposto, uma cidade agitada, que tem como 
linha de fronteira uma praça internacional local de 
densidade de acontecimentos, edifícios, pessoas, 
sons e cheiros – a ebulição da fronteira. Essa 
tensão é a sensação do limite como junção. Existem 
algumas características urbanas que conseguem 

Figura 5: Linha de fronteira Chuí-Chuy. Foto: Gustavo Reginato, 2016.
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tornar mais fácil a percepção de em qual país nos 
encontramos. As ruas do lado Brasileiro são mais 
estreitas e agitadas, enquanto do lado Uruguaio 
são largas vias, com um movimento mais tranquilo e 
um tratamento diferenciado no desenho urbano das 
esquinas.

Essa análise nos leva a reflexão de quanto mais 
cidade “urbana” (densa) – prédios, movimento e 
agitação – mais artificial/criada é a fronteira e, quanto 
mais natural a cidade mais intrínseco é o limite da 
linha da fronteira (mais liquida e diluída). Quando a 
natureza divide por um acidente geográfico o homem 
une (a ponte), e quando a natureza une o homem 
divide (fronteiras).

Arquiteturas na Fronteira
Na civilização atual, no capitalismo contemporâneo, 
em um mundo tão cheio de restrições, a hospitalidade 
incondicional seria impossível de existir, uma ética 
complexa de alcançar. Nas linhas de fronteira 
encontramos construções (aduanas ) ou restos de 
edifícios (ruínas). Cruzamos aduanas a pé, de carro, 
ônibus ou bicicletas. Arquiteturas da fronteira são 
espécies arquiteturas do abandono.

Na fronteira entre Jaguarão-Rio Branco (figura 6), 
temos um edifício aduana hospedado na própria 
ponte. Aduana-hospede-hostil que repulsa e coloca 
o hospede em momento de tensão e angústia. “Será 
que vamos cruzar a fronteira?”. 

Já em Quaraí-Artigas (figura 7), precisamos parar 
nas aduanas, alfândegas ou receitas federais, 
para preencher documentos de entrada e saída 
dos países. São formulários, listas, documentos de 
identidade, passaportes e documentos de veículos. 
A angústia e tensão não se dá pela palavra do 
policial “pode passar”, mas pela existência de 
papeis, documentos e carimbos, que precisam ser 
completados e justificados.

As arquiteturas do abandono na fronteira são 
lugares que desejamos abandonar. Arquiteturas 
do abandono da hospitalidade condicional e da 
hostilidade incondicional. Aduanas que controlam os 
movimentos na fronteira.

São arquiteturas do abandono que não tem 

aparência de abandono. São abandonos bem 
mais complicados, porque não aparentam estarem 
abandonados. Arquiteturas que se defendem e 
enganam por sua aparência.

Esse abandono é do movimento de repulsa, da 
hostilidade. Arquiteturas do abandono na fronteira, 
assintomático – não representa. Apenas podemos 
perceber um tanto de vazios ao seu redor, de 
artificialidade (edificação) na natureza (o lugar) e da 
tensão que se cria.

Negação da cidade. A cidade já não é mais um cheio, 
é cada vez mais vazia e destituída de seu sentido 

Notas: 7Os perceptos e afectos são sensações, são seres, que valem por si mesmos e excedem qualquer vivido. Os perceptos e afectos existem na ausência do 
homem. O afecto não é a passagem ou transformação de um estado vivido a um outro, mas o devir não humano do homem, uma sensação, algo que passa de 
um ao outro. O afecto não ultrapassa menos as afecções que o percepto as percepções . Os perceptos podem ser telescópios ou microscópios, dão aos perso-
nagens e as paisagens dimensões de gigantes, como se estivessem repletos de uma vida à qual nenhuma percepção vivida pode atingir. Os perceptos são seres 
de sensação que conservam em si a hora de um dia, o grau de calor de um momento. Os afectos são devires não humanos da do homem. Os perceptos são as 
paisagens não humanas da natureza. O percepto não é percepção, pois ele é independente do estado daqueles que os experimentam; o afecto não é sentimento 
ou afecção, ele transborda a força daqueles que são atravessados por ele. Ver mais em: Boutang, 2004.

Figura 6: Aduana Jaguarão-Rio Branco. Foto: Gustavo 
Reginato, 2016.

Figura 7: Aduana Quaraí-Artigas. Foto: Dianine Censon, 2016.
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Notas: 8Alfândega (do árabe al-fundaq, “hospedaria”, “estalagem”) ou aduana (do árabe ad-diwan, “registro”, “escritório”) é uma repartição governamental oficial 
de controle do movimento de entradas e saídas de mercadorias para o exterior ou dele provenientes, responsável, inclusive, pela cobrança dos tributos perti-
nentes. Alfândega ou Aduana são um coisa só: uma repartição sob administração federal que jurisdiciona todo o território nacional com o objetivo de controlar a 
entrada e saída do país de pessoas, mercadorias e veículos. É a repartição pública que controla fundamentalmente  a  importação e a exportação.

original de polis (de polo, de cabeça de algo ou de 
alguém). O nada não é lugar, não é sitio, ou parte 
alguma. Mas o vazio não é o nada, é apenas uma 
aparência de ausência, disfarce. O vazio é silêncio, 
mas como na música com possibilidades de algo ou 
de alguma coisa. Na medida em que mais cresce 
o sentido de abandono nesse lugar-aduana, mais 
somos abandonados a própria sorte ou azar.
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