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Introdução 
 

O presente trabalho surge a partir de pesquisa de Iniciação Científica cujo 
objetivo é compreender a mobilidade diária de trabalhadoras que saem de suas casas no 
Brasil (Ponta Porã, Mato Grosso do Sul) para trabalhar no Paraguai (Pedro Juan 
Caballero, Departamento de Amambay) no comércio de reexportação1 que se desenrola 
na fronteira entre as duas cidades. Para essa mobilidade, dois fatores se destacam: 
primeiro, o grande movimento econômico dado pelo comércio do lado paraguaio; 
segundo, o fato de aí se constituir uma “fronteira seca” (sem um componente físico-
geográfico como definidor de seus limites), com cerca de 13 Km de extensão, o que 
dificulta a fiscalização e controle dos fluxos de pessoas e mercadorias entre os países. 
Movimentos demográficos e econômicos têm, portanto, papel fundamental nessa 
conurbação que conta com uma população de 120 mil pessoas na região urbana e mais 
de 150 mil se contando o setor rural. 

Ponta Porã e de Pedro Juan Caballero, criadas oficialmente em 1912 e 1899, 
respectivamente, podem ser analisadas como parte de um processo maior de 
constituição de especificidades econômicas (erva-mate, pecuária, madeira, agricultura, 
turismo e comércio de reexportação), sujeitas ou não a questões políticas de um e de 
outro lado. Também, e organicamente ligado ao aspecto anterior, as duas cidades 
participaram e participam como lócus privilegiado na formação, definição e redefinição 
de relações de fronteira, que, para além de termo de uso comum, carrega uma gama de 
significados e significações.  

André Roberto Martin apontou que:  
 

Criadas antes para proteger do que para isolar, elas [as fronteiras] se ligam à 
necessidade primitiva do homem em encontrar abrigo para suas 
manifestações coletivas, entre as quais pode-se incluir, certamente, o desejo 
de saber o que se passa e o que existe do outro lado da fronteira. (MARTIN, 
1992, p.88). 
 

                                                 
1 O comércio de reexportação é característica marcante da fronteira entre Ponta Porã e Pedro Juan 
Caballero. São os chamados “importados”, mercadorias que entram em um determinado país, produzidas 
em outro, com o intuito final de serem, posteriormente, vendidas ao exterior, com ou sem transformação, 
em atividade formal ou informal. 
 



E é na busca por conhecer esse outro lado que iniciamos esse trabalho. Assim, 
antes de estudarmos as relações que se desenrolam na fronteira entre Ponta Porã e Pedro 
Juan Caballero, tentaremos restaurar em linhas gerais como se deu sua formação. 
 Antes da Guerra da Tríplice Aliança (também conhecida como Guerra do 
Paraguai e Guerra contra o Paraguai), essa área de fronteira era habitada por povos 
indígenas. Resultado de uma mistura entre a língua espanhola e o guarani, a região foi 
batizada pelos paraguaios de “Punta Porã”, que significa Ponta Bonita. É só após a 
Guerra e a definição dos limites fronteiriços que o nome aportuguesa-se para Ponta Porã 
e passa a designar somente o lado brasileiro, sendo que o outro recebe o nome de Pedro 
Juan Caballero, em homenagem a um dos nomes da independência paraguaia.  

Questões relativas à exploração colonial e ao imperialismo europeu na América 
do Sul acabaram então resultando na Guerra da Tríplice Aliança, entre os anos de 1864 
e 1870. Nessa disputa, Ponta Porã participou como lócus importante: 

 
O seu solo foi pisado pelos invasores no início da campanha, e trilhado pelos 
remanescentes do exército de Lopez, que em retirada, procurava escapar-se 
do inimigo que vinha em sua perseguição. Aqui tiveram lugar os 
acontecimentos marcantes no prólogo e no epílogo da guerra de 1870. 
(ROSA, 1962, p.20). 

 
O período posterior à Guerra da Tríplice Aliança, contudo, não redundou no 

afrouxamento das questões geopolíticas no sul do então Mato Grosso. Com o final da 
guerra, e feito o acordo de limites entre Brasil e Paraguai, o governo forma uma 
comissão para demarcá-lo, trabalho que vai de 1872 a 1874. Um dos auxiliares dessa 
comissão, o gaúcho Thomaz Larangeira, após o término da demarcação, trás gente do 
Rio Grande do Sul afeita ao preparo da erva-mate e inicia a exploração das matas da 
região. Para tal, emprega também mão-de-obra paraguaia, especializada e barata. 

Através de decreto de 1882, Thomaz Larangeira recebe da Corte concessão para 
explorar a erva nas terras devolutas dos limites do então Mato Grosso com o Paraguai. 
O crescente lucro produzido pela erva (vendida para o Uruguai e a Argentina), o 
estimulou a aumentar a produção e fundar a Companhia Matte Larangeira, tendo como 
sócios os irmãos Murtinho, políticos mato-grossenses importantes no cenário nacional.  

A empresa foi arrendatária de mais de cinco milhões de hectares, atuando por 
mais de cinqüenta anos. Ela é considerada a principal responsável pelo povoamento da 
região sul: “construiu rodovias, obras de arte, pontes, e até estradas de ferro [...]. Fez a 
navegação de todos os rios da zona ervateira e fundou vários povoados, alguns logo 
elevados à categoria de cidades [...], como aconteceu com Ponta Porã” 
(CAMPESTRINI & GUIMARÃES, 2002, p.66). Definia-se, assim, o controle 
econômico e político da região. 

As atividades em torno da erva-mate acabaram por envolver interesses de grupos 
tanto brasileiros quanto paraguaios, promovendo, inclusive com o crescimento 
demográfico, certo dinamismo e integração econômicos. As contradições e disputas de 
interesses, contudo, não tardaram. De acordo com LE BOURLEGAT (apud 
LAMBERTI, 2006, p.50), 
 

Os pequenos empreendedores ervateiros, junto com outros pecuaristas 
gaúchos, na medida em que foram contrastando interesses em relação à 
grande empresa, deparam-se com situações de confrontos comerciais e de 
exploração da erva, lutando entre si no acesso aos recursos da terra. 

 
O monopólio de tal extensão de terras, aliado às concessões que impediam que 

outros trabalhadores explorassem a erva, bloqueou o surgimento de pequenas 



propriedades, caracterizando o modelo de latifúndio monocultor e exportador que 
vigora até os dias de hoje.  
 

Figura 1. Zona de Fronteira Platina 

 
Fonte: Grupo RETIS de Pesquisa. Disponível em: <www.igeo.ufrj.br/gruporetis>. Acesso em: 10 junho 
2007. 

   
Em Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, o declínio da atividade ervateira se deu a 

partir década de (19)30, influenciado pela auto-suficiência argentina na produção do 
produto (não precisando mais importá-lo) e pela política da “Marcha para o Oeste” no 
Brasil. Esta última se dá no governo de Getúlio Vargas, com a ideologia e as ações do 



nacional-desenvolvimentismo, que definem a necessidade de reocupação2, defesa e 
proteção dos “espaços vazios” das áreas de fronteira, a partir da qual há a estruturação 
de pequenas propriedades e formação de Colônias Agrícolas, como é o caso da CAND 
(Colônia Agrícola Nacional de Dourados). Nesse ínterim também é criado o Território 
Federal de Ponta Porã em 1943, mas extinto já em 1946 por ter cumprido sua “função 
estratégico-militar” (LAMBERTI, 2006, p.51). 

Quase concomitantemente, deu-se no Paraguai a “Marcha para o Leste”, a partir 
da qual muitos estrangeiros, principalmente brasileiros, adquiriram enormes extensões 
de terras no país vizinho, a baixos preços.  

 
O início do governo Stroessner, em 1954, coincidiu com as primeiras 
entradas significativas de brasileiros em território paraguaio, em sua maioria 
grandes proprietários de terra [...]. O programa ‘Marcha al Este’, criado em 
1961, que objetivava oficialmente ocupar a fronteira leste com camponeses 
paraguaios, acabou apenas acelerando o processo de venda de imóveis rurais 
a latifundiários e empresas estrangeiras [...]. Em 1963, para facilitar estas 
vendas, Stroessner excluiu da Lei de Terras de 1940 a proibição de venda de 
terras a estrangeiros nas fronteiras do país (SPRANDEL, 1998, p.113). 
 

Também o município paraguaio, que se configurava tanto como entreposto 
comercial quanto como fornecedor de mão-de-obra para a exploração da erva-mate, tem 
sua economia fortemente redefinida com o declínio da atividade ervateira. Com o final 
do “ciclo” da erva mate, o cultivo de outros produtos ganha impulso na região 
fronteiriça: café, maconha, açúcar, madeira, agricultura e criação mecanizada de gado. 
Sobre esse desenvolvimento paralelo e semelhante entre Ponta Porã e Pedro Juan 
Caballero, OLIVEIRA (2005, p.404) argumenta:  

 
O nascimento, quase concomitante, dessas cidades com um crescimento e 
com características muito próximas, desde a exploração da erva-mate, sempre 
impôs limites ao avanço indiscriminado de uma parte sobre a outra, 
possibilitando criar uma interação recheada de inter-relações históricas, 
culturais e sociais, inda que rivais. 
 

O comércio começa a se destacar em Pedro Juan Caballero a partir dos anos 80, 
quando surge o comércio de reexportação como característica marcante da fronteira 
entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. São os chamados “importados”, mercadorias 
que entram em um determinado país, produzidas em outro, com o intuito final de serem, 
posteriormente, vendidas ao exterior, com ou sem transformação, em atividade formal 
ou informal. Sobre a política econômica do seu país, BENDLIN (apud PEREIRA, 2002, 
p.41) comenta que “o Paraguai tem se destacado, sobretudo nos últimos anos, por ser 
uma economia aberta. As fronteiras de nosso país são imprecisas, e uma economia 
informal subterrânea tem se desenvolvido até adquirir dimensões impressionantes”. E 
são precisamente questões acerca do trabalho engendrado pelas atividades comerciais 
nossos focos principais a partir de agora. 

 
 
 
 
 
                                                 
2 Entendemos que o uso do termo “reocupação” em vez de “ocupação” é mais prudente, uma vez que 
estas terras (como as hoje brasileiras e também de todo o continente americano) já eram ocupadas por 
povos autóctones. 



Trabalho e precarização na fronteira. 
 
  
Segundo a Proposta de Reestruturação do Programa de Desenvolvimento da 

Faixa de Fronteira (BRASIL-PRPDFF), coordenado pelo Ministério da Integração 
Nacional (2005, p.152), cidades-gêmeas são, na escala local/regional, o meio geográfico 
que melhor caracteriza a zona de fronteira:  
 

Estes adensamentos populacionais cortados pela linha de fronteira – seja esta 
seca ou fluvial, articulada ou não por obra de infra-estrutura – apresentam 
grande potencial de integração econômica e cultural assim como manifestações 
‘condensadas’ dos problemas característicos da fronteira, que aí adquirem 
maior densidade, com efeitos diretos sobre o desenvolvimento regional e a 
cidadania. 

 
Entre esses “problemas característicos da fronteira”, identificados pelo próprio 

PRPDFF, podemos citar duas vertentes, a vertente Cidadania (Direitos Humanos, 
Direitos Políticos, Povos Indígenas, Saúde e Educação) e a vertente Desenvolvimento 
Econômico Integrado (Circulação de trabalhadores, Trabalho, Comércio, Infra-estrutura 
e Informação). É evidente que muitas dessas questões estão interligadas e todas são de 
suma importância. No interior desse trabalho, entretanto, privilegiaremos algumas 
discussões específicas.  

As cidades gêmeas de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero se apresentam como 
uma “zona de intenso comércio e fluxo de pessoas”, de modo que a cidade paraguaia 
“funciona como entreposto comercial de mercadorias norte-americanas, asiáticas e 
européias, sendo possível encontrar migrantes que se deslocam para a região, a fim de 
comercializarem essas mercadorias ou ainda, por razões políticas e em busca de 
colocação no mercado de trabalho” (PEREIRA, 2002. p. 4). 

Segundo dados de 2006 da Câmara de Comércio de Pedro Juan Caballero, 
existem 600 casas comerciais na cidade dedicadas a venda de produtos importados. A 
maior concentração desses estabelecimentos se dá nos treze quilômetros de linha de 
fronteira entre as duas cidades: no Brasil, a Avenida Internacional; no Paraguai, a Rua 
Dr. Francia, que concentra atualmente a maior parte das empresas de comércio de 
produtos de reexportação. Nas duas próximas ruas em paralelo também encontramos 
estabelecimentos comerciais voltados para o turismo, sendo que a quantidade de 
residências começa a se intensificar mais para o interior de Pedro Juan Caballero, 
configurando-se um desenho territorial próprio onde “entra-se em contato com uma 
cidade que, de certa forma, tende a dar as ‘costas’ às atividades ligadas à venda/compra 
de produtos de reexporação”. (GOETTERT, 2007).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 02 – Traçado urbano dos municípios de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. 
 

 
Fonte: LAMBERTI, E. Dinâmica comercial no território de fronteira: reexportação e territorialidade na 
conurbação Ponta Porã e PedroJjuan Caballero. Aquidauna – MS: UFMS, 2006. 
 

Atrelados a capitais paraguaios e brasileiros, ou não, o desenvolvimento da 
atividade comercial ligada à venda de “importados” (designação comum no Brasil) se 
coloca como mercado de trabalho aberto também a brasileiras e brasileiros. Um 
exemplo bastante significativo é a empregabilidade de aproximadamente 100 
trabalhadoras e trabalhadores de origem brasileira em recente empreendimento 
comercial no lado paraguaio (o “Shopping China”). Conforme a gerente de Recursos 
Humanos, Gloria Gimenez, cerca de 25% dos 400 funcionários são do Brasil. Essa alta 
taxa de contratação se dá, segundo a mesma, devido a grande demanda de brasileiros a 
procura de emprego no local. 

De acordo com Thomas Medina3, vice-presidente da Câmara de Comércio de 
Pedro Juan Caballero, em relação ao comércio turístico, apenas no microcentro da 
cidade, há 4.500 pessoas trabalhando, dentre as quais 900 são brasileiros e brasileiras, 
com maior destaque para as últimas (cerca de 80%). Se contarmos o comércio em geral, 
e não apenas o de reexportação, esse número sobe para 1.500. Foi apontado nas 
entrevistas que essa forte presença de brasileiros trabalhando em território paraguaio se 
dá pelo fato de que o público consumidor se origina majoritariamente do Brasil, não 
apenas de Ponta Porã, mas de outras cidades de Mato Grosso do Sul e mesmo de outros 
estados brasileiros. Ainda segundo Medina4, a fronteira recebe cerca de três mil 
compristas todos os dias. 
                                                 
3 Em entrevista concedida a nós em trabalho de campo, em 06 de fevereiro de 2009. 
4 Comercio cresce 30% em Pedro Juan. Sopa Brasiguaia, 17 abril 2008. Disponível em: 
<http://sopabrasiguaia.blogspot.com>. Acesso em: 20 maio 2008. 
 



Segundo MACHADO (in SILVEIRA, 2005, p.259), “o grau de homogeneidade 
das condições econômicas e sociais em ambos os lados limita a complementaridade das 
trocas enquanto uma grande diversidade pode encorajar o desenvolvimento de 
complementaridades e, por conseguinte, sustentar uma nova divisão transfronteiriça do 
trabalho”. Parece ser o que ocorre nas cidades de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. 
Assim, nesse meio de trocas e contato, existem também paraguaios trabalhando no 
Brasil. Um exemplo claro está no setor da construção civil, onde muitos trabalhadores 
atuam como serventes de pedreiro, por uma remuneração mais baixa que a geralmente 
aceita pelos brasileiros. Em relação ao comércio, o fenômeno repete-se no lado 
brasileiro da Avenida Internacional, onde dos 1,8 mil empregados do comércio, 10% 
são estrangeiros, dos quais 6% são legalizados e 4% ilegais, segundo estatísticas do 
Sindicato dos Comerciários de Ponta Porã5. 

A constatação inicial é de que os trabalhadores, residentes na periferia de Pedro 
Juan Caballero, tem pouca formação escolar e a qualificação pertinente, sobretudo, às 
atividades que desenvolvem. Essa característica, que também se relaciona com a idade, 
tende impossibilitar (ou, ao menos, dificultar) o acesso ao mercado de trabalho “típico” 
desta fronteira, ou seja, no comércio de produtos de reexportação. Em segundo lugar, é 
constatada a manifestação de formação de um mercado de trabalho específico para a 
mão de obra paraguaia em função, de um lado, do desnível entre salários destinados a 
brasileiros e paraguaios. Ou seja, é maior a possibilidade de trabalhadores estrangeiros 
(a maior parte clandestinos) receberem menos – pelas mesmas atividades – que a mão 
de obra nacional.  

Assim, como coloca LAMBERTI (2006, p.65),  
 

O emprego de trabalhadores brasileiros do lado do Paraguai e o emprego de 
paraguaios do lado do Brasil expressam a flexibilidade (tanto em termos de 
terceirização como de informalidade) do trabalho que é outra característica 
do atual estágio produtivo capitalista. A abundância, ou parafraseando Marx, 
o exército industrial de reserva dessa região possibilita a queda dos níveis 
salariais comprometendo o poder de negociação dos trabalhadores. 
 

Tratando-se de uma região de fronteira, podemos pensar em mais do que a 
existência de “um” exército industrial (comercial, de serviços, etc.) de reserva, mas na 
existência de “dois” dos mesmos, levando em consideração a duplicidade de territórios, 
o que tende a dificultar ainda mais a situação dos trabalhadores tanto de um quanto do 
outro lado, tendo que lidar com uma grande competição devido à mão-de-obra 
abundante e sendo obrigado a aceitar as condições de trabalho (muitas vezes 
extenuantes) impostas pelo empregador.  

Como aponta o Ministério Público do Trabalho:  
 

O trabalhador fronteiriço exerce sua atividade profissional no território de um 
País e reside no território de outro, em município contíguo à fronteira, ao 
qual regressa, em princípio, diariamente. Num diagnóstico simplificado da 
situação das migrações de trabalhadores fronteiriços, os principais problemas 
verificados pelas autoridades são o trânsito de trabalhadores na fronteira sem 
carteira de trabalho; discriminação; trabalho forçoso e trabalho infantil e de 
menores; falta de políticas públicas eficazes de fomento ao emprego; 
desamparo de direitos individuais; perfil sócio-econômico da população 
residente na fronteira com falta de formação profissional; bem como o 

                                                 
5 Comércio de Pedro Juan Caballero contrata mais brasileiros. Sopa Brasiguaia, 07 maio 2008. 
Disponível em: <http://sopabrasiguaia.blogspot.com>. Acesso em: 20 maio 2008 



desconhecimento, por parte dos trabalhadores fronteiriços, de seus direitos e 
deveres.6 

 
Em ralação às brasileiras que trabalham no comércio do lado paraguaio, a 

pesquisa pôde verificar que estas encaram as atividades como temporárias, para garantir 
uma renda enquanto não encontram um emprego melhor em Ponta Porã ou enquanto 
não podem trabalhar na cidade vizinha, por serem menores de idade, por exemplo. 
Conversa com o Poder Público brasileiro confirmou essa situação, exemplificando com 
uma cena tida por comum, de brasileiras e brasileiros que trabalham no Paraguai irem 
até a Agência de Empregos de Ponta Porã no horário de almoço a procura de vagas.  

As entrevistas realizadas com as brasileiras apontaram que todas possuem uma 
carga horária de trabalho de nove a dez horas diárias, incluindo os sábados. Aos 
domingos, a maioria trabalha em regime de revezamento. Nenhuma das entrevistadas 
tinha acesso a direitos trabalhistas, apenas décimo terceiro, em um dos casos. Em 
relação à fiscalização, o próprio vice-presidente da Câmara de Comércio da cidade 
paraguaia coloca que não é freqüente. Segundo ele, o problema do Paraguai “é que as 
instituições de controle não são muito eficientes, seja a Polícia Nacional, a Migração, 
seja a Aduana, seja o Trânsito, Prefeitura...”. Mas enfatiza que com o novo governo, de 
Fernando Lugo, eleito em 2008, já começaram a aumentar as fiscalizações e que a 
tendência é para uma maior formalização e eficiência das instituições paraguaias.  

Apresentado como alternativa de emprego em geral para a população mais pobre 
de Ponta Porã, as atividades no comércio de importados em sua maioria não tem suporte 
legal e os salários são baixos, como aponta um funcionário da prefeitura de Ponta Porã. 
Situações de constrangimento, como revistas de bolsos e bolsas antes dos funcionários 
saírem das lojas, também parecem ser práticas comuns, observadas por nós mais de uma 
vez em trabalho de campo. 

Parece-nos claro, portanto, que a expansão das atividades econômicas na 
fronteira entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero tende também ao crescimento do 
mercado da força de trabalho e de sua mobilidade7 de um para o outro lado. O 
crescimento do mercado da força de trabalho não significa, em seu movimento, a 
destituição de tensões, de conflitos, de contradições, de diversidade e, acompanhando o 
ritmo da reestruturação produtiva em curso, da “precarização” do trabalho8.  

Segundo SANCHES & GEBRIN (2003), 
 
No mercado de trabalho, o que se observou, a partir dos anos 1990 foi o 
crescimento do desemprego, a expansão do assalariamento sem carteira e dos 
trabalhadores autônomos, a redução dos rendimentos, da contratação com 
carteira assinada e de benefícios garantidos em lei. O resultado sobre as 
famílias foi a diminuição da qualidade de vida dos indivíduos e o aumento do 
desemprego do chefe do domicílio, obrigando os demais membros da família 
a buscar um posto de trabalho para aumentar a renda familiar. 
Além disso, as mudanças na composição das famílias, tradicionalmente 
chefiadas por homens, contribuíram para esse movimento. O crescimento de 
famílias com chefia feminina, seja pela dissolução do casamento, seja pela 

                                                 
6 Informação retirada do site do Ministérios público do Trabalho (“Audiência Pública discute trabalho 
transfronteiriço em Ponta Porã”).  www.pgt.mpt.gov.br. Acessado em 17.04.2007. 
7 Mobilidade da força de trabalho (a partir da mobilidade do trabalho, de Gaudemar [1979]), “entendido a 
partir das determinações e interesses da acumulação de capital e que pode exigir mudanças entre ramos e 
setores produtivos, movimentos nos espaços rurais e urbanos, nacionais e internacionais etc”. 
(CARLEIAL, 1994, p.302).  
8 Sobre “precarização” do trabalho, a base de interpretação está assentada em Ricardo Antunes. 
(ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho. São Paulo: Boitempo, 1999.) 



morte do marido ou, ainda, pela simples opção de viverem sozinhas, também 
impeliram a mulher para o mercado de trabalho. 

 
Entretanto, sabe-se que esta expansão do trabalho feminino possui significado 

inverso quando se trata da temática salarial, onde a desigualdade salarial das mulheres 
contradita a sua crescente participação no mercado de trabalho. Isso também ocorre com 
freqüência no que diz respeito aos direitos e condições de trabalho. Assim, se a 
participação feminina no mercado de trabalho, por si só, já compreende uma série de 
adversidades, o trabalho no contexto de fronteira tende a aumentar esse problema. Para 
as mulheres, as dificuldades colocam-se desde sua forma de inserção no mercado, que 
passa por baixos salários, ocupação de postos precários e discriminação na contratação e 
ascensão profissional, até a necessidade de conciliar trabalho e cuidados com filhos e 
casa, responsabilidades que lhes são tradicionalmente atribuídas: 

 
A mulher trabalhadora, em geral, realiza sua atividade de trabalho duplamente, 
dentro e fora de casa, ou, se quisermos, dentro e fora da fábrica. E, ao faze-lo, 
além da duplicidade do ato do trabalho, ela é duplamente explorada pelo 
capital: desde logo por exercer, no espaço público, seu trabalho produtivo no 
âmbito fabril. Mas, no universo da vida privada, ela consome horas decisivas 
no trabalho doméstico, com o que possibilita(ao mesmo capital) a sua 
reprodução, nessa esfera do trabalho não-diretamente mercantil, em que se 
criam condições indispensáveis para a reprodução da força de trabalho de seus 
maridos, filhos/as e de si própria. (ANTUNES, 2001, p.108) 

 
Para as mulheres que moram em Ponta Porã e atravessam a fronteira todos os 

dias para trabalhar em Pedro Juan Caballero, os obstáculos parecem ser ainda maiores, 
como a constante insegurança devido à forte presença do crime organizado, de 
traficantes e contrabandistas; a concorrência no mercado com os próprios paraguaios; o 
preconceito e a situação irregular no país, que as mantêm em risco de perder o emprego, 
caso haja algum tipo de fiscalização. 

 
No caso do Brasil, não existe um marco regulatório único para tratar fluxos de 
trabalhadores transfornteira, em geral adota-se uma política diferente segundo 
o lugar geográfico, os interesses brasileiros e a relação com o país vizinho. [...]. 
Embora justificada pelas diferenças entre as cidades-gêmeas e entre os países, 
os efeitos dessa política são problemáticos em termos de administração e 
desenvolvimento regional da faixa e da zona de fronteira, tendendo a reforçar 
em vez de modificar visões preconcebidas e assimetrias hostis à integração 
subcontinental”. (BRASIL-PRPDFF, 2005, p.156) 

 
 Dessa maneira, temos que na fronteira em estudo não há uma fiscalização 
constante da mão-de-obra que trabalha de um ou de outro lado, de forma que é difícil 
até mesmo contabilizar ao certo o número de trabalhadores transfronteiriços. Assim, a 
formação de um mercado de trabalho na fronteira entre as cidades de Ponta Porã e 
Pedro Juan Caballero obedece a imperativos históricos, econômicos, sociais e culturais, 
desempenhando importante papel nas (re)configurações espaciais, aqui, em especial, na 
mobilidade da força de trabalho de um para outro lado da fronteira. As dissonâncias e 
assimetrias entre um e outro lado acabam por se promiscuir na formação de mobilidades 
de trabalhadoras e trabalhadores que atendem especificidades relativas a atividades, 
remunerações, qualificações, gêneros, faixas etárias, línguas e conhecimentos, dentre 
outros. 
 

 



Considerações Finais 
 
A mobilidade, acesso e permanência no mercado de trabalho na atividade do 

comércio de reexportação em Pedro Juan Caballero tende a abarcar um processo 
seletivo definido por características como sexo, idade e conhecimentos específicos em 
setores como a informática. A observação permite inferir que a presença de brasileiras e 
brasileiros no mercado de trabalho da atividade de comércio de reexportação se dá pela 
formação de (sub)mercados de trabalhos específicos, a partir das características tanto 
das mercadorias como do público consumidor.  

Assim, a formação de um mercado de trabalho na fronteira entre as cidades de 
Ponta Porã e Pedro Juan Caballero obedece a imperativos históricos, econômicos, 
sociais e culturais, desempenhando importante papel nas (re)configurações espaciais, 
aqui, em especial, na mobilidade da força de trabalho de um para outro lado da 
fronteira. As dissonâncias e assimetrias entre um e outro lado acabam por se promiscuir 
na formação de mobilidades de trabalhadoras e trabalhadores que atendem 
especificidades relativas a atividades, remunerações, qualificações, gêneros, faixas 
etárias, línguas e conhecimentos, dentre outros.  

As características apontadas e as análises preliminares indicam a formação, nesta 
fronteira, de um mercado de trabalho sui generis.   O mercado de trabalho da fronteira 
entre as cidades é marcado, especialmente no interior das duplas mobilidades da força 
de trabalho, como altamente precarizado. Essa precariedade se acentua na medida que a 
fronteira acaba por sustentar-justificar-aprofundar as possibilidades de precarização, em 
especial devido ao descumprimento da legislação trabalhista, o que se acentua pela 
condição de trabalho desenvolvido por “transmigrantes”, quase sempre clandestinos nas 
atividades desenvolvidas do lado de lá.  

Assim, além do Capital disponibilizar de “dois” “exércitos industriais 
(comerciais e de serviços)” disponíveis ou de reserva de mão de obra, também pode 
lançar mão do rebaixamento do custo da força de trabalho, em função da singularidade 
da fronteira. A precarização do trabalho, portanto, sustentada pela clandestinidade de 
trabalhadoras e trabalhadores, tanto do lado paraguaio como no lado brasileiro, sustenta 
condições extremamente favoráveis a empregadoras e empregadores. Isso não significa 
afirmar que a mão de obra brasileira no Brasil ou a paraguaia no Paraguai tenham o 
amplo amparo de suas respectivas legislações – em especial direitos – trabalhistas, mas 
que, também, tende a provocar o acirramento das disputas entre as próprias 
trabalhadoras e os próprios trabalhadores, tanto no lado brasileiro como no paraguaio, 
pelos postos de trabalho.  

É evidente que os processos de precarização do trabalho ocorrem em espaços 
para além dos fronteiriços. Mas ali, na fronteira, o Capital tende a construir e consolidar 
com mais força e tenacidade artimanhas na relação com o Trabalho. Em tempos de 
extrema fragilização dos movimentos de resistência das trabalhadoras e dos 
trabalhadores – como sindicatos e associações –, o mercado de trabalho na fronteira 
entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero é exemplo de como o espaço – suas fraturas, 
fragmentações, fissuras, limitações – é prenhe de práticas e significações que fazem da 
própria fronteira esta singularidade: o espaço (e suas relações) duplicado.    
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