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Resumo	-	A	partir	do	estudo	do	contrabando	de	pequenos	volumes	em	Santana	do	LivramentoRivera,	
na	fronteira	BrasilUruguai	e	do	exame	de	obras	literárias	que	o	tematizam,	o	texto	propõe	que	se	consi
dere	a	existência	de	regimes	normativos	vigentes	em	diferentes	lugares	e	escalas	geográficas.	O	regime	
normativo	é	o	conjunto	de	normas,	escritas	ou	não,	válidas	para	uma	comunidade	discursiva	situada	e	
compartilhando	um	determinado	momento	histórico.	São	demarcações	sobre	o	que	é	possıv́el,	desejá
vel,	verossıḿ il,	legıt́imo	e	justo.	A	norma	é	um	compromisso	entre	estruturas	(o	estado,	o	mercado,	a	
imprensa,	o	lugar	etc.)	e	agências	(de	aduaneiros,	de	empresários,	de	comerciantes,	de	escritores,	con
trabandistas	etc.),	definição	que	pode	também	ser	aplicada	às	representações	sociais.	Quando	enuncia
do	a	partir	do	estado,	o	contrabando	definese	como	o	transporte	ilegal	de	mercadorias	entre	estados,	
elidindo	os	tributos	por	estes	estabelecidos,	através	de	um	limite	de	permeabilidade	seletiva	normati
zada	por	agentes	polıt́icos	e	econômicos	hegemônicos.	Em	condição	fronteiriça,	contrabandear	é	repre
sentado	como	um	trabalho	que	implica	no	desrespeito	a	algumas	leis	vigentes	nos	limites	estatais,	a	
partir	de	um	conhecimento	do	lugar,	das	práticas	possıv́eis	e	legıt́imas	nele.	Os	conteúdos	das	nor
mas/representações/lugares	definemse	também	por	sua	situação,	conceito	que	se	refere	à	relação	
entre	um	lugar	e	seu	entorno,	enfatizando	conexões	e	acessibilidade.	As	comunidades	situadas	–	luga
res	de	enunciação	especıf́icos	–	constroem	regimes	normativos	e	literatura	e	estes,	ao	representar,	dia
leticamente	reconstroem	os	lugares.	O	estudo	da	literatura,	entendida	como	representação	de	uma	
cultura	situada,	permite	ao	geógrafo	acessar	sentidos	locais	dos	objetos	em	análise,	o	que	foi	exemplifi
cado	com	a	análise	de	dois	contos	gaúchos	da	literatura	de	fronteira:	“Contrabandista”,	de	Simões	Lopes	
Neto,	de	1912,	e	“Arreglo”	de	Amilcar	BettegaBarbosa,	de	1996.
Palavras-chave:	Situação.	Regime	normativo.	Contrabando.	Lugar	de	enunciação.	Literatura	de	fronte
ira
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Introdução

O	que	eu	trago	aqui	é	um	debate	metodoló
gico,	que	nasceu	de	um	problema	de	pesquisa,	sur
gido	durante	a	escrita	da	minha	tese	de	doutorado	
sobre	 os	 contrabandistas	 que	 hoje	 trabalham	na	
fronteira	 do	 Brasil	 com	 o	 Uruguai	 (DORFMAN,	
2009).	Eu	tentava	interpretar	a	fronteira	na	escala	
local	descrevendo	as	práticas	dos	contrabandistas	
de	pequenos	volumes.	O	corpus,	o	conjunto	de	docu
mentos	 que	 eu	 analisei,	 era	 formado	 de	 textos	
muito	diferentes,	entre	os	quais	destaco	obras	ficci
onais,	os	famosos	contos	de	contrabando,	e	a	trans
crição	de	diálogos	do	trabalho	de	campo	e	de	entre
vistas	 com	pessoas	 com	 conhecimento	 de	 causa,	
como	contrabandistas,	juıźes,	advogados,	aduanei
ros,	historiadores,	professores	e	geógrafos.	Eu	tam
bém	 analisei	 leis,	 notı́cias,	 propagandas,	 textos	

acadêmicos	e	o	que	mais	caıśse	na	minha	mão,	por
que	 sobre	o	 contrabando	paira	o	 sigilo,	 tanto	da	
parte	 daqueles	 que	 o	 praticam	 quanto	 da	 dos	
órgãos	 de	 segurança	 e	 repressão.	 Para	 citar	 um	
informante:

aqui	nós	ainda	respeitamos	os	valores	
das	 pessoas,	 entendesse?	 Ainda	 hay	
um	certo	pudor,	ainda	não	é	escancara
do.	Tu	 fica	na	 tua,	 fica	quieto	e	deixa	
que	eles	tussam,	entende?	Não	te	mete	
com	nada	e	pronto,	essa	é	a	 lei,	deixa	
quieto	que	eles,	vai	chegar	um	momen
to,	eles	caem.	(entrevista	com	Robles,	
Santana	 do	 LivramentoRivera ,	
25/01/2006).

Então	 existia	 esse	 problema	 de	 “esperar	
eles	 tussirem”,	 e	 o	 sigilo	 se	mostrava	 como	 uma	
moeda	forte	nos	discursos	sobre	delitos	e	seguran
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ça,	defendido	por	contrabandistas	e	policiais	por	
conta	do	caráter	estratégico	de	suas	operações.	

Para	aceder	aos	relatos	de	contrabando,	a	
essas	verdades	sigilosas,	era	preciso	contar	com	a	
confiança	do	informante.	Como	se	observa	em	cam
po,	nessa	fronteira	o	contrabando	é	bastante	legıt́i
mo,	mas	isso	não	quer	dizer	que	possa	ser	comen
tado	de	qualquer	 forma	 e	 em	qualquer	 situação,	
menos	 ainda	 com	 aqueles	 que	 não	 fazem	 parte	
dessa	rede	comercial	de	caráter	 ilegal.	Ou	seja,	a	
aceitação	social	do	pesquisador	pelos	atores	terri
torializados	na	fronteira	é	condição	para	ter	acesso	
à	 informação	 sobre	 o	 contrabando.	 O	 sigilo	 só	 é	
rompido	quando	se	é	aceito	no	grupo,	o	sigilo	insta
lase	no	limite	entre	pertencer	ao	local	ou	ser	visto	
como	extralocal,	criando	uma	geografia	metafórica	
da	informação.

A	dificuldade	também	estava	ligada	ao	cará
ter	 informal	 das	 práticas	 estudadas.	 Estatıśticas	
sobre	o	contrabando?	Em	certos	casos	 é	possıv́el	
conseguir	balanços	de	apreensões,	mas	o	contra
bando	 bemsucedido	 tende	 à	 invisibilidade,	 não	
entra	nas	estatıśticas.	Além	disso,	a	análise	estatıś
tica	é	problemática	na	fronteira,	onde	os	fenôme
nos	se	afastam	das	normas	e	justapõemse	bases	
censitárias	geradas	a	partir	de	critérios	nacionais	
distintos.	Já	a	etimologia	nos	mostra	a	ligação	entre	
o	nexo	do	estado	e	suas	estatıśticas.	

Agreguese	 aos	 problemas	 de	 circunscri
ção	do	objeto	a	coexistência	de	regimes	normati-
vos	diferentes	em	cada	lado	da	fronteira	e	em	cada	
lugar	de	enunciação.	Todo	um	esforço	teórico	foi	
feito	para	trabalhar	esse	corpus	diversificado	que	
se	oferecia:	do	contrabando	romântico	caracterıś
tico	dos	contos	de	contrabando	às	notıćias	na	pági
na	policial,	passando	pela	lei	do	estado	e	por	frases	
ouvidas	em	campo.	Essa	é	a	história	que	pretendo	
contar	aqui.	Um	primeiro	problema	surge	com	o	
estabelecimento	 da	 ilegalidade/	 legitimidade/	
viabilidade	do	contrabando,	que	passa	pela	geogra
fia	e	pela	textualização	de	cada	lugar.

Regimes	normativos:	leis	e	normas

“O	contrabando	é	ilegal,	mas	não	é	ilegıt́i
mo”,	 “contrabando	 romântico”,	 contos	 de	 contra
bando,	bons	bandidos	e	outros	tropos	das	explica
ções	positivas	sobre	contrabando	só	ganham	senti
do	se	pensarmos	que	surgem	de	comunidades	que	
experimentam	cotidianos	que	criam	e	interpretam	
as	 normas	 e	 leis,	 estabelecendo	 seus	 próprios	
entendimentos	quanto	à	adoção	destas,	definindo	
as	regras	justas	e	aplicáveis	na	comunidade.	

O	 regime	normativo	 é	 esse	 conjunto	 de	
normas,	escritas	ou	não,	válidas	para	uma	comuni

dade	 discursiva	 situada	 e	 compartilhando	 um	
determinado	 momento	 histórico.	 São	 definições	
sobre	o	que	é	possıv́el,	desejável,	verossıḿ il,	legıt́i
mo	e	justo.	Em	sociedades	complexas	como	as	nos
sas,	o	contrato	social	é	debatido	permanentemen
te,	sem	ruptura	com	o	estado,	a	partir	de	noções	
locais	–	mas	também	de	gênero,	classe,	faixa	etária,	
etnia	–	 sobre	 justiça,	 comportamentos	e	práticas	
legıt́imas.	

A	lei	é	o	regime	normativo	de	legitimidade	
mais	abrangente	no	território	nacional.	Cabe	res
gatar	aqui	a	etimologia	da	palavra:	vem	do	verbo	
latino	ligare,	que	significa	"aquilo	que	liga",	ou	lege-
re,	que	significa	"aquilo	que	se	lê".	Sua	redação	é	um	
processo	lento	e	controlado,	é	monopólio	do	esta
do	(as	ditas	autoridades	competentes).	Na	prática,	
comunidades	 discursivas	 melhor	 situadas,	 em	
determinados	pontos	do	território,	emitem	enun
ciados	 mais	 amplamente	 aceitos,	 que	 adquirem	
força	 de	 lei.	 Por	 vezes,	 essas	 verdades	 ocultam,	
reprimem,	criminalizam	sentidos	locais	ou	desvi
antes.

Enfim,	as	leis	não	são	meras	manifestações	
da	 vontade	 neutra	 e	 abstrata	 do	 estado,	 elas	
expressam	 a	 teia	 de	 interesses	 e	 encruzilhadas	
públicoprivadas	que	buscam	usar	o	aparato	públi
co	no	desenho	da	economia,	da	polıt́ica,	da	moral,	
da	cultura	no	espaço/mercado/lugares	reconheci
dos	como	território	nacional.	Muitas	vezes,	há	uma	
“privatização”	 da	 norma,	 isto	 é,	 esta	 é	 usada	 em	
proveito	 de	 grupos	 de	 interesse	 situados	
(DORFMAN	et	al.,	2012).

A	produção	da	lei	é	relevante,	mas	é	impor
tante	também	problematizar	a	capacidade	de	levar	
à	sua	observância.	Um	aparato	muito	intrincado	é	
construıd́o	para	administrar	o	respeito	à	lei,	perso
nificado	em	polıćias	e	fiscais,	peritos	e	investigado
res,	juristas	e	carcereiros	etc.	A	lei	estabelece	o	que	
é	contrabando,	mas	a	decisão	de	reprimilo	cabe,	
em	certa	medida,	aos	diferentes	agentes	que	con
trolam	o	território	estatal	–	seja	nos	limites	territo
riais,	 em	 outros	 pontos	 de	 entrada	 no	 território	
nacional	como	portos	ou	aeroportos	ou	nos	lugares	
em	que	se	realiza	o	consumo.	

Dada	a	impossibilidade	de	vigiar	todas	as	
mercadorias	que	transitam	pelo	paıś,	os	órgãos	de	
controle	estabelecem	metas	em	volume	de	apreen
sões	e	em	produtos	especıf́icos.	A	definição	dessas	
metas	 é,	 muitas	 vezes,	 resultado	 de	 um	 “clamor	
geral”	 ou	 da	 opinião	 pública,	 de	 um	 debate	 que	
envolve	 sindicatos	 de	 produtores,	 militantes	 de	
direitos	sociais	e	a	sociedade	em	geral,	condenando	
enfaticamente	 e	 demandando	 a	 repressão	 a	 um	
dado	 tipo	 de	 mercadoria	 contrabandeada	
(DORFMAN;	REKOWSKY,	2011).
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Obviamente,	 a	 opinião	pública	 é	 formada	
pela	atualização	das	verdades	através	dos	debates	
nos	meios	 de	 comunicação,	 cujos	 conteúdos	 são	
primariamente	definidos	por	comunidades	discur
sivas	ligadas	a	grandes	interesses	econômicos	ou	a	
órgãos	oficiais.	Em	outras	palavras,	as	fontes	mais	
recorrentemente	 acessadas	 pelos	 jornalistas	
representam	o	alcance	do	poder	de	certos	grupos,	o	
que	está	ligado	à	facilidade	e	à	efetividade	da	busca	
de	informação	por	esses	profissionais	(GRIMBERG;	
DORFMAN,	2012).	

A	norma	legıt́ima	é,	portanto,	um	compro
misso	 entre	 estruturas	 (o	 estado,	 o	 mercado,	 a	
imprensa,	o	lugar	etc.)	e	agências	(de	aduaneiros,	
de	empresários,	de	comerciantes,	de	contrabandis
tas	etc.).		Localmente,	contrabandear	é	representa
do	como	um	trabalho	que	implica	no	desrespeito	a	
algumas	regras	vigentes	nos	limites	estatais,	a	par
tir	de	um	conhecimento	do	lugar,	das	práticas	pos
sıv́eis	e	legıt́imas	nele.	Quando	enunciado	a	partir	
do	estado,	o	contrabando	definese	como	o	trans
porte	ilegal	de	mercadorias	entre	estados,	elidindo	
os	tributos	por	estes	estabelecidos,	através	de	um	
limite	de	permeabilidade	seletiva	normatizada	por	
agentes	polıt́icos	e	econômicos	hegemônicos.

Lugares	de	enunciação	e	cultura	situada
E	 o	 que	 são	 lugares	 de	 enunciação?	

Oswald	 Ducrot	 e	 Tzvetan	 Todorov	 conceituam	
enunciação	 como	 “os	 elementos	pertencentes	 ao	
código	da	lıńgua	e	cujos	sentidos,	no	entanto,	vari
am	de	uma	enunciação	para	outra;	por	exemplo,	eu,	
tu,	aqui,	agora	etc.”	(2001).	Por	lugar	de	enunciação	
entendese	o	aqui/agora	do	autor	e	de	seus	interlo
cutores,	nas	provıńcias	e	redes	de	poder	e	repre
sentação	que	o	contextualizam.

Os	 textos,	 as	 representações	 textuais,	
expressam	a	cultura	espacialmente	situada.	O	lugar	
da	enunciação	 influi	na	representação	do	espaço	
formulada	por	cada	agente:	o	agente	é	situado	e	a	
cultura	 em	 circulação	 no	 lugar	 condicionao,	 ao	
regime	normativo	e	às	representações	que	ele	cria.	
Partindo	desse	ponto,	enfatizo	a	mudança	no	signi
ficado	da	lei	e	do	contrabando	conforme	a	situação	
que	informa	a	representação	textual	formulada	por	
cada	agente	considerado.	

Vou	dar	uns	exemplos	de	como	aparece	a	lei	
em	 textos	 originados	 em	 diferentes	 lugares	 de	
enunciação.	 Quintana	 Morales,	 poeta	 riverense,	
escreveu	

La	ley	sobre	el	contrabando
no	fue	hecha	en	la	campaña	
es	como	tela	de	araña
no	se	si	muy	bien	me	explico	
no	sujeta	al	bicho	grande
pero	enreda	al	bicho	chico

No	Código	Penal	da	República	Oriental	do	
Uruguai,	escrito	com	a	intenção	de	regular	o	merca
do	nacional,	o	artigo	245	da	lei	13318/1964	reza	
que

Se	 considera	 que	 existe	 contrabando	
en	toda	entrada	o	salida,	importación,	
exportación	o	tránsito	de	mercaderıás	
o	efectos	que	realizada	con	la	complici
dad	de	empleados	o	sin	ella,	en	forma	
clandestina	 o	 violenta,	 o	 sin	 la	 docu
mentación	correspondiente,	esté	des
tinada	a	traducirse	en	una	perdida	de	
renta	fiscal	o	en	violación	de	los	requi
sitos	esenciales	para	la	importación	o	
exportación	de	determinados	artıćulos	
que	 establezcan	 leyes	 y	 reglamentos	
especiales,	aun	no	aduaneros

Simões	 Lopes	 Neto,	 escritor	 e	 publicista	
gaúcho	do	 inicio	do	século	XX,	escreveu,	naquele	
texto	fundador	dos	“contos	de	contrabando”:

Nesta	 terra	do	Rio	Grande	sempre	 se	
contrabandeou,	 desde	 em	 antes	 da	
tomada	das	Missões.[1801]

Naqueles	tempos	o	que	se	fazia	era	sem	
malıćia,	e	mais	por	divertir	e	acoquinar	
as	guardas	do	inimigo:	uma	partida	de	
guascas	montava	a	cavalo,	entrava	na	
Banda	 Oriental	 e	 arrebanhava	 uma	
ponta	grande	de	eguariços;	abanava	o	
poncho	e	vinha	a	meia	rédea;	apartava
se	a	potrada	e	largavase	o	resto;	os	de	
lá	faziam	conosco	a	mesma	cousa;	depo
is	era	com	gados,	que	se	tocava	a	trote	e	
galope,	abandonando	os	assoleados.

Isto	 se	 fazia	 por	 despique	 dos	 espa
nhóis	e	eles	se	pagavam	desquitando
se	do	mesmo	jeito.

Só	se	cuidava	de	negacear	as	guardas	
do	 Cerro	 Largo,	 em	 Santa	 Tecla,	 do	
Haedo...	O	mais,	era	várzea!

Depois	 veio	 a	 guerra	 das	 Missões;	 o	
governo	 começou	 a	 dar	 sesmarias	 e	
uns	 quantı́ssimos	 pesados	 foramse	
arranchando	 por	 essas	 campanhas	
desertas.	E	cada	um	tinha	que	ser	um	
rei	 pequeno...	 e	 agüentarse	 com	 as	
balas,	 as	 lunares	 e	 os	 chifarotes	 que	
tinha	em	casa!...

Foi	o	tempo	do	mandaquempode!...	E	
foi	o	tempo	que	o	gaúcho,	o	seu	cavalo	e	
o	seu	facão,	sozinhos,	conquistaram	e	
defenderam	estes	pagos!

Quem	governava	aqui	o	continente	era	
um	 chefe	 que	 se	 chamava	 o	 capitão



--105--

general;	ele	dava	as	sesmarias	mas	não	
garantia	o	pelego	dos	sesmeiros...

Vancê	tome	tenência	e	vá	vendo	como	
as	cousas,	por	si	mesmas,	se	explicam.

Naquela	 era,	 a	 pólvora	 era	 do	 elrei	
nosso	senhor	e	só	por	sua	licença	é	que	
algum	particular	graúdo	podia	ter	em	
casa	um	polvarim...

Também	só	na	vila	de	Porto	Alegre	 é	
que	havia	baralhos	de	jogar,	que	eram	
feitos	só	na	fábrica	do	rei	nosso	senhor,	
e	havia	fiscal,	sim	senhor,	das	cartas	de	
jogar,	e	ninguém	podia	comprar	senão	
dessas!

Por	esses	tempos	antigos	também	o	tal	
rei	 nosso	 senhor	 mandou	 botar	 pra	
fora	os	ourives	da	vila	do	Rio	Grande	e	
acabar	 com	os	 lavrantes	 e	prendistas	
dos	outros	lugares	desta	terra,	só	pra	
dar	flux	aos	reinóis...

Agora	 imagine	vancê	 se	a	gente	 lá	de	
dentro	podia	andar	com	tantas	etique
tas	e	pedindo	louvado	pra	se	defender,	
pra	 se	divertir	 e	pra	 luxar!...	O	 tal	 rei	
nosso	senhor,	não	se	enxergava,	mes
mo!...

E	logo	com	quem!...	Com	a	gauchada!...	
(LOPES	NETO,	1998,	p.	91)

Três	formas	de	apresentar	a	lei:	uma	local,	
uma	nacional,	uma	regional.	

Existe	uma	quarta	forma,	a	lei	da	natureza.	
Quem	traz	é	o	Sergio	Faraco	“era	a	mesma	lei	que	
reinava	em	sua	vida	e	na	vida	de	seus	conhecidos.	
Todo	mundo	se	ajudava,	claro,	mas	quando	alguém	
morria	os	outros	iam	chegando	para	a	partilha	dos	
deixados”	(2000,	p.	295).

A	variação	no	 regime	normativo	 reflete	a	
combinação	 espaçotempoprecursores,	 da	
mesma	forma	como	se	inscrevem	nos	textos	a	situ
ação	espacial,	o	contexto	histórico	de	sua	produção	
e	leitura	e,	finalmente,	os	precursores	eleitos	pelos	
emissores.	Sejam	os	textos	legais,	teóricos	ou	artıś
ticos,	sejam	eles	cultos	ou	populares,	expressam	a	
cultura	espacialmente	situada.	O	lugar	da	enuncia
ção	 influi	na	representação	do	espaço	 formulada	
por	cada	grupo:	o	emissor	é	situado	e	a	cultura	em	
circulação	no	lugar	condicionao	e	às	representa
ções	que	ele	cria.	Em	última	análise,	a	origem	espa
cial	do	 texto	 está	 nele	 expressa,	mesmo	que	não	
haja	nele	representação	explıćita	do	espaço.

Partindo	desse	ponto,	entendese	a	mudan
ça	nos	conteúdos	conforme	a	situação	que	informa	
sua	formulação.	Situação	é	um	conceito	bem	explo

rado	 na	 Geografia	 Urbana,	 e	 referese	 à	 relação	
entre	um	 lugar	 e	 seu	 entorno,	 enfatizando	 cone
xões	e	acessibilidade.	Cabe	lembrar	o	apelo	da	femi
nista	americana	Donna	Haraway	por	saberes	situa
dos,	em	que	a	objetividade	ganhe	corporeidade	e	se	
reconheça	 como	construção	 social	 (1989).	Pode
mos	afirmar	que,	dependendo	do	lugar	em	que	se	
produza	o	texto,	e	a	quem	se	dirija	o	argumento,	
representações	muito	diferentes	da	justiça,	da	fron
teira	e	da	condição	fronteiriça	vão	aparecer.	

Representações	sociais

No	Rio	Grande	do	Sul,	o	emblema	literário	
mais	recorrente	é	o	gaúcho/peão.	Da	mesma	for
ma,	a	literatura	do	Rio	Grande	do	Sul	é	pródiga	em	
verso	e	prosa	ambientados	na	região	da	fronteira.	
João	Pinto	da	Silva,	ao	escrever	a	primeira	História	
Literária	do	Rio	Grande	do	Sul,	ainda	em	1922,	diag
nosticava	que	em	“nossas	florações	literárias,	[...]	
quando	reflexos	do	ambiente	riograndense,	o	tom	
é	um	só.	De	facto,	o	nosso	regionalismo	é	todo	de	
accentuado	 cunho	 fronteiriço,	 ainda	 quando	 a	
acção	de	contos	e	novelas	se	desenvolve	longe	da	
linha	divisória”	(p.129).	Crıt́ icos	contemporâneos	
reiteram	tal	diagnóstico:	“a	palavra	'fronteira'	vem	
[sendo]	[...]	objeto	de	preocupação	para	todos	aque
les	que	se	voltam	ao	estudo	da	literatura	sulrio
grandense	–	e	destacamse	aqui,	dentre	tantos,	os	
nomes	de	Guilhermino	César,	Othelo	Rosa,	Rubens	
de	Barcellos	e	Moysés	Vellinho	(MASINA,	1994,	p.	
55).

A	 expressão	 “literatura	 de	 fronteira”	 tem	
tido	uso	corrente	em	estudos	literários	no	Rio	Gran
de	do	Sul	–	vejamse	os	trabalhos	de	Lea	Masina	
(1994,	1995),	Nara	Rubert	(2003)	entre	outros.	A	
figura	1	apresenta	autores	e	obras	publicados	até	
2009,	sem	exaurir	a	produção	dos	escritores	e	cer
tamente	omitindo	muitos	nomes	importantes.
Figura	1:	Quadro	com	algumas	obras	gaúchas	da	
literatura	de	fronteira
Fonte:	DORFMAN,	2009,	p.	124.

A	 literatura	de	 fronteira	 pode	 ser	 reco
nhecida	como	um	gênero,	ao	consideraremse	ıńdi
ces	como	a	origem	geográfica	dos	autores,	a	temati
zação	da	fronteira	e	a	interpolação	do	português,	
do	espanhol	e	de	termos	locais,	gauchescos,	em	sua	
maioria	oriundos	das	lıńguas	indıǵenas,	por	vezes	
assumindose	como	portuñol.	Para	a	constituição	
do	 gênero	 contribuem	 ainda	 as	 referências	 recı́
procas	entre	os	autores,	sejam	eles	contemporâne
os	ou	precursores,	e	a	existência	de	editoras	e	de	
públicoleitor,	conformando	um	sistema	literário.	
O	conceito	de	sistema	literário,	no	qual	a	relação	
entre	autores,	público	e	um	conjunto	de	editoras	
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formam	um	sistema,	também	aplicase	à	literatura	
sulriograndense	sem	descartar	a	idéia	de	litera
tura	da	fronteira.	Sistema	referese	à	organicidade	
da	 literatura,	 “do	 triângulo	 “autorobrapúblico”,	
em	interação	dinâmica,	e	de	uma	certa	continuida
de	da	tradição”	(CA� NDIDO,	1981,	p.16).

A	literatura	de	fronteira	não	aparece	ape
nas	no	Cone	Sul.	Internacionalmente,	é	a	fronteira	
entre	o	México	e	os	Estados	Unidos	aquela	aceita	
como	paradigmática,	 e	 não	 apenas	 no	 campo	 da	
literatura	 (GRIMSON,	 2000,	 p.22).	 Edward	 Soja,	

por	exemplo,	incluiu	em	Thirdspace,	uma	análise	da	
cultura	 e	 identidade	 chicana	 valorizadas	 como	
“formas	 inovativas	 de	 interpretação	 (tercei
ro)espacial”	 (t.a)	 (“innovative	 new	 forms	 of	
(Third)spatial	interpretation”,	1996,	p.	129).	Sonia	
Torres	(2001)	organiza	sua	análise	da	“literatura,	
etnografia	e	geografias	de	resistência”	pelo	questi
onamento	 da	 hispanização	 da	 cultura	 norte
americana,	da	busca	de	uma	voz	pelos	migrantes	
latinos	 que	 não	 abandonam	 suas	 origens,	 e	 das	
resistências	geradas	no	processo.	Uma	análise	pre

Figura	1.	Quadro	com	algumas	obras	gaúchas	da	literatura	de	fronteira.	Fonte:	DORFMAN,	2009,	p.	124.

liminar	da	literatura	da	fronteira	MéxicoEUA	reve
la	que	apenas	os	latinos	e	seus	descendentes	têm	
tomado	a	palavra,	ou	talvez	eles	sejam	mais	valori
zados	por	serem	considerados	pelos	teóricos	como	
os	portadores	da	nova	representação.	A	compara
ção	entre	a	literatura	da	fronteira	gaúcha	e	a	produ
zida	 nas	 borderlands	 norteamericanas	 revela	
ainda	que	os	conflitos	são	muito	mais	claramente	
expostos	no	segundo	caso,	refletindo	as	distintas	
realidades	que	as	geram	(DORFMAN,	2004).	Tam
bém	na	França	encontrei	obras	que	falam	da	fron

teira	 e	 do	 contrabando,	 valorizando	 a	 primeira	
como	lugar	de	memória	e	o	segundo	como	prática	
tradicional	e	marca	do	lugar	(DORFMAN,	2008).

Assim,	 a	 literatura	 do	 Rio	 Grande	 do	 Sul	
recebe	 influxos	 da	 fonte	 revelada	 pelo	 uruguaio	
Bartolomé	 Hidalgo	 –	 que,	 em	 1810,	 escreveu	 os	
“Dialogos	Patrióticos”	–	e	valorizada	por	José	Her
nández	(18341886),	em	“El	Gaucho	Martıń	Fierro”	
(1872)	e	sua	continuação	“La	vuelta	de	Martıń	Fier
ro”	(1874).

Antes	de	Hernández,	José	de	Alencar	escre

Luiz	Antonio	de	ASSIS	BRASIL	(Um	quarto	de	légua	em	quadro,	1978;	Concerto	
campestre,	1999).	
Darcy	AZAMBUJA	(No	galpão	(contos	gauchescos),	1925).	
Amıĺcar	BETTEGABARBOSA	(Arreglo,	2000).	
Sérgio	CAPARELLI	(O	dia	em	que	o	Alegrete	atravessou	a	fronteira,	1983). 	
Alcy	CHEUICHE	(Jabal	Lubnàn:	as	aventuras	de	um	mascate	libanês,	2003).	
Brasil	DUBAL	(Fronteira	inclemente,	1976).	
Sérgio	FARACO	(Guapear	com	frangos	e	outros	contos	produzidos	desde	1970).		
Martim	César	Ramires	GONÇALVES	(Sob	a	luz	de	velas,	2003).		
Josué	GUIMARA� ES	(A	ferro	e	fogo,	v.1,	1972).	 	
João	Simões	LOPES	NETO	(Contos	gauchescos,	1912).	
Dyonélio	MACHADO	(O	louco	do	Cati	(aventura),	2003).	
Cyro	MARTINS	(Sem	rumo,	1944;	Campo	fora,	1934;	O	prıńcipe	da	vila,	1982).	
Ivan	Pedro	de	MARTINS	(Fronteira	agreste,	1976). 	
Roberto	Bittencourt	MARTINS	(Ibiamoré:	o	trem	fantasma,	1995).	
Alcides	MAYA	(Alma	bárbara:	conto s,	1922;	Ruıńas	vivas:	romance	gaúcho,	1910;	Tapera:	
cenários	gaúchos,	1911).	
João	de	MEDEIROS	(O	diabo	na	garupa,	1997).	
Luiz	Sérgio	METZ	(Assim	na	terra,	1995).	
Vitor	RAMIL	(Pequod,	1995).	
Tabajara	RUAS	(Perseguição	e	cerco	a	Juvêncio	Gutierrez,	1997 ;	Netto	perde	sua	alma,	
2001);	com	Elmar	BONES	(A	cabeça	de	Gumercindo	Saraiva).	
Aldyr	SCHLEE	(Linha	divisória,	1988;	O	dia	que	o	Papa	foi	a	Melo,	1999).	
Donaldo	SCHU� LER	(O	tatu,	1983;	Martim	Fera,	1984;	Chimarrita,	1985).	
Juremir	Machado	da	SILVA	(Cai	 a	noite	sobre	Palomas,	1995;	Fronteiras,	1999).	
Carlos	URBIM	(Dona	Juana,	1993).	
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vera	 “O	 gaúcho”	 (1870),	 uma	 entre	 várias	 obras	
regionalistas	através	das	quais	pretendia	mapear	a	
diversidade	da	 vida	 e	 da	paisagem	brasileiras.	O	
romance	de	Alencar	não	foi	bem	recebido	entre	os	
intelectuais	 do	 Rio	 Grande	 do	 Sul,	 por	 falta	 de	
verossimilhança	na	linguagem	e	na	representação	
do	tipo	regional.	Como	resposta,	Apolinário	Porto	
Alegre	escreve	“O	vaqueano”	(1872),	onde	se	glori
fica	 a	 “democracia	 da	 estância”	 (congraçamento	
entre	 fazendeiros	 e	 peões)	 (HEIDRICH,	 2000,	
p.136).	Notese	que	a	legitimidade	da	representa
ção	do	tipo	regional	é	dada	ao	argentino	Hernández	
e	não	ao	brasileiro	Alencar.

A	literatura	da	fronteira	inserese,	portan
to,	na	“comarca	literária	do	Pampa”	(RAMA,	1982),	
compartilhada	 por	 sulbrasileiros,	 uruguaios	 e	
argentinos	 (figura	 2).	 Ao	 observar	 o	 mapa	 das	
comarcas	 literárias,	 a	 simultânea	 pertinência	 do	
Rio	Grande	do	Sul	ao	Brasil	e	ao	Pampa	pode	ser	
entendida	 como	 uma	 negação	 da	 suposta	 con
gruência	entre	cultura	e	nacionalismo,	onde	a	fron
teira	nacional	delimitaria	lıńgua	e	práticas	cultura
is.	No	caso	gaúcho,	a	fronteira	é	o	marcador,	o	sıḿ
bolo	 de	 uma	 cultura,	 de	 uma	 especificidade	 em	
relação	ao	Brasil.

A	literatura	da	fronteira	produzida	no	Rio	
Grande	do	Sul	carrega	a	ambiguidade	de	ser	a	um	
só	tempo	nãonacional,	mas	transnacional,	identi
ficada	com	o	regionalismo	tradicionalista,	conser
vador	 e	 nacionalista.	 E� 	 recorrente	 a	 inclusão	 de	
glossários	 nas	 obras	 regionalistas	 editadas	 nos	
centros	culturais	da	nação,	posicionando	os	termos	
ditos	regionais	nos	marginalia	da	página	e	restabe
lecendo	a	posição	periférica,	a	condição	desviante,	
deste	produto	cultural.	Por	outro	lado,	o	conteúdo	
dos	marginalia	 é	 compartilhado	 entre	 as	 obras	
publicadas	em	outros	paıśes	do	Prata.	Há,	portanto,	
uma	 linguagem	 da	margem,	 incompreensıv́el	 no	
centro,	 mas	 comunicando	 transfronteira,	 forte
mente	baseada	na	oralidade,	nas	origens	hıb́ridas	
da	cultura	e	dos	habitantes	desse	espaço.

Contos	de	contrabando

Os	contos	de	contrabando	conformam	inte
gram	um	segmento	relevante	na	literatura	de	fron
teira.	 Essas	 representações	 textuais	 sublinham	 a	
relevância	 dos	 aspectos	 territoriais	 para	 aqueles	
envolvidos	nas	passagens	ilegais	da	fronteira.	Seus	
enredos	 tematizam	 as	 práticas	 dos	 “bagayeros”,	
suas	relações	sociais	e	as	formas	de	habitar	o	lugar.

Ainda	que	o	valor	estético	ou	artıśtico	de	
alguns	contos	de	contrabando	possa	ser	questiona
do,	 é	 evidente	 a	 rentabilidade	 da	 análise	 dessas	
representações	 situadas	 –	 sobre	 as	 trocas	 que	 a	

fronteira	permite,	sobre	o	confronto	de	identida
des,	sobre	o	regime	normativo	incidente	sobre	as	
práticas	–	sobre	a	condição	fronteiriça.	

A	fim	de	estabelecer	hipóteses	sobre	práti
cas,	normas	e	condição	fronteiriça	relevantes	para	
contrabandistas	de	pequena	monta	em	Santana	do	
LivramentoRivera	 examino	 aqui	 dois	 contos	 de	
autores	nascidos	na	fronteira	BrasilUruguai,	escri
tos	no	 limite	entre	 texto	culto	e	narrativa	nativa.		
Esses	contos	foram	pinçados	devido	a	referências	
mutuas,	intertextualidades	mais	ou	menos	explıći
tas,	reconhecimento	por	parte	da	crıt́ica	e	circula
ção	entre	leitores.

O	uso	de	uma	linguagem	local	é	um	recurso	
compartilhado	pelos	textos.	Ligia	Chiappini	(1999,	
p.	21)	cita	Dino	Preti	(1977,	p.	423,	47)	para	enu
merar	estratégias	a	que	um	dos	autores	estudados,	
Simões	Lopes	Neto,	 recorre	 em	 seu	 esforço	para	
transcrever	a	oralidade:	

a	 redundância;	 a	 freqüência	 das	 ex
pressões	 de	 situação	 (aqui,	 ali,	 ago
ra...);	o	truncamento	básico;	o	ritmo	e	
sonoridade	tıṕicos	da	fala;	o	papel	da	
pontuação	ressaltando	a	afetividade;	a	
imagem	 do	 interlocutor;	 as	 interjei
ções	e	chamamentos,	pelo	vocativo;	as	
questões,	 supostamente	 dirigidas	 ao	
interlocutor	e,	por	meio	deste,	ao	 lei
torouvinte;	as	comparações	dentro	do	
horizonte	de	Blau;	os	castelhanismos.

O	conto	mais	antigo	e	conhecido	aqui	anali
sado	é	Contrabandista.	E� 	provável	que	João	Simões	
Lopes	Neto	seja	o	pai	dos	contos	de	contrabando	no	
Rio	Grande	do	Sul.	O	tıt́ulo	referese	a	Jango	Jorge,	
descrito	como	um	homem	de	muito	valor	e	habili
dade,	fortemente	arraigado	no	pago,	que	se	notabi
lizava	 pelo	 conhecimento	 da	 região,	 que	 “nunca	
errou	vau,	nunca	perdeu	atalho,	nunca	desandou	
cruzada”,	localizandose	pelo	faro,	pelo	ouvido	e	até	
pelo	 gosto	 caracterı́stico	 a	 cada	 lugar	 (LOPES	
NETO,	1998,	p.	91).	

A	história	 se	passa	em	meados	do	século	
XIX,	 mas	 remete	 também	 ao	 tempo	 passado:	 já	
velho	e	afamilhado,	Jango	Jorge	ia	casar	sua	filha.	
Saiu	na	véspera	da	boda	para	buscar	o	enxoval	do	
outro	lado	do	rio	–	e	da	fronteira.	Todos	os	prepara
tivos	estavam	concluıd́os,	mas	a	noiva	não	podia	
aparecer	na	festa	enquanto	o	pai	não	chegasse	com	
seus	atavios.	Depois	de	tensa	espera,	um	movimen
to	no	 terreiro	anuncia	 Jango	 Jorge:	deixando	sua	
experiência	de	lado,	insistira	em	enfrentar	a	guar
da	de	fronteira	e	fora	morto.

Além	da	rica	 informação	 factual	delibera
damente	incluıd́a	nessa	obra,	e	em	parte	transcrita	
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FIGURA	2:	América	Latina:	mapa	das	comarcas	literárias.	Fonte:	DORFMAN,	2009,	p.	127
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acima,	o	desejo	de	registro	é	tão	explıćito	que	pode
se	afirmar	tratarse	de	um	conto	a	serviço	do	docu
mento	–	aprendese	que	o	contrabando	é	uma	prá
tica	tradicional	na	região,	e	que	desde	sua	origem,	
anterior	a	1800,	organizavase	em	bandos	ou	“ma
locas”,	atuando	nos	banhados	do	rio	Ibirocaı,́	com	
qualquer	tempo	e	a	qualquer	hora	do	dia	(LOPES	
NETO,	1998,	p.	91).	Segundo	o	autor,	o	contrabando	
teria	nascido	porque	os	estancieiros	iam	ou	man
davam	 buscar	 artigos	 necessários	 ou	 supérfluos	
para	seu	abastecimento	do	outro	lado	da	fronteira	
ainda	maldefinida.

E� 	evidente	sua	intenção	em	registrar	a	gêne
se	e	a	organização	do	contrabando,	apresentando
o	como	estratégia	de	sobrevivência	da	população	
diante	de	uma	dinâmica	histórica	desterritoriali
zante,	e	não	como	crime	ou	contravenção.	O	perso
nagemtıt́ulo	surge	com	muita	humanidade,	como	
um	pai	dedicado,	generoso	e	conhecedor	da	terra,	e	
a	ele	opõemse	os	“ordinários”	guardas	da	frontei
ra.	O	contrabando	que	leva	à	morte	de	Jango	Jorge	
não	são	armas	nem	drogas,	mas	um	enxoval,	a	pro
teção	e	a	delicadeza	legada	por	um	pai	a	sua	filha.	O	
casamento	vira	funeral,	o	dia	vira	noite,	por	causa	
do	combate	entre	o	capitãocontrabandistapai	da	
noiva,	 próximo	 e	 familiar,	 e	 os	 ordinários	 que	
defendem	 a	 lei	 do	 estado.	 E� 	 preciso	 lutar	 para	
reaver	o	corpo	do	contrabandista.

O	contexto	histórico	é	reforçado	pelo	escri
tortestemunha,	ciente	de	seu	papel	social	(o	que	é	
corroborado	por	sua	opção	por	um	personagem	de	
extração	social	baixa,	tal	qual	os	bagayeros)	esco
lhendo	registrar	a	dor	desencadeada	pela	desarti
culação	de	um	certo	mundo	rural.	A	sobreposição	
dos	 papéis	 de	 autor/testemunha	 permite	 o	 uso	
desse	material	 na	 pesquisa	 geográfica:	 os	 textos	
ecoam	 um	 coletivo	 humano	 territorializado,	 sua	
oralidade,	seu	regime	normativo.	Eles	representam	
uma	vida	de	 transgressões	 à	norma	nacional	 em	
condição	fronteiriça.

O	 autor	 contemporâneo	Amilcar	Bettega
Barbosa	 (1964	 )	 escreveu	 “Arreglo”	 –	 que	 pode	
significar	arranjo,	suborno,	reparação	ou	rendição	
–	em	1996	(BETTEGABARBOSA,	2000).	Essa	his
tória	não	 louva	o	gaúcho	ou	sua	região,	como	no	
começo	do	século	XX.	Ela	mostra	um	lugar	marginal	
e	violento,	“esvaziado	de	perspectivas”,	onde	o	con
trabando	é	uma	“alternativa	à	falta	de	alternativas”	
(entrevista,	Paris,	23	de	março	de	2007).	O	conto	se	
passa	 numa	 fronteira	marginalizada	 pela	 econo
mia	e	pela	geopolıt́ica,	entre	quartos	de	cabaré	e	
um	parador	na	Federal,	em	Rosário	do	Sul.	O	posto	
de	 serviços	 da	 rodovia	 Federal,	 que	 poderia	 ser	
descrito	como	um	nãolugar	–	não	fosse	o	uso	da	
expressão	local	–	sublinha	a	presença	do	nacional	e	

aponta	para	a	articulação	supranacional	através	da	
estrada	para	a	Argentina.	A	ação	se	desenrola	na	
cidade,	o	entorno	rural	é	descrito	como	miserável,	
o	 rio	 é	 só	um	cenário.	Não	há	menção	a	 cavalos,	
sequer	como	ornamentos	da	masculinidade,	mos
trando	terse	terminado	o	tempo	dos	cavaleiros	em	
tropeadas	campo	afora.	Outras	escalas	e	redes	orga
nizam	o	território.

Arreglo	inicia	com	o	assassinato	do	contra
bandista	 Vico	 por	Mendes.	 Como	 numa	 tragédia	
grega,	o	narrador	é	levado,	pela	honra	que	oprime	
por	 inexeqüivel,	 a	 vingar	 essa	 morte,	 apesar	 de	
querer	mudar	de	vida	para	casar.	Vico,	o	contraban
dista	morto	por	Mendes	ainda	antes	do	 inıćio	da	
narrativa,	 era	 “chibeiro	 pequeno,	 talvez	 dos	 últi
mos	numa	época	em	que	o	chibo	perdia	a	força	e	o	
rio	já	não	passava	de	uma	paisagem	d'água	irma
nando	 a	 miséria”.	 Aparentemente	 o	 assassinato	
tivera	motivação	passional,	uma	disputa	pela	pros
tituta	adolescente	Sarita,	mas	na	verdade	outra	era	
mulher	em	questão.	A	irmã	mais	moça	de	Mendes	
havia	sido	estuprada	por	Vico	e	engravidara.	Misé
ria	e	a	violência	atingem	a	todos.	O	desfecho	é	bár
baro:	depois	de	surrar	Mendes	brutalmente,	o	nar
rador	 solta	 um	 cachorro	 esfomeado	 e	 feroz	 que	
termina	 de	 matálo.	 O	 corpo	 é	 desonrado	
definitivamente	pelos	cachorros.

Um	ódio	ao	gaúcho	mıt́ico,	que	poderia	ser	
uma	projeção	do	idealizado	Jango	Jorge,	se	mani
festa	no	conto,	exemplificando	o	contıńuo	espelha
mento	 e	 distorção	 entre	 a	 literatura	 e	 a	 vida:	 os	
gaúchos	saem	da	vida	para	a	idealização	na	litera
tura	 (no	 “Contrabandista”),	 voltam	 à	 literatura	
expressando	a	impossibilidade	de	cumprir	com	tal		
destino	numa	vida	transformada,	frustrada	e	empo
brecida	(em	“Arreglo”).	A	comparação	entre	as	duas	
histórias	mostra	uma	transformação	no	lugar,	em	
seus	habitantes	e	em	suas	representações.	

A	 importância	 estratégica	 e	 os	 tempos	
heróicos	pertencem	ao	passado	da	fronteira,	tanto	
no	 lugar	 quanto	 nas	 histórias	 que	 ele	 inspira.	 A	
legitimação	do	contrabando	no	lugar	se	mantém,	
associado	à	esperteza,	rebeldia	e	coragem.	O	con
trabandista	é	portador	de	verdades	locais,	associa
das	 à	 territorialidade	 fronteiriça,	 baseadas	 nos	
regimes	normativos	que	permitem	ao	 fronteiriço	
negociar	as	leis	estatais.	

Ao	fim	desse	diálogo	entre	representações	
textuais,	revelase	um	continuum	entre	os	contra
bandistas	de	ficção,	como	se	fossem	refigurações	
de	um	mesmo	personagem,	adaptandose	às	trans
formações	do	espaço	que	habitam,	dialogando	com	
a	 tradição	da	 literatura	 e	 dos	 costumes.	 Sendo	 a	
fronteira	 um	 objeto	 geográfico,	 e	 havendo	 uma	
estreita	 relação	 entre	 os	 objetos	 geográficos	 e	 a	
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produção	de	cultura,	sabendo	que	a	sociedade	se	
territorializa	 gerando	 representações	 textuais	 e	
que	essas	mesmas	representações	textuais	entram	
na	 construção	 cultural	 e	 polı́tica	 dos	 lugares	 –	
podese	afirmar	que	a	fronteira	gera	uma	cultura	
especıf́ica.	 O	 contrabando	 é,	 nesse	 sentido,	 uma	
prática	cultural	conectada	com	a	condição	frontei
riça.	Há	uma	sobreposição	entre	a	prática	do	con
trabando	 e	 a	 cultura	 da	 fronteira,	 cujos	 ıńdices	
mais	reconhecidos	são	o	portuñol,	as	famıĺias	mis
tas,	a	polıt́ica	transfronteiriça,	a	música	e	a	literatu
ra	de	fronteira.

As	obras	locais	sobre	contrabando	apelam	
para	o	folclore	ou	para	a	“contracultura”,	fazem	o	
elogio	do	passado	ou	da	margem.	Um	folclore	que	
imagina	um	território	originalmente	isento	de	fron
teiras,	criadas	por	imposição	de	poderes	maiores	
ou	 externos,	 que	mutilaram	 o	 território	 original	
sem,	no	entanto,	extinguir,	nos	seus	habitantes,	o	
nexo	pregresso.	A	contracultura,	a	poesia	da	mar
gem,	atribui	à	região	fronteiriça	valores	como	liber
dade,	autenticidade,	criatividade,	alinhandose	aos	
pobres	para	exaltar	seu	inconformismo.	Toda	essa	
legitimação	 se	 estende	 a	 contrabando	 de	 maior	
monta,	com	outros	propósitos,	às	vezes	bem	menos	
nobres.	

Por	outro	lado,	a	cumplicidade	moral	leva	a	
uma	coesão	interna:	os	nıv́eis	de	envolvimento	com	
a	atividade	variam,	há	os	que	são	cúmplices	apenas	
no	sentido	de	partilharem	o	sigilo	e	não	condenarem	
a	prática.	Esse	grupo	–	a	sociedade	local	–	não	é	uma	
classe	social,	nem	um	grupo	profissional,	nem	uma	
facção	polıt́ica.	Os	bandos	e	seus	cúmplices	abran
gem	uma	grande	parte	ou	a	totalidade	da	população	
do	lugar.	Devese	acrescentar	que	o	contrabando	dá	
coesão	e	identidade,	mas	não	de	uma	forma	pacıf́ica,	
acomodada.	Há	embates,	disputas,	mortes,	benefici
ados	e	prejudicados.	Conflitos,	enfim.	Podemos	con
cluir	que	há	um	saber	e	uma	identidade	nessa	socie
dade,	nesse	lugar,	mas	não	há	justiça.

Cabe	pontuar	que	valorizar	o	contrabando	
como	prática	local	é	problemático	em	outras	esca
las:	reivindicar	o	delito	conforma	uma	sociedade	
fora	da	norma	nacional,	dando	chance	à	estigmati
zação.	Correse	o	risco	de	representar	a	fronteira	
como	ameaça	à	segurança	pública,	reforçando	uma	
geografia	moral	em	que	diferentes	lugares	do	espa
ço	abrigam	e	 estimulam	valores	 como	 impureza,	
ameaça	e	delinquência.	A	estigmatização	da	fronte
ira,	pressupondo	uma	influência	moral	sobre	seus	
habitantes,	 é	 presente	 em	diferentes	 representa
ções,	seja	pela	mudança	legal	e	territorial,	pela	situ
ação	 periférica	 ou	 pelo	 contato/contágio	 com	 o	
estrangeiro/outro	(DORFMAN,	2009;	PARK,	1973,	
p.	66).	

Concluindo

A	literatura	de	fronteira	e,	especificamente,	
os	contos	de	contrabando	revelam	lances	e	nuan
ces	do	comércio	ilıćito	internacional	e	da	sociedade	
em	que	é	praticado.	A	série	de	narrativas	aqui	enca
deadas	mostra	que	o	 tema	mantémse	 em	movi
mento,	 integrandose	na	corrente	de	 representa
ções	 textuais	em	que	circulam	leitores	e	autores,	
contrabandistas	fictıćios	e	reais.

Como	estratégia	de	aproximação	aos	senti
dos	locais	do	contrabando,	a	literatura	nos	forne
ceu	subsıd́ios,	que	servem	como	orientação	para	o	
trabalho	de	campo,	no	levantamento	das	práticas	
dos	 fronteiriços.	 Alinhando	 tradição,	 costumes	 e	
práticas,	podemos	nos	aproximar	dos	hábitos	ou	
costumes	que	se	fazem	no	espaço	social,	que	tra
zem	em	si	a	ciência	do	lugar,	dos	pais	e	dos	precur
sores,	ao	mesmo	tempo	em	que	necessariamente	
se	territorializam	no	presente.

De	 forma	 resumida,	 vou	 colocar	 algumas	
conclusões	desse	trabalho,	dessa	tentativa	de	orga
nizar	os	textos	segundo	as	representações	sociais	e	
a	situação	geográfica:	

1.	 Existem	 diferentes	 modos	 para	 repre
sentar	o	espaço	e	as	práticas	que	o	ativam	social
mente.	A	representação	textual	assume	diferentes	
gêneros	 (uma	 matéria,	 uma	 lógica,	 um	 suporte)	
para	verbalizar	o	espaço,	com	diferentes	propósi
tos:	descrição	cientıf́ica,	obra	ficcional,	texto	legal	e	
jornalıśtico,	entrevistas,	conversas,	causos,	anedo
tas,	canções...

2.	Todo	mundo	fala,	as	palavras	e	seus	usos	
são	 de	 domıńio	 geral,	 em	mutação	 e	 atualização	
permanente,	mas	cada	gênero	tem	caracterıśticas	
destacadas,	 leis	internas.	O	texto	cientıf́ico	prima	
pelo	diálogo	com	os	precursores;	a	escrita	geográfi
ca	 também	 é	 cartográfica.	 A	 representação	 oral	
recorre	a	gestos	e	entonações,	perdidos	na	passa
gem	para	o	registro	escrito.	Cabe	examinar	o	conte
údo	local	das	palavras.

Os	elementos	de	uma	geografia	da	imagina
ção	cultural	são

	o	lugar	do	emissor,	o	ponto	de	partida	da	
representação,	 o	 lugar	 de	 enunciação,	 o	 aqui	 e	
agora	subjacente	a	cada	texto.

	o	 lugar	de	 recepção,	 a	quem	se	dirige	o	
texto,	 enfim,	 a	 situação	 do	 texto,	 sua	 vinculação	
com	diferentes	entidades	geográficas,	sua	posição	
periférica	ou	central	a	outras	representações	socia
is.	Esse	tipo	de	análise	sublinha	ainda	a	suıt́e	esca
lar	em	que	circula	o	texto,	por	exemplo,	o	contra
bando,	 e	 os	 conflitos	 gerados	 na	 relação	 entre	
representações	oriundas	no	 lugar,	na	região	e	no	
Estado.	
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Há,	evidentemente,	um	forte	 teor	polıt́ico	
nessa	formulação.	As	várias	representações	textu
ais	da	fronteira	e	do	contrabando	alinhamse	em	
posições	geograficamente	coerentes	com	a	situa
ção	geográfica	e	social	de	quem	as	produz.

Para	 fazer	 uma	 geografia	 da	 imaginação	
cultural	precisamos

(a)	reconhecer	a	natureza	desigual	de	cada	
um	desses	gêneros	textuais,	

(b)	aproximálos,	construindo	comensura
bilidades	entre	textos	de	origem,	suporte	e	propó
sitos	distintos,	

(c)	situálos	no	lugar	(com	suas	práticas)	e	
na	tradição	(que	não	abordamos	aqui),	

(d)	gerando	novas	representações	textuais,	
como	o	texto	que	aqui	se	encerra.
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gaúchos,	 chicanos	e	europeus.	Anais	do	VI	Con-
gresso	 Brasileiro	 de	 Geógrafos.	 Goiânia:	 AGB,	
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Resumen	-	Partiendo	del	estudio	del	bagayo,	contrabando	de	pequeño	volumen,	en	Santana	do	Livra
mentoRivera,	frontera	entre	Brasil	y	Uruguay,	y	del	examen	de	obras	literarias	que	la	tematizan,	el	texto	
propone	considerar	la	existencia	de	regıḿenes	normativos	en	diferentes	lugares	y	escalas	geográficas.	
El	régimen	normativo	es	el	conjunto	de	reglas,	escritas	o	no,	válido	para	una	comunidad	discursiva	en	
un	momento	histórico	determinado.	Son	definiciones	sobre	lo	que	es	posible,	deseable,	legıt́imo,	vero
sıḿil	y	razonable.	La	norma	es	un	compromiso	entre	estructuras	(el	estado,	el	mercado,	la	prensa	etc.)	y	
agencias	 (aduaneros,	 comerciantes,	 empresarios,	 escritores,	 contrabandistas	 etc.),	 definición	 que	
puede	aplicarse	también	a	las	representaciones	sociales.	Cuando	enunciado	desde	el	estado,	el	contra
bando	se	define	como	el	transporte	ilegal	de	bienes	entre	estados,	elidiendo	impuestos	por	estos	esta
blecidos,	a	través	de	un	lıḿite	de	permeabilidad	selectiva	normatizado	por	los	agentes	polıt́icos	y	eco
nómicos	hegemónicos.	En	la	condición	fronteriza,	se	representa	el	contrabando	como	un	trabajo	nor
mal,	que	no	respeta	a	ciertas	leyes	vigentes	en	los	lıḿites	del	Estado,	lo	que	exige	un	conocimiento	del	
lugar,	de	las	prácticas	posibles	y	legıt́imas	en	él.	El	contenido	de	las	normas/representaciones/lugares	
se	define	por	su	situación,	concepto	que	se	refiere	a	la	relación	entre	un	lugar	y	sus	alrededores,	subra
yando	conexiones	y	accesibilidad.	Las	comunidades	situadas	–	lugares	de	enunciación	especıf́icos	–	
construyen	regıḿenes	normativos	y	literatura	y	estos,	al	representar,	dialécticamente	reconstruyen	los	
lugares.	El	estudio	de	la	literatura,	entendida	como	representación	de	una	cultura	situada,	permite	al	
geógrafo	el	acceso	a	los	sentidos	locales	de	los	objetos	de	análisis,	lo	que	se	ejemplifica	con	la	discusión	
de	dos	cuentos	de	la	literatura	de	la	frontera	gaucha:	"Contrabandista",	de	Simões	Lopes	Neto,	del	1912,	
y	"Arreglo",	de	Amıĺcar	BettegaBarbosa,	del	1996.
Palabras-clave:	 Situación.	 Régimen	Normativo.	 Contrabando.	 Lugar	 de	 enunciación.	 Literatura	 de	
Frontera.

Representaciones,	normas	y	lugares:	cuentos	de	contrabando	de	la	frontera	gaucha

Abstract	-	Based	on	the	study	of	smallvolume	smuggling	in	the	city	of	Santana	do	LivramentoRivera	at	
the	border	between	BrazilUruguay	and	on	the	analysis	of	its	literary	production,	this	text	considers	the	
existence	of	normative	regimes	in	different	places	and	geographical	scales.	The	normative	regime	is	the	
set	of	rules,	written	or	not,	valid	for	a	discursive	community	situated	at	a	specific	time	and	place.	It	
expresses	what	is	possible,	desirable,	legitimate,	credible	and	fair.	The	norm	is	a	compromise	between	
structures	(the	state,	the	market,	the	press,	the	place	etc.)	and	agencies	(customs	guards,	businessmen,	
merchants,	smugglers,	writers	etc.).	This	definition	can	also	be	applied	to	social	representations.	When	
represented	by	the	state,	smuggling	is	defined	as	the	illegal	transport	of	goods	across	state	limits,	evad
ing	taxes	through	a	permeable	limit	normed	by	hegemonic	political	and	economic	agents.	In	the	border	
condition	smuggling	is	represented	as	work	–	that	implies	disrespect	to	some	laws	in	force	in	state	lim
its	–	made	possible	by	the	knowledge	of	the	place	and	of	the	practices	that	are	conceivable	and	legiti
mate	in	it.	The	contents	of	the	norms/representations/places	respect	their	situation,	that	is,	the	rela
tion	between	a	place	and	its	surroundings,	emphasizing	connections	and	accessibility.	Communities	
are	situated	–	they	are	specific	places	of	enunciation	–	and	express	normative	regimes	and	literature	
which	represent	and	dialectically	rebuild	the	places.	The	study	of	literature,	understood	as	a	represen
tation	of	situated	culture,	allows	geographers	to	accede	to	local	contents	of	the	objects	under	analysis.	
This	was	exemplified	by	the	study	of	two	border	literature	short	stories:	"Contrabandista”	(Eng.	smug
gler)	written	in	1912	by	Simões	Lopes	Neto,	and	“Arreglo”	(Eng.	arrangement,	bribery,	reparation	or	
surrender)	by	Amıĺcar	BettegaBarbosa,	published	in	1996.
Keywords:	Situation.	Normative	Regime.	Smuggling.	Place	of	enunciation.	Border	literature

Norm,	representation	and	places:	smuggling	short	stories	on	gaucho	border
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