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Redes, pRáticas e Remessas políticas: 

a FRente ampla do URUgUai na aRgentina 

e o voto tRansnacional

Resumo

Este artigo explora a criação, consolidação e desestabiliza-

ção da Frente Ampla do Uruguai na Argentina e a gestão de 

sua principal remessa política desde a década de 1980: o 

voto transnacional da Argentina para o Uruguai no contex-

to das eleições uruguaias. Seguindo uma recente proposta 

de Boccagni, Lafleur e Levitt (2015), o artigo procura dar 

conta dos atores (migrantes e não migrantes) que integram 

a rede política transnacional, enfocando as transformações 

de suas infraestruturas materiais e canais de comunicação. 

Simultaneamente, observa as especificidades que caracte-

rizam os processos de incorporação política associados às 

histórias e trajetórias migratórias compartilhadas por am-

bos os países. O material empírico é produto do trabalho de 

campo etnográfico multissituado e inclui a análise das fon-

tes produzidas pelas/pelos entrevistadas/os e/ou seus gru-

pos políticos, bem como a imprensa escrita de ambos os 

países e a revisão de fontes secundárias.

netWoRKs, pRactices and political 

Remittances: tHe FRENTE AMPLIO DE URUGUAY 

EN ARGENTINA and tHe tRansnational vote

Abstract

This paper explores the creation, consolidation and desta-

bilization of the Frente Amplio de Uruguay en Argentina and 

the management of its main political remittances since 

the 1980s: the transnational vote from Argentina to Uru-

guay. Following the recent proposal of Boccagni, Lafleur 

andLevitt (2015), it describes the actors (migrants and non-

migrants) that make up the transnational political network, 

the transformations on their material infrastructure and 

circulation channels while observing the specificities that 

fit the processes of political incorporation associated with 

the histories and migratory trajectories shared by Uruguay 

and Argentina. The empirical data is a product of the mul-

ti-situated ethnographic fieldwork and includes the anal-

ysis of sources produced by the interviewees and/or their 

political groups, the press of both countries and the revi-

sion of secondary literature.


