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RESUMO 

[Objetivo] Analisar a contribuição da mão de obra feminina na produção do espaço 
transfronteiriço de uma área formada pelas cidades gêmeas Corumbá no Brasil e Puerto 
Quijarro na Bolívia. [Metodologia] O referencial teórico-metodológico desta pesquisa de 
doutoramento pretende iluminar o debate sobre a geografia e o gênero e, mais precisamente 
à análise a qual nos propomos que se trata de entender como a região de fronteira impacta 
nas relações de trabalho. O levantamento de informações ocorreu mediante entrevistas e 
aplicação de questionário complementado pelas leituras bibliográficas. No intuito de analisar 
como a mão de obra feminina contribui para a condição de integração funcional nesta área 
de fronteira internacional, buscamos a definição teórica e metodológica dos circuitos 
espaciais da economia urbana de Milton Santos (1979). O mercado de trabalho, o comércio 
e a infraestrutura destas cidades gêmeas são as categorias de análise desta pesquisa, cujas 
estruturas se formam a partir de uma relação formal e funcional, significando uma relação de 
complementação socioeconômica. E quanto maior a heterogeneidade das condições 
econômicas e sociais entre estas cidades gêmeas maiores são os níveis de possibilidades 
para a complementaridade o que não significa a inexistência de conflito e/ou confronto, e 
sim, uma possibilidade de integração social, econômica e cultural nesta região. [Principais 
contribuições] O trabalho feminino nesta área de pesquisa se concentra em atividades do 
circuito inferior e está distribuído no pequeno comércio varejista. Trata-se de uma mão de 
obra altamente funcional, cuja produtividade nos dois circuitos é elevada, pois reproduz e 
expande o consumo dos dois circuitos espaciais para outras localidades e, ao mesmo 
tempo, amplia a massa salarial desta região. Os resultados preliminares desta pesquisa 
apontam para alguns fatores discriminatórios da renda feminina, como: maior preferência 
pela mão de obra brasileira; baixa remuneração da mão de obra boliviana e predomínio de 
mulheres jovens, solteiras e com nível de escolaridade de pelo menos 12 anos de estudos. 
Esta pesquisa recebe apoio institucional da Universidade de São Paulo do Programa de 
Pós-graduação em Geografia Humana e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 
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1. Introdução 

Buscamos operacionalizar esta pesquisa sobre geografia e gênero nas cidades de 

fronteira a partir do conceito dos dois circuitos da economia urbana de Milton Santos.  

O recorte geográfico deste estudo está delimitado pelas cidades gêmeas localizadas na 

fronteira internacional entre o Brasil e a Bolívia. Elegemos do lado brasileiro a cidade de 

Corumbá no estado de Mato Grosso do Sul e do lado boliviano a cidade da província de German 

Bush, Puerto Quijarro.  

A fim de caracterizar as cidades gêmeas e evidenciar a importância de estudos sobre a 

fronteira, Machado (2005) esclarece que: 

estes adensamentos populacionais, cortados pela linha de fronteira, seja esta seca ou fluvial, 
articulada ou não por obra de infraestrutura, apresentam grande potencial de integração 
econômica e cultural assim como manifestações localizadas dos problemas característicos da 
fronteira. (Machado, 2005, p.274) 

E com base na tipologia das cidades gêmeas entre a fronteira do Brasil e da Bolívia, 

Machado (2005) as descreve como: 

situação geográfica de fronteira seca (...) do tipo de interação capilar, onde as trocas são difusas 
e emergem espontaneamente entre as aglomerações e que podem evoluir no sentido de 
integração sem patrocínio governamental, seja na construção de infra-estrutura de articulação 
transfronteiriça, seja na realização de acordos bilaterais. (Machado, 2005, p.275) 

Sendo assim, para revisitar a teoria dos circuitos da economia urbana de Milton Santos, 

iniciamos pela teoria espacial que remete ao “período técnico-científico-informacional”, onde 

menciona a necessidade de discutir a categoria “tempo” e assim “reconhecer o lugar de cada 

país no conjunto do planeta”.  

E no que se refere à base teórica metodológica sobre o trabalho feminino na área de 

fronteira nos orientamos pelas análises socioeconômica, espacial e pelo conceito da divisão 

sexual do trabalho. Para a definição da divisão sexual do trabalho consideramos os dois 

princípios da divisão social do trabalho, o princípio da separação – há trabalho de homens e 

trabalho de mulheres, e o princípio hierárquico – o trabalho do homem “vale” mais que o trabalho 

da mulher. (Hirata e Kergoat, 2008) 
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Desta forma, a partir destes referenciais teórico-metodológicos, pretendemos entender o 

dinamismo desta localidade que chama nossa atenção para alguns aspectos relacionados à 

divisão sexual do trabalho, tal como a atividade do comércio de varejo que é praticada pela 

maioria das mulheres e mostra ser interdependente ao atacado e ao transporte, que em 

contrapartida, são intensivos no uso de mão de obra masculina.   

Sob a possibilidade de existir integração e complementação econômica entre as cidades 

gêmeas, a condição fronteiriça de contiguidade geográfica tem se colocado como oportunidade 

às mulheres que trabalham na fronteira para incrementar os fluxos comerciais entre estas duas 

Nações.  

E para um breve contexto sobre a nova Divisão Internacional do Trabalho na fronteira, 

podemos dizer que a expansão do comércio de todos os tipos de produtos até a região de 

fronteira ocorre a partir da década de 1980. E nas décadas seguintes vários outros 

empreendimentos se voltam para a fronteira, como por exemplo, a construção do porto fluvial em 

Puerto Quijarro na divisa entre Brasil e Bolívia, que possibilita o escoamento dos produtos 

bolivianos para o mercado internacional, bem como, os novos atores industriais que 

incrementam a base produtiva destas localidades com a instalação de empresas de extração de 

minério mediante investimentos de empresas multinacionais.  

 

2. Metodologia 

Interpretamos as questões do trabalho feminino a partir do processo de urbanização que 

atingiu os países subdesenvolvidos no século XX e cujos impactos sobre a população feminina 

se deu pelas esferas da produção e reprodução social, principalmente pelo aumento da mão de 

obra feminina em atividades urbanas mal remuneradas e de pouca qualificação profissional.  

E considerando a mudança tecnológica e as recentes transformações no mundo do 

trabalho, o debate entre o trabalho feminino e as novas tecnologias ressalta a contribuição da 

mulher no processo de produção e organização do trabalho. 

Trata-se das inovações tecnológicas ditadas pela automação e informatização que 

possibilitaram a internacionalização das atividades econômicas e, por sua vez, aceleraram o 

processo de transformações produtivas no mundo. Os impactos destas mudanças são 
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observados em economias que tiveram seu processo de industrialização recém-implantado, 

tendo como efeito negativo o desemprego estrutural proporcionado pela introdução da robótica. 

Subsequentemente verificou-se que as mulheres passaram, no período seguinte, a participar do 

mercado de trabalho tendo como motivo relacionado à sobrevivência da família. (Antunes, 2002; 

Pochmann, 2005; Bruschini, 1995; Kon, 2002) 

Desta forma, as transformações da dinâmica territorial vigente, ao seguir expandindo-se 

nos moldes da flexibilização de contratos de trabalho, criam áreas não de empregos e sim de 

ocupações, o que reduz significativamente o nível de assalariamento, aumenta as atividades 

informais e eleva o desemprego entre jovens, homens, mulheres e idosos. (Rossini, 2002) 

Com a incorporação do progresso tecnológico pelas grandes indústrias o nível de 

emprego tende a reduzir, o que resulta em precarização do mercado de trabalho, eleva-se o 

número de pessoas desempregadas e excluídas do mercado de bens e serviços necessários à 

reprodução da vida.  Apesar disso, na economia urbana dos países subdesenvolvidos esta 

população sem atividade e sem rendimento encontra outras formas de sobrevivência no sistema, 

segundo Santos (2009, p. 43) “quem permanecer fora do mundo do emprego permanente não 

está perdido para a economia como um todo.”  

O sistema da economia urbana é composto por dois subsistemas, denominados de 

circuito superior e circuito inferior, que possibilita duas formas de consumo uma de natureza 

quantitativa e outra qualitativa e está dividido por categorias sociais, entre classes sociais 

abastadas e as menos favorecidas. 

Em termos gerais, o conceito de cada circuito da economia urbana dos países 

subdesenvolvidos de Milton Santos (1979, p.33) se define primeiramente pelo “conjunto das 

atividades realizadas em certo contexto” e segundo pelo “setor da população que se liga a ele 

essencialmente pela atividade e pelo consumo”. 

A teoria espacial dos circuitos da economia urbana de Milton Santos ilumina este estudo 

sobre a contribuição do trabalho feminino na produção do espaço transfronteiriço e, por seguinte, 

nos possibilita revisitar temas como as desigualdades sociais e, principalmente, de gênero em 

países subdesenvolvidos, como Brasil e Bolívia. 
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É pelo caminho da geografia humana que nos propusemos contribuir para as discussões 

sobre gênero, pois tanto as desigualdades entre gêneros quanto as relações de poder não se 

manifestam de forma homogênea no território. (Ramon Garcia, 1985, p.136) 

Para tanto, temos como princípio que o gênero é uma categoria analítica relacional, 

refere-se à organização social entre os sexos (Scott, 1991; Bruschini, 1995; Kon, 2002). O 

conceito de gênero opõe-se ao determinismo biológico nas relações entre os sexos e recebe um 

caráter fundamentalmente social. “Gênero deve ser visto como elemento constitutivo das 

relações sociais, baseadas em diferenças percebidas entre os sexos, e como sendo um modo 

básico de significar relações de poder” (Kon, 2002, p.5).  

Parafraseando Segnini (1998), “o mundo do trabalho não é unificador, homogeneizador, 

a tal ponto que basta explicitar como se desenvolvem as relações de produção para 

compreender como se constituem as formas de exploração e dominação no seu contexto”. Por 

essa razão, as análises sobre as formas de inserção da mulher no mercado de trabalho devem 

destacar as relações sociais que informam as relações de gênero, pois as desigualdades aí 

presentes se inserem nas relações de trabalho a partir do contexto de uma sociedade que é 

regida pelo valor de troca e com forte tendência a valorização do masculino em relação ao 

feminino. 

Como bem define Hirata e Kergoat (2008),  

A divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do trabalho social decorrente das relações 
entre os sexos; mas do que isso, é um fator prioritário para a sobrevivência da relação social 
entre os sexos. Essa forma é modulada histórica e societalmente. Tem como características a 
designação prioritária dos homens à esfera produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva e, 
simultaneamente, a apropriação pelos homens das funções com maior valor social adicionado 
(políticos, religiosos, militares, etc.). (Hirata e Kergoat, 2008, p.266) 

Vários estudos sobre gênero têm buscado superar esquemas metodológicos que 

valorizam apenas o trabalho produtivo – considerado somente o que produz mercadorias e, 

aponta para o trabalho feminino que se desdobra na produção de mercadorias e na reprodução 

da força de trabalho. É o que a geografia de gênero segundo Rossini (1988, várias páginas), 

explica que a produção e reprodução da vida na construção do espaço é uma questão de 

gênero, portanto, as mulheres reunidas com a família exercem funções imprescindíveis à 

produção e reprodução da força de trabalho, o que garante a reprodução do capital.   
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No entanto, Karsten e Meertens (1991/1992, p.185) chama a atenção para a relação 

entre a divisão do trabalho em função do gênero e subordinação feminina, uma vez que os 

papéis que mulheres e homens desempenham na sociedade não são homogêneos, pois 

dependem não somente do gênero, mas também de outros princípios como classe e etnicidade, 

que resultaram em construções ideológicas da ‘feminilidade’ e ‘masculinidade’.  

Desta forma, centram suas pesquisas em novos estudos de geografia de gênero, como 

a relação entre o trabalho produtivo e reprodutivo e as relações de poder no interior da unidade 

doméstica. Focam em análises dos processos de tomada de decisões, introduzem elementos 

dinâmicos com conceito de ciclo de vida da família e ressalta a interação entre percepção e 

realidade dos papéis do gênero tanto em âmbito familiar como no produtivo. (Karsten e 

Meertens,1991/1992, p.185) 

Sendo assim, buscamos neste estudo relacionar a geografia e o gênero a partir da 

natureza do espaço de fronteira com ponto de partida os conceitos dos circuitos da economia 

urbana, e iniciamos esta questão parafraseando Silveira (2007): 

La fuerza del mercado concreto en el circuito inferior contrasta con el poder del mercado 
abstracto del circuito superior. Mientras que el fundamento del primero es el trabajo y sus 
productos –bienes y servicios producidos que buscan volver a la forma dinero para producir más 
bienes–, el fundamento del segundo es el dinero en estado puro, esto es, un dinero cuya 
rentabilidad se multiplica por el hecho de no abandonar tal forma. Los mercados concretos son 
territoriales, la arena de actores con existencias concretas en la ciudad, un dato constitucional 
para una nueva política. (Silveira, M. 2007, p.164) 

E nos parece que a valorização deste espaço fronteiriço tem forte contribuição do 

trabalho feminino. Considerando o circuito inferior das cidades gêmeas da fronteira internacional 

entre Brasil e Bolívia, encontramos em Santos (1979, p. 159 e 205) a caracterização desse 

espaço constituído pela maioria da população pobre, migrante e, no geral, de citadinos 

desprovidos de capital e de qualificação profissional, que encontra trabalho mal remunerado em 

atividades econômicas regionais e urbanas de caráter sazonal e/ou instável e conta com pouca 

absorção no circuito superior.  

Podemos acrescentar outras características aos circuitos econômicos das cidades de 

fronteira, tais como, as atividades dos dois circuitos são frutos de investimentos duplicados, pois 

muitos empresários atuam nos dois lados da fronteira. Esta situação é comum em regiões de 

fronteira uma vez que as pessoas atravessam diariamente as fronteiras nacionais e criam 
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arbitragens oportunistas, ou seja, possibilitam o uso dos diferenciais políticos e econômicos 

existentes nas relações de fronteiras internacionais2. 

Nesta zona de fronteira3 as atividades ditas “impuras” do circuito superior, responsáveis 

pela organização deste espaço fronteiriço, são do ramo da indústria de exportação de produtos 

minerais, como ferro, manganês e cimento, e outra do ramo do comércio de exportação e 

importação, com destaque de dois produtos: a soja e o gás natural da Bolívia.  

Os investimentos nas atividades agrícolas, a partir dos anos de 1980, nas regiões de 

fronteira se justificam pelo preço baixo das terras e pela pouca restrição ambiental do lado 

boliviano, que somado aos créditos internacionais disponibilizados aos países mais pobres 

transformam o “território de todos” em “território de alguns”4, ou seja, em redes a serviço do 

grande capital.  

Outro investimento significativo do setor de infraestrutura, na década de 1990, foi o 

acordo binacional denominado de “Gasoduto Bolívia-Brasil”, cujo objetivo principal foi de atender 

a demanda por gás natural das indústrias brasileiras situadas nas regiões industrializadas. E 

juntamente a esse investimento estão às intencionalidades observadas na ação dos Estados 

brasileiro e boliviano, que ao regular e organizar o território garantem a fluidez de objetos e 

informações aos atores hegemônicos.  

O transporte e o setor de atacado, enquanto atividades do circuito superior do tipo 

“mista” desempenham um importante papel na economia urbana das cidades gêmeas da 

fronteira, são elementos que garantem a circulação de pessoas e mercadorias entre os dois 

circuitos econômicos, e podem criar uma possibilidade de especialização produtiva nestas áreas 

fronteiriças. Conforme explica Santos (2012, p.57), “quanto maior a inserção de ciência e 

tecnologia, mais um lugar se especializa, mais aumenta o número, intensidade e qualidade dos 

fluxos que chegam e saem de uma área.” 

                                                 
2 Segundo em Steiman & Machado (2002. p.13), “Mais difíceis de mensurar, devido à relativa imobilidade 
comparada à alta mobilidade dos trabalhadores, são os fluxos de capital. Sujeita a variações conjunturais 
constantes, induzidas pelas diferentes políticas econômicas e cambiais de cada país, a zona de fronteira” 
3 Conforme o Ministério da Integração, “o conceito de zona de fronteira aponta para um espaço de interação, uma 
paisagem especifica, um espaço social transitivo, composto por diferenças oriundas da presença do limite 
internacional, e por fluxos e interações transfronteiriças, cuja territorialidade mais evoluída é a das cidades-gêmeas”. 
Acessado em 29/10/2006 www.igeo.ufrj.br/gruporetis/programafronteira/tiki-
index.php?page=FAIXA+E+ZONA+DE+FRONTEIRA 
4 Santos, 1994b 
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Observamos que nestas cidades de fronteira as atividades econômicas estão 

direcionadas para um determinado fluxo de negócios de ordem internacional, vinculados aos 

circuitos comerciais mais dinâmicos, como por exemplo, o comércio de produtos 

eletroeletrônicos e perfumarias procedentes de mercados de importações como o Chile, Peru e 

Estados Unidos, além da produção de vestuário cruzeña e de outras cidades do altiplano 

boliviano. E em contrapartida estabelece outro fluxo de turistas e “sacoleiras” provenientes de 

várias localidades do Brasil e Bolívia que se deslocam em massa até a fronteira. 

As atividades do comércio varejista nestas cidades da fronteira são as mais praticadas 

principalmente por mulheres bolivianas e, também com significativa relevância, pelas mulheres 

descendentes de árabes. A explicação desta divisão do trabalho se deve a dois fatores: sexual e 

tradição familiar. Os homens bolivianos rejeitam o trabalho no comércio varejista e se justificam 

pela capacidade das mulheres de realizar boas vendas. E o motivo da tradição familiar se explica 

pela formação do comércio na fronteira que esteve vinculado a história da migração de 

palestinos, libaneses e jordanianos para este lado do Brasil. 

Desta forma, com base na pesquisa de campo, podemos apontar que o comércio 

varejista dos dois circuitos das cidades de fronteira é intensivo em uso de mão de obra de 

mulheres migrantes e a característica elementar que o diferencia entre circuito superior e circuito 

inferior diz respeito à relação de trabalho, no primeiro prevalece o regime de assalariamento, 

enquanto que no segundo é mais comum o trabalho familiar. E até o momento, registramos a 

presença em massa de mulheres no comércio de vestuário feminino e em particular no circuito 

inferior de ambas as cidades. 

Segundo Milton Santos (1979, p.168) a explicação sobre a pulverização da atividade do 

comércio no circuito inferior têm conteúdos geográficos e socioeconômicos, por um lado, as 

pessoas de baixo poder aquisitivo compram no próprio bairro, o custo do deslocamento as 

impedem que compre no comércio moderno geralmente localizado no centro ou nos arredores 

da cidade; por outro lado, a capacidade de compra destas pessoas as possibilita a adquirir 

pequenas quantidades de produtos, mas as condições de crédito oferecidas pelo pequeno varejo 

é o que favorece a manutenção dessa atividade. 

Outro elemento fundamental para o funcionamento das atividades dos circuitos da 

economia urbana da fronteira é o uso de várias moedas. Neste espaço fronteiriço a circulação de 

mais de uma moeda torna-se uma necessidade vital para os negócios dos dois circuitos urbanos. 
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Pois, as variações cambiais do mercado de moeda local favorecem a manutenção dos preços 

dos produtos em nível de concorrência frente aos mercados mais competitivos. 

No caso do circuito inferior, o uso destas três moedas Real, Dólar e Peso Boliviano 

necessário para as transações diárias nesta fronteira é um dos elementos utilizados pelas 

mulheres comerciantes para suprir a carência de capital de giro. Uma das formas de 

financiamento mais comum trata-se da conversão das moedas, adotam como preços de venda a 

moeda brasileira (Real) e realizam pagamentos aos fornecedores em moeda boliviana (Peso) 

que é três vezes menos valorizado que o Real. E pelo fato da moeda americana (Dólar) circular 

mais intensivamente no circuito superior, sua apreciação resulta em maior fluidez de moedas 

correntes nestas localidades, tanto de Reais como de Pesos, e que por sua vez, eleva o poder 

de barganha das comerciantes do circuito inferior. 

E no que diz respeito às questões sobre as migrações, acrescenta Santos (2012 [1988], 

p. 94) pode ser o resultado da adição de mais capital a um espaço, que implica em criação de 

correntes migratórias nos dois sentidos, a que expulsa os que não conseguem se adaptar aos 

níveis técnicos e de capital e a que trás para a área aqueles dotados de capacidades exigidas 

para movimentar o novo instrumental científico e técnico. 

Além do processo de migração boliviana para cerca das cidades de fronteira, outros 

aspectos podem ser considerados importantes para atração das atividades ali existentes. Por 

exemplo, o impacto das duas políticas macroeconômicas brasileiras sobre as relações de 

fronteira, uma relacionada à abertura comercial para produtos importados em 1992 e outra sobre 

a implantação da política econômica de estabilização monetária em 1994. Ambas resultaram em 

aumento de oferta de produtos importados a preços mais competitivos, bem como, maior 

capacidade de poder de compra da moeda brasileira. Essa combinação de políticas conjunturais 

estimulou o crescimento de “fixos e fluxos”5 nas cidades de fronteira, implicando em novo 

ordenamento territorial. 

Para tanto esta pesquisa sobre as cidades gêmeas localizadas na fronteira internacional 

tem como análise o sistema de engenharias, os fluxos das atividades econômicas e as formas 

sociais e política, características que ampliam estas relações fronteiriças possibilitando a 

passagem dos fluxos e, portanto, propicia maior capacidade de complementaridade nesta região.  

                                                 
5 Ver Santos, M. Técnica, Espaço, Tempo: Globalização e Meio Técnico-Científico Informacional. São Paulo: Ed. 
Hucitec, 1994 
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3. Resultados 

Há nesta localidade uma significativa concentração de comerciantes de exportação e 

importação, “sacoleiras” e turistas de várias localidades do Brasil e Bolívia que se deslocam até 

a fronteira e aproximam os fluxos comerciais internacionais aos regionais e nacionais, criando 

uma nova rota de comércio. 

O mercado de trabalho feminino nas cidades de fronteira se organiza a partir das 

relações comerciais no contexto de redes de comercialização internacional, em especial de 

vestuário, calçados e perfumarias.  

O investimento no comércio do circuito superior da fronteira é realizado em sua maioria 

pelas mulheres de descendência árabe, com experiência no comércio de artigos de luxo, como 

perfumes importados, bebidas, artigos de decoração e de pesca. Em contrapartida, o nível de 

emprego é sustentado pelo comércio do circuito inferior, este praticado por mulheres indígenas 

do altiplano boliviano que vendem artigos populares e de baixo preço de mercado.  

Grande parte desta mercadoria provém de mercados regionais, localizados nas cidades 

bolivianas, Santa Cruz de La Sierra, Cochabamba e La Paz, considerados mercados 

atacadistas. E o mercado de consumidor está constituído no geral por turistas, sacoleiras e pela 

população local dos dois países. 

Cerca de 30% de mulheres bolivianas e brasileiras com idade entre 15 a 19 e 20 a 29 

anos se concentram no circuito inferior das cidades gêmeas. E as mulheres descendentes de 

árabes com idade entre 35 e 39 e 40 a 49 anos estão no comércio do circuito superior de ambas 

as cidades. (Ver Gráfico 01 e 02) 
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GRÁFICO 01 - Faixa etária feminina, por etnias, do comércio varejista, das cidades gêmeas da fronteira 
entre Brasil (BR) e Bolívia (BO). 
Fonte: Pesquisa de Campo 
Elaboração da autora, ano de 2009. 

 

GRÁFICO 02 - Faixa etária feminina, do comércio varejista, organizado por circuitos espaciais das 
cidades gêmeas da fronteira entre Brasil (BR) e Bolívia (BO). 
Fonte: Pesquisa de Campo 
Elaboração da autora, ano de 2009. 

 No que diz respeito ao estado civil, esta pesquisa levantou que o perfil destas 

trabalhadoras no comércio varejista está constituído por 48% de solteiras, 45% de casadas e as 
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 Aproximadamente 40% das mulheres que trabalham nos dois circuitos da Bolívia são 

solteiras, já as casadas se concentram no circuito superior tanto no Brasil como na Bolívia e 

perfazem um total de 27%. (Ver Gráfico 03 e 04) 

GRÁFICO 03 - Estado civil, por sexo feminino, no comércio varejista, nas cidades gêmeas da fronteira 
entre Brasil (BR) e Bolívia (BO). 
Fonte: Pesquisa de Campo 
Elaboração da autora, ano de 2009. 
 

 

GRÁFICO 04 - Estado civil, por sexo feminino, no comércio varejista, organizado por circuitos espaciais 
das cidades gêmeas da fronteira entre Brasil (BR) e Bolívia (BO). 
Fonte: Pesquisa de Campo 
Elaboração da autora, ano de 2009. 
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Em torno de 25% das bolivianas casadas possuem renda familiar entre 1 a 2 e 2 a 5 

salários mínimos, que varia entre ½ a 1 salário por pessoa na família. E pelo menos 4% que 

trabalham no circuito superior possuem uma renda familiar de 5 a 20 e acima de 10 salários 

mínimos. (Ver Gráfico 05) 

GRÁFICO 05 - Rendimento familiar mensal, por salário mínimo (SM), nas cidades gêmeas da fronteira 
entre Brasil (BR) e Bolívia (BO).Fonte: Pesquisa de campo 
Elaboração da autora, ano de 2009. 
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por pessoa na família. (Ver Gráfico 06 e 07) 
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GRÁFICO 06 - Rendimento familiar mensal, por salário mínimo (SM), por número de pessoas na família 
brasileira, nas cidades gêmeas da fronteira entre Brasil (BR) e Bolívia (BO). 
Fonte: Pesquisa de Campo 
Elaboração da autora, ano de 2009. 

GRÁFICO 07 - Rendimento familiar mensal, por salário mínimo (SM), nas cidades gêmeas da fronteira 
entre Brasil (BR) e Bolívia (BO). 
Fonte: Pesquisa de Campo 
Elaboração da autora, ano de 2009. 

Aproximadamente 61% da renda pessoal está distribuída na faixa de 1 a 2 salários 

mínimos nos dois circuitos das cidades de fronteira, com destaque ao circuito superior da Bolívia 

que concentra cerca de 41% da renda pessoal disponível. (Ver Gráfico 08) 
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GRÁFICO 08 - Rendimento pessoal mensal, por salário mínimo, no comércio varejista, organizado por 
circuitos espaciais nas cidades gêmeas da fronteira entre Brasil (BR) e Bolívia (BO). 
Fonte: Pesquisa de Campo 
Elaboração da autora, ano de 2009. 

O nível de escolaridade da maioria corresponde ao 2º completo, de aproximadamente 12 

anos de estudos. Cerca de 7% das descendentes de árabes entrevistadas nunca residiram fora 

de Corumbá, fatores religiosos e a necessidade de seguir os negócios da família, fizeram com 

que a grande maioria não cursasse o 3º. Grau. (Ver Gráfico 09) 

 
GRÁFICO 09 - Nível de escolaridade feminina, por etnias, no comércio varejista, nas cidades gêmeas da 
fronteira entre Brasil (BR) e Bolívia (BO). 
Fonte: Pesquisa de Campo 
Elaboração da autora, ano de 2009. 
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É interessante observar que os principais motivos que justificam a presença destas 

mulheres no comércio varejista nas cidades de fronteira estão relacionados aos fatores 

familiares e migratórios, cerca de 21% estão relacionados a remuneração/rendimento do setor 

considerado melhor que outros e 17% são referentes ao primeiro emprego e a tradição familiar. 

(Ver Gráfico 10) 

As bolivianas enfatizaram que o salário ou rendimento do setor é melhor que de outras 

atividades. Já as brasileiras aceitam trabalhar do outro lado da fronteira porque faltam opções de 

emprego em Corumbá. As mulheres árabes justificam pela tradição familiar, o que explica 

grande parte da presença de descendentes no comércio em Corumbá e nas cidades vizinhas. 

Isso se deve à concentração da colônia árabe no comércio local, com data de início de fixação 

na cidade entre o final do século XIX e início do século XX,6.  

 
GRÁFICO 10 - Motivos do trabalho no comércio varejista, por etnias, nas cidades gêmeas da fronteira 
entre Brasil (BR) e Bolívia (BO). 
Fonte: Pesquisa de Campo 
Elaboração da autora, ano de 2009. 

No geral, todas elas assumem várias funções no comércio, mas também são 

responsáveis pelas tarefas domésticas e pelos cuidados com os filhos.  

Quanto às condições do trabalho, a pesquisa revela que a média da jornada de trabalho 

é de 10 a 12 horas diária e, portanto, não desenvolvem outras atividades remuneradas, pois se 

ocupam das atividades domésticas. 

                                                 
6 OLIVEIRA, M.A.M. ‘O mais importante era a raça’. Sírios e libaneses na política em Campo Grande-MS. (tese de 
doutorado). Universidade de São Paulo: FFLCH, 2001. 
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Observamos também que a experiência profissional dessas mulheres está estritamente 

vinculada ao comércio varejista, com tempo de atuação que varia entre 01 mês e mais de 30 

anos. Entre as comerciantes descendentes de árabes e bolivianas é comum a prática do 

comércio realizado ainda na infância, estimulada pelos pais. 

Outra característica se refere ao uso da moeda, para pagamentos e/ou recebimento de 

salários e fornecedores, incluso o comércio do lado brasileiro, as moedas de circulação 

predominante são a brasileira (Real), o Peso boliviano e a moeda americana, o Dólar. Como 

exemplo, podemos citar, com raras exceções, algumas brasileiras que exercem cargos de 

gerência ou são mão de obra especializada no lado boliviano recebem seus salários em Real 

e/ou Dólar. As demais, inclusive outras brasileiras que moram em Puerto Quijarro ou Puerto 

Suarez recebem em moeda boliviana.  

É importante dizer que o comércio internacional desta área de fronteira possibilitou a 

diversificação, ampliação da oferta de mercadorias e o desenvolvimento de infraestrutura. Há 

ônibus e voos diários que saem de Corumbá com destino à Campo Grande, capital do estado de 

Mato Grosso do Sul, ou de Puerto Quijarro e Puerto Suarez para a capital Santa Cruz de La 

Sierra. Em relação ao transporte ferroviário, apenas em Puerto Quijarro e Puerto Suarez 

realizam o transporte de passageiros, este é o transporte mais utilizado pelos comerciantes do 

circuito inferior da Bolívia com destino aos mercados atacadistas.  

Quanto às discriminações das mulheres que atuam no comércio no lado boliviano, ainda 

que haja uma preferência por mão de obra brasileira, grande parte desta mão de obra 

empregada é da localidade. E pelo fato das brasileiras residirem em Puerto Quijarro isto tem 

proporcionado aumento das contratações no comércio do circuito inferior da Bolívia, e outro fato 

relevante se refere à rápida adaptação às “intempéries” da fronteira, as atendentes bolivianas se 

expressam em duas línguas, o “portunhol” e nas línguas indígenas o quéchua ou aymára. 

É interessante apontar o quanto as áreas do circuito inferior se diferenciam do circuito 

superior, “a olhos nus”, flagram-se constantes transformações neste espaço urbano, novos 

prédios comerciais são erguidos, reformas, construções e expansão de novas áreas comerciais, 

investimentos realizados pelos próprios comerciantes.  
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4. Conclusões 

O circuito inferior tem maior impacto sobre o local, enquanto que o circuito superior a 

relação é determinada fora da cidade. Portanto, podemos afirmar que a contribuição do trabalho 

feminino na fronteira se dá pela construção do meio urbano, diretamente pelo aumento da 

densidade das atividades urbanas e indiretamente pelo crescimento do número de casas, 

hospitais, escolas, creches, expansão do saneamento básico, etc... “O circuito inferior encontra 

os elementos de sua articulação na cidade e sua região, enquanto que o circuito superior vai 

ordinariamente buscar essa articulação fora da cidade e de sua região.” (Santos, 1979, p.37) 

A presença do trabalho feminino no circuito inferior retrata a dialética do sistema da 

economia urbana, nas cidades gêmeas da fronteira esta mão de obra é altamente funcional, a 

produtividade do trabalho desse circuito é elevada, pois reproduz e expande o consumo dos dois 

circuitos espaciais para outras localidades e, ao mesmo tempo, conserva o papel de fornecedor 

de empregos.  

Como continuidade dessa pesquisa, há uma forte tendência das atividades do circuito 

superior instaladas no lado brasileiro expandirem para o lado boliviano, e, em contrapartida, as 

atividades do circuito inferior da Bolívia podem se expandir para o lado brasileiro. 
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