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RESUMO 

A luta pelos direitos humanos e pela sua proteção possui já uma longa e vitoriosa caminhada 
histórica. Este fato, contudo, não impede que novos aspectos do fenômeno sejam analisados e 
realidades específicas que os envolvem sejam reexaminadas ou problematizadas. Por isso, a 
presente dissertação, além de uma breve descrição e análise da origem e desenvolvimento dos 
direitos humanos, tem como foco de suas preocupações o tema dos direitos humanos em 
regiões de fronteira. Além disso, optou por direcionar sua análise em relação a uma região de 
fronteira específica (a que é formada pelas cidades gêmeas de Jaguarão/Brasil e de Rio 
Branco/Uruguai), para a proteção de um tipo específico de direitos humanos (o direito social 
ao trabalho) e para um grupo específico de pessoas (as mulheres que possuem relações 
formais de trabalho no setor de comércio, identificado como o setor no qual se empregam a 
grande maioria das mulheres da referida região). A dissertação demonstra que há certo nível 
de proteção dos direitos das mulheres nas relações formais de trabalho no setor do comércio 
na região (com uma possível maior proteção na cidade de Rio Branco), mas que são 
necessários ainda a adoção de um conjunto relevante de ações institucionais (como, por 
exemplo, coordenação da atuação dos órgãos de proteção dos direitos das mulheres nos dois 
países envolvidos), legais (como, por exemplo, adaptação dos sistemas jurídicos também dos 
dois países) e uma maior divulgação destes direitos para uma efetiva concretização dos 
mesmos. O método de trabalho utilizado na dissertação foi o método hipotético-dedutivo e a 
técnica de pesquisa principal foi a da pesquisa bibliográfica. A técnica de pesquisa 
bibliográfica foi apoiada pela observação pessoal e por um conjunto de entrevistas feitas com 
um pequeno número de mulheres que residem e trabalham nas duas cidades. 

Palavras-chave: proteção dos direitos humanos, direitos das mulheres, áreas de fronteira, 
mundo do trabalho, direito do trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

ABSTRACT 

 

The struggle for human rights and their protection already has a long and successful journey 
through history. This fact, however, does not prevent new aspects of the phenomenon are 
analyzed and specific realities that involve either reconsidered or problematized. Therefore, 
this thesis, along with a brief description and analysis of the origin and development of human 
rights, focuses its concerns the issue of human rights in border regions. Moreover, chose to 
direct its analysis in relation to a specific border region (which is formed by the twin cities of 
Jaguarão / Brazil and Rio Branco / Uruguay), for the protection of a specific type of human 
rights (the right social work) and to a specific group of people (women who have formal 
relations work in the trading industry, identified as the sector in which they employ the vast 
majority of women in that region). The dissertation demonstrates that there is some level of 
protection of the rights of women in the formal labor relations in the sector of trade in the 
region (with a possible greater protection in the city of Rio Branco), but are still required to 
adopt a set of relevant actions institutional (eg, coordinating the activities of the organs of 
protection of women's rights in the two countries involved), legal (eg, adaptation of legal 
systems of the two countries) and greater awareness of these rights for effective 
implementation thereof. The working method used in this dissertation was the hypothetical-
deductive method and the technique was the main research literature. The technical literature 
search was supported by personal observation and a set of interviews with a small number of 
women who live and work in both cities. 

Keywords: protection of human rights, women's rights, border areas, labor, labor law 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação tem por objetivo examinar, e refletir sobre, os direitos 

humanos, em especial sobre o direito social ao trabalho, e verificar o seu respeito em relação 

às mulheres a partir da realidade de duas cidades gêmeas, Jaguarão (Brasil) e Rio Branco 

(Uruguai). Este trabalho vê-se compelido a considerar a vinculação entre as propostas da 

política de fronteira de ambos os países e o debate que está sendo fomentado entre os agentes 

da política local. A opção pela análise da realidade das duas cidades referidas se justifica pelo 

longo processo de integração existente entre ambas e pelo significativo crescimento comercial 

verificado nos últimos anos (com a abertura de muitos Free Shops).  

A ideia do trabalho é ressaltar a composição deste espaço social, pensado enquanto 

lócus propício para abrigar políticas públicas e sociais direcionadas à questão do trabalho da 

mulher. Ao considerar a tendência atual para a cooperação internacional com as regiões 

estrangeiras vizinhas, e pensar o projeto de integração regional pretendido pelo Brasil e 

Uruguai, é necessário levar em conta a ampliação da influência das regiões fronteiriças. Esta 

constatação mostra que para conhecer a fronteira binacional, analisar as práticas das políticas 

oficiais para a implantação de políticas de integração na fronteira, é preciso perceber as 

interações ali já consolidadas. Neste caso, o significado dessa fronteira binacional frente a 

essas políticas exteriores é uma construção particular e única. O elemento singular desta 

constatação se afigura mais acentuada, quando relacionado a uma demarcação específica do 

cotidiano fronteiriço. 

A intensificação do processo de globalização econômica, o crescimento demográfico e 

o acelerado progresso tecnológico desencadearam uma crise social e dilemas éticos, pois 

estamos expostos a uma multiplicidade de situações e incertezas, sem possibilidade de 

diagnosticar e controlar com precisão a complexidade e a magnitude dos problemas 

enfrentados, proporcionando, especialmente às mulheres, ainda envolvidas com questões 

históricas de afirmação social e de reconhecimento de seus direitos, novas visões de mundo, 

obrigando-as a gerir novas condições de vida para si e para suas famílias. A presente 

dissertação busca refletir sobre esta realidade, destacando o papel do trabalho e procurando 

identificar qual ou quais as políticas sociais de fronteira existentes para responder a estas 

questões.  

Sabe-se que a expansão do trabalho feminino possui significado inverso quando se 

trata da temática salarial, pois a desigualdade salarial das mulheres contradita a sua crescente 
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participação no mercado laboral formal. Isso também ocorre com frequência no que diz 

respeito aos direitos e condições de trabalho. Assim, se a participação feminina, por si só, já 

compreende uma série de adversidades, o trabalho formal no contexto de fronteira tende a 

aumentar esse problema.  

Para as mulheres, as dificuldades colocam-se desde sua forma de inserção no mercado, 

passando por baixos salários, ocupação de postos precários e discriminação na contratação e 

ascensão profissional, até a necessidade de conciliar trabalho e cuidados com filhos, casa e 

responsabilidades que lhes são tradicionalmente atribuídas. Diante de tal contexto, quais as 

condições de trabalho formal da mulher na fronteira Brasil e Uruguai? Quais os tipos de 

trabalho por elas realizados? Os direitos trabalhistas mínimos são respeitados? (inserção, 

salário, ocupação dos postos, discriminação). Há políticas sociais relacionadas ao trabalho da 

mulher na fronteira? 

Demarca-se que a fronteira seca que une e separa o Brasil e o Uruguai tem 

1.068,10km de extensão (o maior limite internacional em extensão da República Oriental do 

Uruguai) e que cada localidade, ao longo da fronteira, carrega necessidades distintas, 

características próprias que definem as especificidades das redes de ocupação, de gestão e 

dimensões sociais e culturais, de indivíduos e de grupos sociais. Um trabalho desta natureza 

tem as suas limitações, pois se trata de uma pesquisa datada, cujo trabalho de campo foi 

realizado entre os anos de 2012/2013. E o tema aqui abordado contém múltiplos processos 

dinâmicos e assimétricos que, de fato, estão ocorrendo simultaneamente. É possível que, em 

alguns momentos, esta pesquisa contenha alguns dados “desatualizados” dados à dinâmica 

atual em que está inserida e a falta de bibliografia específica. 

No entanto, os processos de interação nas zonas de fronteira, o posicionamento dos 

atores do local e do nacional, das identidades sociais nacionais e híbridas, são, no contexto 

atual, um processo que está em permanente construção e reconstrução. De qualquer forma, o 

presente trabalho, ao enfrentar as questões relacionadas ao trabalho formal da mulher nas 

regiões de fronteira e o alto grau de vulnerabilidade e instabilidade deste grupo social, chama 

a atenção para um aspecto dos direitos humanos pouco trabalhados. 

A dissertação está estruturada em três capítulos. O primeiro tem início com a 

apresentação da origem e da evolução dos direitos humanos, abordando as suas várias 

gerações, na linha da doutrina tradicional, mas ainda útil para análises como a que se pretende 

nesta dissertação. Em seguida, aprofunda a análise de uma destas gerações de direitos (os 

direitos de segunda geração ou sociais) e os vincula à formação do chamado Estado de Bem-

Estar Social. Em quarto lugar, o trabalho resgata a trajetória histórica dos direitos sociais no 
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Brasil, com destaque para os direitos trabalhistas. Por fim, o capítulo destaca também a 

proteção dos direitos trabalhistas das mulheres no Brasil e disserta sobre o trabalho feminino 

em região de fronteira, com ênfase para a região de fronteira Jaguarão e Rio Branco.  

O segundo capítulo apresenta as cidades gêmeas de Jaguarão (Brasil) e de Rio Branco 

(Uruguai). Neste sentido, destaca a origem das cidades, sua conformação social e destaca 

quais são os setores econômicos predominantes. Além disso, chama a atenção para a longa 

história de integração existente entre as duas cidades e seus intensos fluxos de intercâmbio e 

suas diversas formas de integração. 

O terceiro capítulo apresenta a realidade da mulher trabalhadora na região priorizada 

pela dissertação, analisa a proteção social existente nos dois municípios e resgata as políticas 

de proteção social das mulheres no Brasil e no Uruguai. Por fim, sugere um conjunto de ações 

que podem melhorar a proteção do trabalho das mulheres em áreas de fronteiras. Estas ações 

são dividas em dois grupos: medidas de caráter mais institucional e medidas de caráter mais 

jurídico. 

O método utilizado na elaboração do trabalho foi o método hipotético-dedutivo. Um 

método que se inicia pela percepção de uma lacuna nos conhecimentos, acerca da qual 

formula hipóteses e, pelo processo de inferência dedutiva, testa a predição da ocorrência de 

fenômenos abrangidos pela hipótese. Assim, de uma premissa geral foram retiradas várias 

consequências específicas. De acordo com Ferreira (1998, p. 96), “Desencadeia-se a partir da 

percepção de uma lacuna nos conhecimentos científicos produzidos em uma determinada área 

até aquele momento, em função da qual se formula novas hipóteses. Em seguida, através do 

processo de inferência dedutiva, testa-se as hipóteses”. 

A técnica de pesquisa utilizada foi a da pesquisa bibliográfica e teve como núcleo 

central a leitura e o fichamento de um conjunto de obras e de artigos científicos sobre o tema 

central do trabalho. A leitura da bibliografia foi, no terceiro capítulo, enriquecido com 

algumas informações retiradas de um conjunto de entrevistas realizadas nas cidades gêmeas 

de Jaguarão (Brasil) e de Rio Branco (Uruguai).   

As referidas entrevistas não possuem a pretensão de se constituírem em uma 

verdadeira pesquisa de campo. Ao contrário, são apenas referências empíricas 

complementares. A opção pela realização da sondagem teve apenas o sentido de confirmar, 

mesmo que por pequena amostragem, as conclusões teóricas construídas ao longo do trabalho. 

A escolha das mulheres foi aleatória e todas possuem a mesma característica: possuem 

vínculo empregatício com setor comercial internacionalizado da região (Free shops). A 
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escolha deste setor da atividade econômica se deveu à sua importância em termos de oferta de 

trabalho formal, principalmente para as mulheres nesta região de fronteira. 
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1. OS DIREITOS SOCIAIS E O TRABALHO FEMININO EM REG IÃO DE 
FRONTEIRA 

 

O presente capítulo apresenta, num primeiro momento, a trajetória de construção 

histórica dos direitos humanos e, em seguida, destaca uma de suas gerações: os direitos 

sociais. Esta abordagem inicial permite que as reflexões avancem no sentido da 

problematização do direito ao trabalho no Brasil e, em especial, sobre o direito do trabalho 

das mulheres no país. O capítulo é encerrado com a análise do direito do trabalho das 

mulheres em regiões de fronteira, tendo como foco a fronteira Jaguarão (Brasil) e Rio Branco 

(Uruguai). 

 

 

1.1. Direitos Humanos: Origem e Gerações 

 

Muitos motivos podem ser levantados para explicar e regular a união dos homens para 

viver em sociedade, pois a vida em sociedade transforma o modo de vida humano. O convívio 

coletivo gera problemas e conflitos sociais, que dão origem ao surgimento de estruturas de 

poder, e estas, mais tarde, à criação do Estado, por volta do ano de 1648. O Estado detém 

soberania em seu território e sobre a sua população. Contudo, essa soberania estatal possui 

limites institucionais e somente pode ser exercida dentro dos parâmetros constitucionalmente 

fixados (predomínio do direito). 

Um dos limites ao exercício do poder é o respeito aos chamados direitos humano (ou 

direitos fundamentais, quando já constitucionalizados). Os direitos humanos são, na 

atualidade, um dos fatores fundamentais da legitimidade das ações do Estado. É que desde a 

sua emergência, no século XVIII, eles adquiriram um importância fundamental e foram 

incorporados à vida política, cultural e social de todos os países democráticos. 

Com as teorias de John Locke e Jean Jacques Rousseau, teóricos que defendiam a 

ideia de que existem direitos naturais inerentes a todos os seres humanos a partir do 

nascimento e os quais são inalienáveis, como o direito à vida e o direito à liberdade, 

embasados na necessidade de proteção do homem contra os inconvenientes de uma vida 
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segundo o "estado da natureza”1, os direitos humanos emergiram com muita força (CHAUÍ, 

2000, p. 221). 

Reconhecidos como portadores de direitos naturais e individuais, os indivíduos se 

emanciparam das formas coletivas. É neste momento histórico que, de acordo com Norberto 

Bobbio (1992, p. 62-3), ocorre a inversão da perspectiva de relação política Estado-cidadão, 

geralmente considerada uma relação entre superior e inferior, onde um tem o direito de 

comandar e outro tem o dever de obedecer e que é tratado normalmente do ponto de vista do 

governante. Com esta transformação, a sociedade política passa a ser entendida como um 

produto voluntário dos indivíduos, que de acordo comum decidem viver em sociedade e 

instituir um governo. 

Com a emergência da nova ordem social, na qual são todos formalmente iguais e 

livres, a sociedade estamental2 cede espaço ao Estado moderno e ao surgimento do modelo 

individualista de sociedade. Os direitos humanos passam a ser garantidos formalmente, 

através de Declarações de Direitos, e o homem a possuir direitos e não mais apenas deveres 

(BOBBIO, 1992, p.79). 

Feita a referida inversão da relação Estado-cidadão, estão criadas politicamente as 

condições para a emergência da prática de declarar os direitos. As primeiras declarações de 

direitos são a Declaração da Virginia, em 1776, e a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão da França, em 1789. Desde estas declarações iniciais, foi constituída uma forte 
                                                           
1O conceito de estado de natureza tem a função de explicar a situação pré-social na qual os indivíduos existem 
isoladamente. Duas foram as principais concepções do estado de natureza: a) A concepção de Hobbes (no século 
XVII), segundo a qual, em estado de natureza, os indivíduos vivem isolados e em luta permanente, vigorando a 
guerra de todos contra todos ou "o homem lobo do homem". Nesse estado, reina o medo e, principalmente, o 
grande medo: o da morte violenta. Para se protegerem uns dos outros, os humanos inventaram as armas e 
cercaram as terras que ocupavam. Essas duas atitudes são inúteis, pois sempre haverá alguém mais forte que 
vencerá o mais fraco e ocupará as terras cercadas. A vida não tem garantias; a posse não tem reconhecimento e, 
portanto, não existe; a única lei é a força do mais forte, que pode tudo quanto tenha força para conquistar e 
conservar; b) A concepção de Rousseau (no século XVIII), segundo a qual, em estado de natureza, os indivíduos 
vivem isolados pelas florestas, sobrevivendo com o que a Natureza lhes dá, desconhecendo lutas e comunicando-
se pelo gesto, pelo grito e pelo canto, numa língua generosa e benevolente. Esse estado de felicidade original, no 
qual os humanos existem sob a forma do bom selvagem inocente, termina quando alguém cerca um terreno e diz: 
"É meu". A divisão entre o meu e o teu, isto é, a propriedade privada, dá origem ao estado de sociedade, que 
corresponde, agora, ao estado de natureza hobbesiano da guerra de todos contra todos (CHAUÍ, 2000, pág. 220-
223). 
2 A sociedade estamental constitui uma forma de estratificação social com camadas mais fechadas do que classes 
sociais, e mais abertas do que as castas, ou seja, possui maior mobilidade social que no sistema de castas, e 
menor mobilidade social do que no sistema de classes sociais. É um tipo de estratificação ainda presente em 
algumas sociedades. Nessas sociedades, do presente ou do passado, o indivíduo desde o nascimento está 
obrigado a seguir um estilo de vida predeterminado, reconhecidas por lei e geralmente ligadas ao conceito de 
honra, embora exista alguma mobilidade social. Historicamente, os estamentos caracterizaram a sociedade feudal 
durante a Idade Média. Na obra de Max Weber, o conceito de estamento é ampliado. Passa a significar não 
propriamente um corpo homogêneo estratificado, mas sim certa teia de relacionamentos que constitui um 
determinado poder e influi em determinado campo de atividade. Disponível em: 
http://www.brasilescola.com/sociologia/a-sociedade-estamental-as-funcoes-cada-estamento.htm. Acesso em: 
12/02/2013.  
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tradição de agregação recorrente sempre de novos direitos. Neste sentido, se tornou comum os 

direitos humanos serem apresentados em gerações, embora se façam atualmente fortes críticas 

a esta concepção, por expressar uma visão excessivamente ocidental e por levar a certa 

hierarquização dos direitos humanos, contrária à visão de unidade e indivisibilidade dos 

mesmos (CALVO GARCIA, 2012). No entanto, para fins didáticos e de estudo de sua origem 

e evolução, entendemos que esta apresentação em gerações continua válida. 

A primeira geração dos direitos humanos abrange os direitos relacionados à proteção 

da vida e da liberdade, os quais impõem obrigações limitativas de ação do Estado, ou seja, 

obrigações que impõem uma não intervenção estatal na esfera pessoal do indivíduo, 

garantindo as liberdades públicas. 

Os direitos de segunda geração surgem no século XX, como reivindicação dos 

excluídos a participarem do "bem-estar social" como, por exemplo, os direitos ao trabalho, à 

saúde e à educação, sendo o titular de tais direitos o indivíduo e o sujeito passivo o Estado, 

pois, na interação entre governados e governantes, este assume a responsabilidade de atendê-

los. Os direitos de segunda geração são os direitos sociais, culturais e econômicos, sendo que 

estes carecem, para sua efetivação, de uma intervenção positiva do Estado e da existência de 

garantias públicas. 

Estes direitos ficaram conhecidos como os direitos da igualdade, de cunho mais social, 

surgindo já nas primeiras décadas do Estado Social. Neste sentido, lembra Celso Lafer (1988, 

p. 127-8) que: 

 
(...) os direitos sociais podem ser encarados como direitos que tornam reais direitos 
formais: procuram garantir a todos o acesso aos meios de vida e de trabalho num 
sentido amplo, impedindo, desta maneira, a invasão do todo em relação ao 
indivíduo, que também resulta da escassez dos meios de vida e de trabalho. 
 
 

Por possuírem esta importância e dependerem da adoção de políticas públicas, os 

direitos de segunda geração, diferente dos direitos de primeira geração, têm mais dificuldade 

de serem aplicados, possuindo um cunho mais programático, compondo um verdadeiro 

programa de ação social (que pressupõe a adoção de critérios típicos de uma proposta de 

justiça distributiva3). 

                                                           
3Para Beauchamp e Childress (1994, p. 327), o termo justiça distributiva “[...] refere-se à distribuição justa, 
equitativa e apropriada na sociedade determinada para justificar normas que estruturam os termos da cooperação 
social. Seu âmbito inclui as políticas que distribuem benefícios e responsabilidades diversas, tais como, a 
propriedade, os recursos, os impostos, os privilégios, e as oportunidades. As várias instituições públicas e 
privadas são envolvidas, incluindo o governo e o sistema de saúde. O termo justiça distributiva é usado às vezes 
amplamente para se referir à distribuição de todos os direitos e responsabilidades na sociedade”. Tradução livre. 
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Os direitos de terceira geração são os direitos coletivos e difusos, que estão atrelados à 

ideia de fraternidade e solidariedade, à proteção do todo social, tendo sido enfatizados após a 

segunda metade do século XX, e apresentam como base a criação da ONU (1945)4, quando  

se deu a internacionalização dos direitos humanos. Em sua gama de cobertura, encontramos 

os direitos dos consumidores e de proteção ao meio ambiente. No entendimento de Celso 

Lafer (1988, p. 131), os direitos humanos de terceira geração são aqueles direitos de 

titularidade coletiva: “O titular destes direitos deixa de ser a pessoa singular, passando a 

sujeitos diferentes do indivíduo, ou seja, os grupos humanos como a família, o povo, a nação, 

coletividades regionais ou étnicas e a própria humanidade”. 

No que diz respeito aos direitos humanos de quarta geração, inserem-se aqueles 

direitos que emergiram na última fase de estruturação do Estado Social, os quais têm por 

escopo abarcar as questões relacionadas à biotecnologia, bioengenharia e bioética. Direitos 

estes surgidos a partir das inovações tecnológicas no estudo do genoma humano. Abrangem 

direito à democracia, à informação, ao pluralismo entre outros. Bobbio (1992, p. 6) entende 

que a quarta geração de direitos do homem refere-se “aos efeitos cada vez mais traumáticos 

da pesquisa biológica, que permitirá manipulações do patrimônio genético de cada indivíduo”. 

Os direitos de quinta geração são considerados aqueles que versam sobre a realidade 

virtual, informática, cibernética. Questão complexa e de difícil controle e atualização, tendo 

em vista a velocidade que acompanha seu desenvolvimento e evolução. Nesse contexto, 

Adriana Galvão Moura (2005, p. 25) explica que os direitos humanos de quinta geração 

relacionam-se com a realidade virtual e caracterizam-se pela preocupação do sistema jurídico 

com a difusão e o desenvolvimento da cibernética na atualidade, envolvendo a 

internacionalização da jurisdição constitucional das fronteiras físicas através da “grande 

rede”. 

 

 

1.2. Direitos Sociais e o Estado de Bem-Estar 

 

Entre as cinco gerações apresentadas, os direitos sociais (direitos de segunda geração) 

são os mais importantes para o presente trabalho, pelo fato da dissertação tratar de um dos 

                                                           
4Organização das Nações Unidas é uma organização internacional cujo objetivo declarado é facilitar a 
cooperação em matéria de direito internacional, segurança internacional, desenvolvimento econômico, progresso 
social, direitos humanos e a realização da paz mundial. (Conceito elaborado a partir do contéudo disponível em: 
http://www.onu.org.br/conheca-a-onu/a-historia-da-organizacao, acesso 20/07/2012). 
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subgrupos de direitos integrantes desta geração: os direitos dos trabalhadores. De fato, entre 

os direitos sociais estão, como lembra Francisco Rezek (2008, p. 220), “o direito ao trabalho e 

à previdência social, à igualdade salarial por igual trabalho, ao descanso e ao lazer, à saúde, à 

educação, aos benefícios da ciência, ao gozo das artes, à participação na vida cultural da 

comunidade”. 

Mas, antes de entrar na análise dos direitos trabalhistas, é importante aprofundar um 

pouco a compreensão dos direitos sociais em geral. Neste sentido, lembramo-nos da 

contribuição de Kuntz (1995, p. 150): 

 
Os chamados direitos sociais pressupõem o mercado já desenvolvido. 
Historicamente, só são inteligíveis em situações criadas pelo capitalismo, em 
especial a partir da expansão da indústria. De modo geral, envolvem garantias de 
trabalho e de remuneração, condições mínimas de segurança econômica e, ainda, 
oportunidades de acesso ao mercado em condições dignas. Esse conjunto inclui os 
direitos trabalhistas, nas suas várias formulações, e as garantias previdenciárias e 
assistenciais, como a aposentadoria, o socorro médico e o seguro-desemprego. Mas 
eu acrescentaria também, como itens de grande importância, a educação pública 
universal, pelo menos no nível básico, a assistência de saúde à gestante e à criança e 
o tratamento tributário diferenciado. Educação básica, assistência médica à 
maternidade e à infância, cuidados de nutrição e tributação progressiva podem ser 
fatores decisivos para igualar as condições no ponto de partida, ou, pelo menos, para 
diminuir grandemente a desigualdade inicial.  
 
 

Além disso, é necessário destacar também o que diz Bregalda (2007, p. 96-97) sobre a 

questão desses direitos:  

 
(...) toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à igualdade, à segurança 
social e à realização de esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo 
com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e 
culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua 
personalidade; direito ao trabalho, à livre escolha do emprego, a condições justas e 
favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego; direito ao repouso e lazer; 
direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-
estar; direito à instrução, gratuita pelo menos nos graus elementares e fundamentais; 
direito de participação na vida cultural da comunidade; direito à proteção dos 
interesses morais e materiais de qualquer produção científica, literária ou artística e 
outros. 

 
 

A grande questão que se coloca é que a observância apenas dos direitos da primeira 

geração não oferece proteção ampla para o indivíduo. Os direitos individuais não podem ser 

consagrados em detrimento dos direitos sociais. A vida digna, além da liberdade, requer 
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acesso à saúde, à educação, ao trabalho. Frankenberg (2007, p. 244) confirma esse 

entendimento quando diz:  

 
Para compensar esses déficits, não somente comunitaristas mantêm à disposição 
uma série de propostas que, no todo, objetivam readquirir uma ética política que 
corrija a primazia de direitos individuais a favor de obrigações sociais frente à 
coletividade dos membros de uma sociedade (ou mesmo, comunidade) e objetivos 
comuns de valor, portanto, uma ética política centrada em torno de senso e bem 
comum.  
 
 

 No mesmo sentido, pronuncia-se José Afonso da Silva (2010. p. 720). Para ele, os 

direitos sociais são prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, 

enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais 

fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações desiguais. Dessa forma, 

possibilita ao indivíduo exigir do Estado prestações positivas e materiais para a garantia de 

cumprimento desses direitos. 

Para Bonavides (2006, p. 564), os direitos sociais nasceram abraçados ao princípio da 

igualdade e são os direitos que mais se aproximam do princípio da dignidade da pessoa 

humana e da cidadania, pois tem como objetivo a redução das desigualdades entre as pessoas, 

proporcionando assim melhores condições de vida. 

 Os direitos sociais tiveram como norte de positivação a Constituição Mexicana de 

1917, e da Constituição de Weimar de 1919. A Constituição Mexicana institui diversas 

disposições relativas à previdência social e aos direitos dos trabalhadores, merecendo 

destaque a definição de jornada máxima de oito horas de trabalho, proibição de trabalho aos 

menores de quatorze anos e direito à capacitação ao trabalho. No Brasil, a primeira 

Constituição a tratar do tema dos direitos sociais foi a de 1934.  

No que se refere a documentos internacionais, é importante lembrar que o texto da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, ao estabelecer que os direitos sociais 

devam ser garantidos “pelo esforço nacional e a cooperação internacional”, de acordo com a 

“organização e recursos de cada Estado”, aponta para três questões fundamentais em relação 

estes direitos: sua relação com a economia, com os regimes políticos e com os Estados 

Nacionais. 

 
Todo o homem, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à 
realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a 
organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais 
indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade. 
(DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, 1948, art. 22°). 
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 Esta vinculação entre direitos sociais e Estado nacional é importante. É que os direitos 

sociais reforçam a necessidade de ampliação funcional da ação do Estado Nacional e 

impulsiona o surgimento do Estado de Bem-Estar Social (ou Welfare States). De fato, o 

Estado liberal-democrático, de meados do século XX, para manter sua legitimidade e 

hegemonia, face aos processos sociais e econômicos, viu-se obrigado a intervir cada vez mais 

nos processos de produção, incorporando as demandas e necessidades dos principais atores 

políticos do período. Com isto, o Estado se transformou num Estado de Bem-Estar e passou a 

regular mais diretamente o funcionamento da economia e a assumir claramente funções mais 

amplas. 

O Welfare State nos países industrializados da América do Norte e da Europa 

Ocidental vê, ao menos em suas fases de surgimento e desenvolvimento, como um meio de 

compensar, por intermédio de políticas de cunho keynesiano5, a insuficiência do mercado em 

adequar os níveis de oferta e demanda agregada, controlar politicamente as organizações de 

trabalhadores e capitalistas e estimular a mercantilização da força de trabalho segundo 

padrões industriais (BEHING; BOSCHETTI, 2011, p. 86). 

Além de instrumento de política macroeconômica o Welfare State, é também um 

mecanismo de regulação política da sociedade. Pois, a partir do momento em que a 

negociação coletiva dos níveis salariais e das condições de trabalho se generaliza na 

sociedade, o processo de barganha entre capitalistas e trabalhadores passa a ser tratado como 

assunto público. Assim, o crescimento da organização política dos trabalhadores faz que o 

Estado passe a incluir na agenda política nacional os interesses dos trabalhadores organizados.  

Há indicações de que o controle político não ocorre somente sobre os trabalhadores, mas 

também sobre os capitalistas. O Estado regula simultaneamente o poder de capitalistas e 

trabalhadores ao administrar o que se convencionou chamar compromisso keynesiano, que se 

refere à legitimação da propriedade privada dos meios de produção em troca de instituições 

políticas que permitem aos representantes dos trabalhadores a administração de parte da 

economia, à mediação de relações privadas por instituições políticas democráticas com 

objetivos e à redução do controle da organização do processo de trabalho e da inovação 

tecnológica pelos trabalhadores em troca da redistribuição de ganhos de produtividade e pleno 

emprego (BEHING; BOSCHETTI, 2011, p. 88). 

                                                           
5 [...] em todas as suas formas, o compromisso keynesiano consistiu em um programa dual: “pleno emprego e 
igualdade”, onde o primeiro termo significava regulação do nível de emprego pela administração da demanda, 
particularmente dos gastos do governo, e o último consistia na malha de serviços sociais que constituíam o 
“estado de bem estar” (PRZEWORSKI, WALLERSTEIN, 1988, p. 34). 
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Segundo Coutinho (1992, p. 53), o primeiro movimento operário de massa é o 

movimento cartista [nome derivado da carto do povo – um programa que os operários 

apresentaram ao Parlamento] inglês, cuja principal bandeira de luta era o sufrágio universal. 

Menos lembrado, ainda que tão ou até mais importante, é o surgimento dos partidos e 

sindicatos de massa, que ampliam enormemente a participação das classes populares e, 

consequentemente, tornam mais efetiva a cidadania delas. Tudo isso aponta para o fim do 

caráter restrito do Estado. 

As políticas sociais constituem instrumento importante na mercantilização da força de 

trabalho. Fatores relacionados à economia capitalista, como a busca por maior produtividade e 

controle do processo de produção pela introdução de tecnologias poupadoras de trabalho, a 

destruição de formas de produção pré-capitalistas e o impacto de crises cíclicas, destroem as 

condições para o uso não assalariado da força de trabalho. A desorganização das formas não 

capitalistas de produção, no entanto, não se traduz automaticamente em mercantilização da 

força de trabalho. A garantia de controle dos riscos da relação de trabalho assalariada pelo 

Welfare State age para promover a aceitação do assalariamento e evitar a opção por formas 

alternativas de subsistência (MISHRA, apud BEHING; BOSCHETTI, 2011, p. 94). 

A concretização das políticas do Welfare State é uma transformação do próprio  

Estado a partir das suas estruturas, funções e legitimidade. Ele é uma resposta à demanda por 

serviços de segurança socioeconômica. Com a industrialização surge à divisão social do 

trabalho, isto implica num crescimento individual em relação à sociedade, desse modo, os 

serviços sociais surgem para dar respostas às dificuldades individuais, visando garantir a 

sobrevivência das sociedades. A mobilização e a organização da classe trabalhadora foram 

determinantes para a mudança da natureza do Estado liberal no final século XIX e inicio do 

século XX (Marshall, apud BEHING; BOSCHETTI, 2011, p.101). 

O surgimento e o desenvolvimento do Welfare State no Brasil são diferentes das 

observadas nos países aos quais as teorias mencionadas se referem. Além de ocorrer sob uma 

posição diferente na economia mundial, o processo de modernização brasileiro é 

marcadamente segmentado, com setores industriais modernos convivendo com setores 

tradicionais e com a economia agrária exportadora. O controle do mercado para produtos 

industriais por meio de políticas de massificação do consumo foi um aspecto secundário para 

um Estado preocupado com estratégias protecionistas, disponibilidade de insumos e 

investimentos em bens de capital e infraestrutura. No período de industrialização do Brasil, a 

possibilidade de se utilizar o Welfare State como instrumento de controle da demanda 

agregada era reduzida. Problemas de superprodução estavam muito mais relacionados ao 
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comportamento do setor externo do que a flutuações nos níveis nacionais da demanda e o 

número restrito de trabalhadores beneficiados limitava a efetividade das políticas como 

mecanismo de expansão do consumo. No Brasil, o Welfare State surge a partir de decisões 

autárquicas e com caráter predominantemente político: regular aspecto relativo à organização 

dos trabalhadores assalariados dos setores modernos da economia e da burocracia (BEHING; 

BOSCHETTI, 2011). 

As políticas sociais no período anterior à Revolução de 1930 eram fragmentadas e 

emergencialistas, apesar de haver indícios da disposição de uma atuação mais global por parte 

do Estado, como a instituição por lei dos Departamentos Nacionais do Trabalho e da Saúde e 

a promulgação, em 1923, do Código Sanitário e da Lei Eloy Chaves, essa última sobre 

assuntos previdenciários. Os conflitos entre capital e trabalho eram regulados por legislação 

esparsa, e tratados basicamente pelo aparato policial. Questões de saúde pública eram tratadas 

pelas autoridades locais, não havendo por parte do governo central um programa de ação no 

sentido de atendê-las. A atuação do Estado restringia-se a situações emergenciais, como a 

epidemias em centros urbanos. A educação era atendida por uma rede escolar muito reduzida, 

de caráter elitista e acadêmico, que visava preparar alunos para a formação superior. As 

reformas da época (escola nova) ocorriam regionalmente e de forma parcial, ou seja, não 

faziam parte de uma política global de educação. A previdência era predominantemente 

privada, organizada por empresas e categorias profissionais, e a questão habitacional não era 

considerada objeto de política pública (BARCELLOS, 1983, p. 17-18). 

É a partir de 1930 que se torna nítida a constituição de um Welfare State no Brasil, 

com políticas sociais de profundo caráter conservador. De acordo com a perspectiva 

corporativista dos grupos no poder, nesse período predominava um ideal de sociedade 

harmônica em que os antagonismos entre classes eram encarados como nocivos ao bem 

comum representado pelo Estado (BARCELLOS, 1983, p.11). 

Procurando associar a explicação de base estrutural com explicação política, Flora & 

Hindemeiner, admitem que o Welfare State, nas sociedades industriais, emerge em face de 

problemas originados da modernização, todavia, admite que, no plano institucional, as 

soluções variam conforme fases e características do processo de desenvolvimento político. 

Isto significa que são os processos mais gerais da modernização que configuram o quadro 

explicativo mais relevante para compreensão das origens do Welfare State, porém esses 

processos devem ser considerados apenas como ponto de partida para essa explicação, à qual 

devem ser acrescidas outras condições no campo político e político-institucional (FLORA & 

HINDEMEINER, 1982). 
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Em resumo, para Flora & Hindemeiner, o surgimento do Welfare State não expressa 

tanto objetivos de caráter humano, e sim mais a prevenção de um desastre social potencial em 

decorrência da contradição básica do capitalismo: lucro e necessidades humanas. O 

questionamento sobre como surge a política social a partir dos problemas específicos dessa 

estrutura econômica de classes, baseada na valorização privada do capital e no trabalho livre e 

quais são as funções que assume em face de essas estruturas, torna-se centro de uma grande 

discussão (FLORA & HINDEMEINER, 1982). 

 

 

1.3. O Direito ao Trabalho no Brasil 

 

Apresentados os direitos sociais e seus vínculos com o Estado de Bem-Estar Social, é 

importante à dissertação agora se preocupar com um destes direitos: o direito ao trabalho. Na 

atualidade, o direito ao trabalho se constitui num dos direitos fundamentais de todo ser 

humano, sem distinção de raça, cor, sexo, religião ou classe social. De fato, este direito está 

atualmente protegido nos principais documentos que fazem parte do Sistema internacional de 

proteção dos direitos humanos, os quais se constituem em marcos da promoção e de defesa 

dos direitos do ser humano. 

Neste sentido, o direito ao trabalho é parte integrante dos direitos humanos. Tem-se 

que tal direito se encontra enraizado no próprio direito de viver, pois a pessoa livre e 

responsável se realiza mediante o trabalho, sendo assim, o direito ao trabalho é um direito 

próprio da pessoa humana, pois permite à pessoa humana desenvolver-se em todas as suas 

dimensões. O direito ao trabalho está vinculado com a política de emprego, com o dever 

social do trabalho e com a não discriminação. 

Assim, o direito ao trabalho se dirige à totalidade das pessoas e, principalmente, ao 

Estado, possuindo caráter jurídico público e obrigando o Estado a preocupar-se com a criação 

das oportunidades de trabalho. Sendo assim, o direito ao trabalho, que também é entendido 

como o direito a trabalhar, é atributo constitutivo da pessoa humana, sendo ainda um dos 

fundamentos da ordem social, sendo que deriva deste fato uma obrigação em se combater a 

desocupação, que exige a intervenção do Estado e uma cooperação econômica, até mesmo no 

plano internacional (DELGADO, 2006, p. 239). 

A burguesia industrial, em busca de maiores lucros e menores custos, buscou acelerar 

a produção de mercadorias por intermédio da exploração do trabalhador, numa fase histórica 
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em que a Revolução Industrial propiciava o fortalecimento da empresa. Inúmeros 

empregadores, valendo-se da plena liberdade contratual e do Estado Liberal, impuseram aos 

trabalhadores as mais vis condições de trabalho. Dessa maneira, os problemas sociais gerados 

por aquela revolução (miséria, desemprego, salários irrisórios com longas jornadas, grandes 

invenções tecnológicas para a época, inexistência de leis trabalhistas) contribuíram para 

consolidar o capitalismo como modo de produção dominante. 

Nesse limiar, no início da relação de emprego, sem regulamentação alguma, o trabalho 

retribuído por salário acarretou o surgimento dos direitos sociais, por meio da luta dos 

proletários por melhores condições de vida e trabalho e por regras de justiça distibutiva [não é 

melhor justiça distributiva?]. O aumento da marginalização social e o embate entre o 

proletariado com o aparato político estatal culminaram na formação do Estado de Bem-estar 

Social, já em fins do século XIX e, principalmente, durante o século XX. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) foi criada pela Conferência da Paz, 

assinada em Versalhes, em junho do ano de 1919, logo após a primeira guerra mundial, e teve 

como vocação promover a justiça social e, em particular, fazer respeitar os direitos humanos 

no mundo do trabalho. Desde a sua criação, portanto, a OIT está assente no princípio, inscrito 

na sua Constituição, de que não pode haver paz universal duradoura sem justiça social 

(SUSSEKIND, 1987, p. 120). 

A criação da OIT baseou-se em argumentos humanitários e políticos, que 

fundamentaram a formação da justiça social no âmbito internacional do trabalho. O 

argumento humanitário baseou-se nas condições injustas e deploráveis das circunstâncias de 

trabalho e vida dos trabalhadores durante a Revolução Industrial6, que se deu em virtude das 

mudanças no sistema de produção durante o século XVIII, na Inglaterra. O Tratado de 

Versalhes, cuja parte XIII dispôs sobre a criação da OIT, é um documento internacional 

elaborado pelas nações vitoriosas na primeira guerra mundial (1914- 1918), com o objetivo de 

promover a paz social e enunciar a melhoria das relações empregatícias por meio dos 

princípios que iriam reger a legislação internacional do trabalho (SUSSEKIND, 1987, p. 124). 

Eneida Mello (2003, p. 182-3), aponta o Tratado de Versalhes como parte da 

constatação de que injustiças, privações e um índice alarmante de miséria que atingia um 

                                                           
6 Como sabemos, a Revolução Industrial teve início no século XVIII, na Inglaterra, com a mecanização dos 
sistemas de produção. Enquanto na Idade Média, o artesanato era a forma de produzir mais utilizada, na Idade 
Moderna tudo mudou. A burguesia industrial, ávida por maiores lucros, menores custos e produção acelerada, 
buscou alternativas para melhorar a produção de mercadorias. Também podemos apontar o crescimento 
populacional, que trouxe maior demanda de produtos e mercadorias. 
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grande número de pessoas precisavam ser erradicados, sob pena de não poderem existir a paz 

e a harmonia mundial. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) é formada por um preâmbulo e 

por 30 artigos, os quais enumeram dentro todos os direitos e liberdades fundamentais de que 

são titulares todos os homens e mulheres, o direito ao trabalho, o qual está inscrito nos art. 22 

a 27. Nestes artigos está protegido o direito à segurança social, o direito ao trabalho, o direito 

ao salário igual por trabalho igual, o direito ao repouso e ao lazer, o direito a um nível de vida 

suficiente para assegurar a saúde e o bem-estar, o direito à educação e o direito de tomar parte 

na vida cultural da comunidade. A mesma proteção pode ser encontrada também, entre outros 

documentos, na Convenção Americana de Direitos Humanos, chamada de Pacto de San José 

de Costa Rica.  

 Além do reconhecimento internacional, o direito ao trabalho também passou a estar 

incorporado na maioria das ordens constitucionais. Neste sentido, é possível dizer que o 

direito ou trabalho é (além de fundamento positivo da vida, alicerce para o desenvolvimento 

pessoal e moral do individuo e base para uma vida digna e saudável) um elemento 

fundamental do Estado Democrático de Direito. Neste sentido, assinala Gabriela Neves 

Delgado (2006a, p. 23) que: 

 
[...] a estipulação pelo Estado Democrático de Direito do direito ao trabalho digno 
corresponde a uma conquista da pessoa humana, em contraponto às experiências 
históricas de espoliação das energias humanas com intuitos econômicos. E mais, “o 
direito ao trabalho digno, como elemento de concretização das liberdades básicas do 
homem, deve gozar de aplicabilidade imediata, já que alçado à condição de direito 
fundamental”. 
 
 

 Neste sentido, é importante reforçar que não há como se concretizar o direito à vida 

digna se o homem não for livre e não tiver acesso ao direito fundamental ao trabalho também 

digno. Da mesma forma, não há possibilidade real do exercício do trabalho digno se não 

houver verdadeira preservação do direito fundamental à vida humana digna (DELGADO, 

2006a, p.211). 

 Nas palavras de Maurício Godinho Delgado (2006b, p. 122),  

 
[...] é pela norma jurídica trabalhista, interventora no contrato de emprego, que a 
sociedade capitalista, estruturalmente desigual, consegue realizar certo padrão 
genérico de justiça social, distribuindo a um número significativo de indivíduos. 
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No Brasil, a proteção aos direitos sociais (entre os quais o direito ao trabalho) teve 

início com a Constituição de 19347. Esta constituição, de fato, estabeleceu normas sociais de 

proteção ao trabalhador, destacando-se a imposição de observância pela legislação trabalhista 

dos seguintes preceitos: (a) proibição de diferença de salário para um mesmo trabalho, por 

motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil; (b) salário mínimo, capaz de satisfazer, 

conforme as condições de cada região, às necessidades normais do trabalhador;  (c) trabalho 

diário não excedente de oito horas, reduzíveis, mas só prorrogáveis nos casos previstos em 

lei.8 

Vários dispositivos constitucionais no Brasil reconhecem direitos sociais, com 

destaque ao valor social do trabalho e à dignidade da pessoa humana, erigidos a princípios 

fundamentais da República. Os direitos sociais estão dispostos na Constituição de 1988, no 

Título II (Dos Direitos e Garantias Fundamentais), e no Título VIII (Da Ordem social). 

Estabelece em seu Art.6º, como direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados. Do artigo 7º ao 11, o constituinte privilegiou os 

direitos sociais do trabalhador, em suas relações individuais e coletivas. Vale destacar que o 

direito à alimentação foi introduzido pela Emenda Constitucional nº. 64 de 04 de fevereiro de 

2010.9 

 No título VIII, estão sistematizados os direitos à Seguridade Social (Saúde, 

Previdência Social e Assistência Social), os direitos relativos à Cultura, à Educação, à 

Moradia, ao Lazer, ao Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado e os direitos sociais da 

Criança e dos Idosos. 

 O art. 7º relaciona os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, entretanto, a 

doutrina atual não faz nenhuma distinção entre eles. Dentre os direitos dos trabalhadores 

previstos no texto constitucional, alguns têm aplicabilidade imediata, outros dependem de lei 

para sua efetiva aplicação, devendo o estado assegurá-los materialmente, já que o direito do 

trabalho é normatizado por leis específicas. 

 Em síntese, podemos dizer que os direitos dos trabalhadores previstos 

constitucionalmente são: o direito ao trabalho e à garantia do emprego Art.7º (I, II, III, XXI); 
                                                           
7Constituição Federal de 1934. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao34.htm. Acesso em: 29/07/2012. 
8Essa redação do art. 121 da Constituição de 1934: “A lei promoverá o amparo da produção e estabelecerá as 
condições do trabalho, na cidade e nos campos, tendo em vista a proteção social do trabalhador e os interesses 
econômicos do País”. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao34.htm. Acesso em: 26/07/2012. 
9Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc64.htm. Acesso em: 
20/03/2012. 
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os direitos relativos ao salário do trabalhador (Art. 7º, IV, V, VI VII, VIII, IX, X, XII, XVI, 

XVII); os direitos relativos ao repouso do trabalhador (Art. 7º, XV, XVII, XVIII, XIX, 

XXIV); o direito à proteção do trabalhador (Art. 7º, XX, XXII, XXVII, XXVIII, XXXIII); 

direitos em geral (Art. 7º, XI, XIII, XIV ao XVI e XXX ao XXXIV) e os direitos dos 

trabalhadores domésticos (Art. 7º, IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV) 

(PALÁCIO DO PLANALTO, 2012). Não podemos esquecer ainda da proteção dos direitos 

coletivos dos trabalhadores: direitos de sindicalização (Art. 8º), direito de greve (Art. 9º), 

direito de participação dos trabalhadores em colegiados dos órgãos públicos (Art.10) e direito 

de representação na empresa (Art.11). 

 Todos direitos importantes e que auxiliam na proteção das principais prerrogativas dos 

trabalhadores e na garantia da sua dignidade e de sua proteção diante as incertezas do mundo 

atual. 

 

 

1.4. O Trabalho Feminino no Brasil 

 

As mulheres entraram maciçamente no mercado de trabalho e voltaram a reivindicar a 

efetividade de seus direitos, denunciando as múltiplas formas de dominação e opressão. 

Muitas vezes, desfazendo os antigos espaços de sociabilidade e interação social, donde se 

pode assistir à emergência de novas formas de produção cultural, tanto nos setores ligados às 

lutas das questões da mulher, quanto entre os mais diferentes, ou mesmo comprometidos 

setores sociais. 

Contribuindo para o esclarecimento desta questão, Delgado (2007, p. 774) assevera 

que a causa da discriminação reside, muitas vezes, no cru preconceito, isto é, um juízo 

sedimentado desqualificador de uma pessoa em virtude de sua característica, determinada 

externamente, e identificadora de um grupo ou segmento mais amplo de indivíduos, cor, raça, 

sexo, nacionalidade, riqueza. 

O estudo das políticas sociais e do trabalho para mulheres vem demonstrando sua 

importância na medida em que as mesmas têm-se constituído como estratégias fundamentais 

de enfrentamento das manifestações da questão social na sociedade capitalista. Numa análise 

da história, o estudo das políticas sociais tem sido marcado pela dualidade “concessão ou 

conquista”, perdendo em grande parte a visão de uma totalidade social, pois as políticas 

sociais devem ser entendidas como fruto da dinâmica social, da inter-relação entre os diversos 
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atores, em seus diferentes espaços e a partir dos diversos interesses e relações de conquista e 

necessidade (PASTORINI, 1997). 

Nesta discussão coloca-se que, no Brasil, o estado de bem-estar social, difundido 

largamente após a segunda guerra, surge com esse caráter de regular aspectos relativos à 

organização dos trabalhadores assalariados dos setores modernos da economia e da 

burocracia, enfatizando-se que, na fase inicial da industrialização, a possibilidade de 

utilização do chamado Welfare State como instrumento de controle da demanda agregada. 

O caráter redistributivo limitado do Welfare State brasileiro nos apresenta dois lados, a 

autonomia da burocracia e o poder político dos movimentos de trabalhadores. Ao longo do 

processo de desenvolvimento do Welfare State, verifica-se um gradual e acentuado processo 

de degradação social que em meio a trocas entre a modernização e recordes de lucro, colocam 

os direitos fundamentais em segundo plano, ao mesmo tempo em que potencializa os processo 

de exclusão social, quase que como causa e consequência. Entretanto, tal dinâmica é 

naturalizada como sendo a única forma possível para as economias neoliberais se 

desenvolverem e serve como um discurso a partir da ideia de insuficiência do próprio sistema 

em dar conta de toda a massa desvalida (BEHING; BOSCHETI, 2011). 

Nesse contexto, é razoável incluir a contribuição significativa do papel da mulher na 

história da mudança do contexto do trabalho e das classes sociais, pois o que distingue o 

trabalho de todas as atividades humanas é sua função social. O trabalho realiza o metabolismo 

entre o ser e a natureza. O direito ao trabalho se constitui em um direito fundamental inerente 

a todo ser humano, e está resguardado nos principais documentos que fazem parte do 

chamado Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, e que se constituem em 

marcos da promoção e de defesa dos direitos do ser humano. A Declaração Universal dos 

Direitos Humanos se iniciou no âmbito da ONU, e foi o pontapé inicial na Rede de proteção 

chamada de Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos, que hoje é constituído 

por Pactos e Tratados que reconhecem e promovem os Direitos Humanos. 

No Brasil colônia, a grande massa de mão-de-obra feminina era formada pelas 

escravas. As mulheres livres, ou seja, as brancas, eram minoria, destinavam-se ao casamento e 

as negras ao trabalho. Com a Independência em 1822, o Brasil torna-se Império, no entanto, a 

mão-de-obra escrava continua sendo a força produtiva. A mulher era completamente excluída, 

não tendo direito ao voto e ao estudo, sendo mantida analfabeta (CALIL, 2007, p.8). 

Com a República, em 1889, e a publicação da Lei Áurea, em 1888, todos são livres 

para vender a sua mão-de-obra para quem quisessem. As mulheres, que já ganhavam 

aproximadamente 30% menos que os homens, trabalhavam basicamente na tecelagem e 
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fiação, pois nas indústrias mais modernas as vagas eram ocupadas pelos homens. Se o Estado 

no Brasil negava proteção ao trabalho dos homens, às mulheres destinava verdadeiro 

abandono (CALIL, 2007, p.18). 

No início da industrialização, a mão de obra feminina foi vastamente utilizada nas 

fábricas com menor mecanização, como fiação e tecelagem, utilizando sua mão-de-obra 

inclusive como costureiras, realizando o trabalho em seu próprio lar. Entre as primeiras leis 

editadas, pode-se citar a Lei estadual nº 1596, de 29/12/1917, de São Paulo, que instituiu o 

Serviço Sanitário Estadual proibindo o trabalho da mulher no último mês de gravidez e no 

primeiro puerpério. Em 1918, discutia-se o projeto do Código do Trabalho, prevendo-se que o 

contrato de trabalho pela mulher casada deveria ter a obrigatoriedade da anuência do marido, 

visando à manutenção do bom nome do lar, da submissão, da moralidade, tendo em vista que 

esta era considerada relativamente incapaz (CALIL, 2007, p.18). 

O trabalho noturno e insalubre era permitido e as atividades desregulamentadas. 

Somente em 1932 foi expedido o Decreto 21.417-A10, que estabeleceu, entre outras medidas 

de proteção, a proibição do trabalho noturno, do trabalho nas minerações em subsolo, nas 

pedreiras e obras públicas e nos trabalhos perigosos ou insalubres; assegurou o descanso de 

quatro semanas antes e quatro semanas depois do parto com garantia de meio salário e 

estabeleceu descansos diários para alimentação e local apropriado para guarda dos filhos para 

amamentação nos locais com pelo menos 30 mulheres com mais de dezesseis anos. Em 1934, 

foi estabelecido o auxílio-maternidade às empregadas do comércio (SUSSEKIND, 2000. p. 

968-969). 

A Constituição Federal de 1934, sob o governo de Getúlio Vargas, instituiu as normas 

de proteção ao trabalhador, como a jornada de trabalho de 8 horas, descanso semanal, férias 

anuais remuneradas, igualdade de salários entre homens e mulheres, proibição do trabalho da 

mulher em atividades insalubres, licença e salário maternidade. A Constituição Federal de 

1937, decorrente do Golpe de Estado de Getúlio Vargas, omitiu a garantia de salários iguais 

para homens e mulheres e a garantia de emprego à gestante. Em 1940, o decreto-lei 

254811possibilitava que a mulher ganhasse até 10% menos que o homem. A Consolidação de 

Leis do Trabalho (CLT) entra em vigor em 1943, fruto do governo populista de Getúlio 

Vargas. Este dedica um capítulo inteiro à mulher, tratando da duração do trabalho da mulher, 

                                                           
10Lei disponível no site: http://portal.mte.gov.br/imprensa/decreto-n-21-417-a-de-17-de-maio-de-1932.htm. 
Acesso: 30/05/2013. 
11Lei disponível no site: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2548-31-agosto-
1940-412576-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso: 30/05/2013. 
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trabalho noturno e perigoso, dos períodos de descanso, das condições e locais de trabalho e da 

proteção à maternidade. Esta não inovou, apenas compilou as leis que já existiam, no intuito 

de proteger a saúde, a moral e a capacidade reprodutiva da mulher. Exemplo de proteção da 

saúde vinculada à moral é a proibição do trabalho noturno, que exigia que a mulher, para 

trabalhar em bares, restaurantes e hotéis, apresentasse, além de atestado médico, atestado de 

bons antecedentes (CALIL, 2007, p.18). 

A partir dos anos 70, o ingresso da mulher no mercado de trabalho aumenta. A 

necessidade econômica se intensificou com a deteriorização dos salários reais dos 

trabalhadores, obrigando as mulheres a buscar uma complementação para a renda familiar. 

Não apenas as pobres ingressaram no mercado de trabalho, mas também a classe média e as 

mulheres mais instruídas. Explica-se este fato pela elevação durante os anos setenta das 

expectativas de consumo, alterando, entre todas as classes sociais, o conceito de necessidade 

econômica. Contribuem para essas transformações os movimentos feministas e a crescente 

presença feminina nos espaços públicos, somado à redução de número de filhos por mulher e 

a expansão da escolaridade e do acesso às universidades (BRUSCRINI, 1989. p. 14). 

Analisando a última década, Bruschini (1989, p.19) conclui que não houve grandes 

transformações na estrutura ocupacional feminina, posto que estas continuassem a ocupar 

atividades tradicionalmente femininas, sobretudo as ligadas a serviços de limpeza, ocupações 

administrativas, magistério e enfermagem. As mudanças ocorreram, sobretudo, nas áreas 

técnico-científicas, onde as mulheres aumentaram a participação nas ocupações de nível 

superior (medicina, odontologia, jornalismo, advocacia e outras), nas ocupações do comércio, 

entre os vendedores e supervisores de vendas; no grupo dos gerentes (gerentes financeiras, 

comerciais e de publicidade) e dos diretores (diretoras de empresas de serviços comunitários e 

sociais). No entanto, 30% da força de trabalho feminina permanecem em ocupações precárias, 

sobretudo o emprego doméstico, sendo 75% dele exercido sem registro em carteira de 

trabalho. 

O princípio da não discriminação deriva do princípio da igualdade que norteia todo 

nosso ordenamento jurídico. Segundo Alice Monteiro de Barros (2008, p.1116), “a não 

discriminação é, provavelmente, a mais expressiva manifestação do princípio da igualdade, 

cujo reconhecimento, como valor constitucional, inspira o ordenamento jurídico brasileiro no 

seu conjunto”. 

No âmbito do trabalho, a Convenção n. 111 da OIT, de 1958, em seu artigo primeiro 

define como discriminação no emprego ou ocupação a “distinção, exclusão ou preferência 

fundada em raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional, origem social ou 
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outra distinção, exclusão ou preferência especificada pelo Estado-membro interessado, 

qualquer que seja sua origem jurídica ou prática e que tenha por fim anular ou alterar a 

igualdade de oportunidades ou de tratamento no emprego ou profissão” (BARROS, 2008. p. 

1116). 

Alguns avanços expressam a conquista fundamental da igualdade de direitos e de 

deveres entre homens e mulheres. Um dos instrumentos jurídicos, de maior importância para 

o Brasil, é a Constituição Brasileira de 1988, que em seu artigo 1º agrega os valores sociais do 

trabalho como princípio fundamental, e também como está no artigo 5º, inciso XIII: É livre o 

exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais 

que a lei estabelecer. Dentro dessa rede de proteção social ao trabalhador, destaca-se o 

dispositivo específico para a mulher, no artigo 7º, inciso XX, que assegura a proteção do 

mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei. 

Aspecto também importante a ser destacado é o de que a legislação merece ser 

considerada em sua dimensão dinâmica e processual. Nesse sentido, os direitos, no caso os 

direitos das mulheres, foram sendo conquistados e ampliados ao longo dos anos, 

especialmente no período pós Constituinte. No entanto, o passar do tempo não aponta 

necessariamente para a garantia de direitos. O atual contexto de globalização e de ajuste 

estrutural no País remete à necessidade de organização e constante mobilização social para se 

fazer frente também à possibilidade de perda e restrição de direitos conquistados. 

A política neoliberal trouxe consigo problemas como a precarização do trabalho e a 

privatização, demonstrando que a sociedade pós-moderna se encontra privatizada e 

mercantilizada, sendo que a principal das privatizações foi a dos problemas humanos, 

havendo uma dessocialização dos males da sociedade, os quais são associados à negligência 

individual libertando o Estado, assim, da responsabilidade por soluções (BAUMAN, 1999). 

No Brasil neoliberal trabalha-se para oportunizar a democracia como forma de 

efetividade da participação popular na construção de espaços sociais e de resolução de 

conflitos. Através do exercício natural da cidadania, pensado num formato simplificado deste, 

não como vem sendo a prática ocidental capitalista que oferece soluções prontas e 

manipuladoras. Mesmo existindo a preocupação de apresentar e buscar novas formas de 

desenvolvimento entre a sociedade trabalhadora e as dinâmicas político-sociais, e a formas 

concreta de oportunizar a igualdade de direitos efetivos dentro do que se pode falar em 

Justiça.  

Uma das grandes preocupações é trabalhar o processo dos projetos englobando 

juridicidade e sociabilidade, a partir do conteúdo destes, e não apenas revendo formas. Onde 
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através de um aporte reflexivo e prático possibilitará a construção de novas formas de 

sociabilidade e efetivação destes direitos, em um convívio alternativo a partir da implantação 

de políticas sociais que envolvam os reais interessados e colaboradores das decisões e 

práticas.  

Na perspectiva do objeto desse estudo, percebe-se que, na atualidade, no contexto do 

capital financeiro mundializado, o trabalho da mulher se apresenta em muitos momentos 

como um mecanismo que satisfaz as necessidades humanas imediatas e contribui para a 

sobrevivência familiar, ou seja, se apresenta como possibilidade de consumo de mercadorias, 

bens e serviços, além de atender determinados anseios individuais incitados pela cultura 

mercantil fetichizada, muitas vezes utilizando a mulher como mera mercadoria, e não como 

uma atividade direcionada à criação e à liberdade, que provoca rupturas e superações. Ou seja, 

o trabalho entendido como categoria constituinte e constitutiva do ser social, em sua forma 

concreta, ao contrário, na era do capital fetiche e feição abstrata, aliena e aprisiona os seres 

humanos nos ardis ideológicos da sociabilidade burguesa (GUIRALDELLI, 2011, p.5).  

A construção da cidadania e da igualdade de direitos sociais da mulher no âmbito 

nacional foi uma conquista e reflete o estágio evolutivo dos processos políticos e sociais em 

curso, no rumo do pacto estabelecido entre os diferentes segmentos da sociedade e, desta e o 

Estado. A criação de alguns departamentos especiais em segmentos do Governo constituiu um 

primeiro passo para a definição de estratégias políticas orientadas para o enfrentamento e 

superação das desigualdades que marcam as relações da mulher, normas e procedimentos que 

direta ou indiretamente afetam o seu desenvolvimento pessoal nas áreas dos direitos humanos, 

direitos civis, da violência, do trabalho, da saúde, da educação, entre outras, de igual 

relevância. 

A legislação federal, que assegura a igualdade entre homens e mulheres e a cidadania 

das mulheres, tem como referência os direitos conquistados na Constituição Federal de 1988, 

e reafirmados na assinatura da Plataforma de Ação Mundial pelo Governo brasileiro, em 

1995, por ocasião da IV Conferência Mundial sobre Mulheres12. Contudo, é sabido que o 

texto da lei em si não é suficiente para a garantia do exercício da cidadania e eficácia na 

implantação desta, principalmente para os segmentos mais discriminados da população. Em 

alguns casos, os conflitos decorrentes das disparidades de interesses e necessidades que 

permeiam as relações sociais impedem, de diferentes maneiras, a efetivação do acesso aos 

direitos universais mínimos garantidos na legislação (RIBEIRO, 2002). Na prática se observa 

                                                           
12http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/doc/pequim95.htm, acesso em 15/05/2013. 
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que as desigualdades sociais, as discriminações e os preconceitos se dão em todos os aspectos 

da sociedade, comprovando-se assim que os direitos humanos, embora sejam para todos os 

indivíduos, eles não se concretizam de forma igual para todos. 

Foi somente após as primeiras leis, já no início do século XX, que as mulheres 

começaram a calcar por respeito e dignidade no trabalho, por meio de uma conscientização 

internacional. No entanto, a questão feminina no mercado de trabalho tomou um rumo 

internacional e de maior relevância com a edição das Convenções da OIT, v.g. as convenções 

03 e 04 da OIT de 1919, que foram ratificadas pelo Brasil em 1935 e 1937, respectivamente 

(CALIL, 2000, p.27). 

Ainda, várias outras convenções, recomendações e declarações foram celebradas 

visando à igualdade:  

1) Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, Art. 23: 

 

 1. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições 
justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. 
2. Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual 
trabalho. 
3. Toda pessoa que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que 
lhe assegure, assim como à sua família, uma existência compatível com a dignidade. 

 

2) Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, Art. 6º: 
 
1. Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa de ter a 
possibilidade de ganhar a vida mediante um trabalho livremente escolhido ou aceito 
e tomarão medidas apropriadas para salvaguardar esse direito. 
2. As medidas que cada Estado Parte no presente Pacto tomará, a fim de assegurar o 
pleno exercício desse direito, deverão incluir a orientação e a formação técnica e 
profissional, a elaboração de programas, normas técnicas apropriadas para assegurar 
um desenvolvimento econômico, social e cultural constante e o pleno emprego 
produtivo em condições que salvaguardem aos indivíduos o gozo das liberdades 
políticas e econômicas fundamentais. 

 

3) Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, Art. 7º: 
 
Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa de gozar 
de condições de trabalho justas e favoráveis, que assegurem especialmente: 
1. Uma remuneração que proporcione, no mínimo, a todos os trabalhadores; 
2. Um salário equitativo e uma remuneração igual por um trabalho de igual valor, 
sem qualquer distinção; em particular, as mulheres deverão ter a garantia de 
condições de trabalho não inferiores às dos homens e perceber a mesma 
remuneração que eles, por trabalho igual; 
3. Uma existência decente para eles e suas famílias, em conformidade com as 
disposições do presente pacto; 
4. Condições de trabalho seguras e higiênicas; 



35 

 

 

5. Igual oportunidade para todos de serem promovidos, em seu trabalho, à categoria 
superior que lhes corresponda, sem outras considerações que as de tempo, de 
trabalho e de capacidade;  
6. O descanso, o lazer, a limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas 
remuneradas, assim como a remuneração dos feriados. 

 

4) Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria 
de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – Protocolo de São Salvador de 1988, Art. 6º: 

 
1. Toda pessoa tem direito ao trabalho, o que inclui a oportunidade de obter os 
meios para levar uma vida digna e decorosa por meio do desempenho de uma 
atividade lícita, livremente escolhida ou aceita.  
2. Os Estados Partes comprometem-se a adotar medidas que garantam plena 
efetividade do direito ao trabalho, especialmente as referentes à consecução do pleno 
emprego, à orientação vocacional e ao desenvolvimento de projetos de treinamento 
técnico-profissional, particularmente os destinados aos deficientes. Os Estados 
Partes comprometem-se também a executar e a fortalecer programas que coadjuvem 
um adequado atendimento da família, a fim de que a mulher tenha real possibilidade 
de exercer o direito ao trabalho. 

 

 5) Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria 
de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – Protocolo de São Salvador de 1988, Art. 7º: 

 
Os Estados Partes neste Protocolo reconhecem que o direito ao trabalho, a que se 
refere o anterior, pressupõe que toda pessoa goze do mesmo em condições justas, 
equitativas e para o que esses Estados garantirão em suas legislações, de maneira 
particular artigo satisfatório: 
a) Remuneração que assegure, no mínimo, a todos os trabalhadores condições de 
subsistência digna e decorosa para eles e para suas famílias e salário eqüitativo e 
igual para trabalho igual, sem nenhuma distinção; 
b) O direito de todo trabalhador de seguir sua vocação e de dedicar-se à atividade 
que melhor atenda a suas expectativas e a trocar de emprego de acordo com a 
respectiva regulamentação nacional; 
c) O direito do trabalhador à promoção ou avanço no trabalho, para o qual serão 
levados em conta suas qualificações, competência, probidade e tempo de serviço; 
d) Estabilidade dos trabalhadores em seus empregos, de acordo com as 
características das indústrias e profissões e com as causas de justa separação (...). 
 

 

6)  Organização Internacional do Trabalho – OIT: Tratando especificamente sobre o 

direito ao trabalho e as relações trabalhistas, destaca-se a Convenção nº 100 (sobre a 

remuneração igual para homens e mulheres em trabalhos de igual valor, adotada pela 34ª 

sessão aos 09 de junho de 1951); a Convenção nº 111 (sobre a discriminação em relação ao 

emprego ou ocupação, adotada pela 42ª sessão aos 25 de junho de 1958); a Convenção nº 151 

(sobre iguais oportunidades e igual tratamento para homens e mulheres no trabalho: 

trabalhadores com responsabilidades familiares, adotada pela 67ª sessão aos 21 de junho de 
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1988); a Convenção nº 168 (sobre promoção do emprego e proteção contra o desemprego, 

adotada pela 75ª sessão aos 21 de junho de 1988). 

 

7) Ainda, o artigo 1º da Declaração Universal e o artigo 6º do Pacto Internacional dos 

Direitos Civis e Políticos (1966), respectivamente: “Todas as pessoas nascem livres e iguais 

em dignidade e direitos” e “O direito à vida é inerente à pessoa humana”. 

 

Em 1o de janeiro de 200313, foi criada a Secretaria Especial de Políticas para as 

Mulheres da Presidência da República, secretaria com status de Ministério, com o que veio a 

inaugurar-se um novo momento histórico no Brasil, no que se refere à formulação, 

coordenação e efetividade nas políticas públicas, com o que se busca promover a igualdade de 

direitos entre homens e mulheres, reconhecendo o papel fundamental do Estado como 

articulador de ações que visam combater, através dessas políticas, as desigualdades sociais no 

país. 

O conhecimento da legislação vigente e a história de sua construção são de 

fundamental importância para que se possam entender as semelhanças e as convergências na 

luta das mulheres no decorrer dos anos.  Embora vistas como contraditórias, as mulheres estão 

presentes em todas as esferas de relacionamento humano, desde o domínio do lar, privado, até 

o de atuação profissional, público, se estendendo naturalmente aos domínios além de 

fronteiras entre países, onde, apesar da opressão, como elogio da diferença, continuam a 

contribuir com o compromisso firmado de transformação social.  

A Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Contra as 

Mulheres14, como um dos documentos da ONU especificamente dedicado aos direitos das 

mulheres, em seu artigo 11º diz que: 

 
1.Os Estados Partes adotarão medidas apropriadas para eliminar a discriminação 
contra as mulheres na esfera do emprego, objetivando assegurar, em condições de 
igualdade entre homens e mulheres, os mesmos direitos, em particular: 
a) O direito ao trabalho como direito inalienável de todo ser humano; 
b) O direito às mesmas oportunidades de emprego, incluindo a aplicação dos 
mesmos critérios de seleção em matéria de emprego; 
c) O direito de escolher livremente profissão e emprego, o direito a promoção, a 
estabilidade no emprego e a todos os benefícios e outras condições de trabalho, e o 
direito à formação e a todos os benefícios e outras condições de trabalho, e o direito 
de formação e à reciclagem profissional, incluindo a aprendizagem, o 
aperfeiçoamento profissional e a formação permanente; 

                                                           
13Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.683.htm, acesso em 15/05/2013. 
14Disponível em: http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/dm-conv-
edcmulheres.html, acesso em 14/03/2013. 
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d) O direito a igualdade de remuneração, incluindo benefícios, e à igualdade de 
tratamento relativa a um trabalho de igual valor, assim como igualdade de 
tratamento com respeito à avaliação da qualidade do trabalho; 
e) O direito a previdência social, especialmente em casos de aposentadoria, 
desemprego, doença, invalidez, velhice ou relativas a qualquer outra incapacidade 
para trabalhar, assim como o direito de férias pagas; 
f) O direito à proteção a saúde e à segurança nas condições de trabalho, inclusive a 
salvaguarda da função de reprodução;  
2. A fim de evitar a discriminação contra as mulheres por razões de casamento ou 
maternidade e de assegurar a efetividade do seu direito ao trabalho, os Estados 
Partes comprometem-se a tomar as medidas adequadas para: 
a) Proibir, sob sanções, as demissões por motivo de gravidez ou de licença-
maternidade, a discriminação nas demissões motivadas pelo estado civil; 
b) Implementar a licença maternidade, com salário pago ou benefícios sociais 
comparáveis, com a garantia da manutenção do emprego anterior, dos direitos de 
antiguidade e benefícios sociais; 
c) Estimular a prestação de serviços sociais de apoio que possibilitem aos pais 
conciliar as obrigações familiares com as responsabilidades profissionais e a 
participação na vida pública, fomentando especialmente a criação e o 
desenvolvimento de uma rede de estabelecimentos destinados a cuidar das crianças; 
d) Assegurar proteção especial às mulheres grávidas que trabalham em situações 
comprovadamente nocivas a elas. 
 
 

Seguindo a linha proposta por Boaventura de Sousa Santos, vale dizer que se vive em 

um espaço tempo paradoxal, no qual a cultura ocidental é tão indispensável quanto 

inadequada para compreensão e transformação social. Trata-se de atentar para, se a crítica 

deve ser feita de dentro do sistema estável ou pressupõe a exterioridade das vítimas para a sua 

modificação, dado que apenas fizeram parte da modernidade pela exclusão e dominação do 

poder aquisitivo. 

 
Enquanto o universalismo deriva da própria forma do mercado, da 
descontextualização da subjetividade, do homo economicus, o racismo resulta da 
divisão entre força de trabalho central e periférica, ou seja, da etnicização da força 
de trabalho como estratégia para remunerar um grande setor da força de trabalho 
abaixo dos salários capitalistas normais, sem com isso correr riscos significativos de 
agitação política. Por outro lado, o sexismo está intimamente ligado ao racismo. Os 
salários muito baixos que este último permite só são socialmente possíveis porque a 
reprodução da força de trabalho é feita em grande parte no espaço doméstico através 
de relações de trabalho não pago a cargo das mulheres. A invisibilidade social deste 
trabalho é tornada possível pelo sexismo (SANTOS, 1990).  
 
 

Incluir como temática básica os direitos humanos e sociais e entre esses, o direito ao 

trabalho, exigiu uma revisão analítica sobre o sistema de proteção social que foi sendo 

construído, internacionalmente, nas últimas décadas do século XIX e início do século XX, e 

que atribuiu ao Estado uma função interventiva e regulatória na área do bem-estar social das 
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mulheres. Esse novo papel do Estado gerou concepções distintas de direitos sociais e 

econômicos. 

Uma leitura rápida na história das revoluções sociais, comuns no final do séc. XX 

evidencia as oposições sistemáticas entre homens e mulheres nas lutas por seus direitos. 

 

Ao contrário, o novo contextualismo e particularismo tornam difícil pensar 
estrategicamente a emancipação. As lutas locais e as identidades contextuais tendem 
a privilegiar o pensamento tático em detrimento do pensamento estratégico. A 
globalização do capital ocorre simultaneamente à localização do operariado. Por 
outro lado, a crise do pensamento estratégico emancipatório, mais que uma crise de 
princípios, é uma crise dos sujeitos sociais interessados na aplicação destes e 
também dos modelos de sociedade em que tais princípios se podem traduzir. A 
contingência histórica da constituição de sujeitos sociais emancipatórios parece hoje 
irrecusável, mas deve ser articulada com a profunda intuição de Marx de que a 
construção das identidades sociais tem sempre lugar no interior de relações sociais 
antagônicas (SANTOS, 1994). 
 
 

Segundo Pedro Paulo Teixeira Manus (2000, p.5), a história dos direitos das mulheres 

no Brasil, no campo do trabalho, está dividido em três grandes partes:  

 

A primeira que é o período de transição entre a proibição e a proteção do trabalho da 
mulher, desde o início da República até o Estado Novo; o segundo momento que 
tem início com a proteção e vai até a promoção da igualdade e que se situa no 
Estado Novo até o início dos trabalhos do Congresso Constituinte; por fim, o 
terceiro período em que se verifica a promoção da igualdade entre o trabalho da 
mulher e o do homem e que tem início com a Constituição Federal de 5 de outubro 
de 1988 até os dias de hoje. 
 
 

 Assim, nessa perspectiva, denominando cada período pode-se concluir que há a “era 

da exclusão”, a “época da proteção” e o “tempo da igualdade”, e que cada período contribuiu 

para o subsequente. Sendo que algumas considerações relevantes, nos respectivos períodos 

cronológicos, são:  

 

As mulheres foram expulsas dos postos de trabalhos nas fábricas em virtude de uma 
legislação de proteção ao trabalho feminino; - as condições de vida das mulheres 
trabalhadoras eram abaixo da linha normal de cidadania, ou seja, péssimas, 
principalmente com o alto índice de assédio sexual por parte dos homens; além do 
degradante trabalho a que as mulheres negras eram submetidas; bem como o assédio 
moral familiar, dentre outras circunstâncias (CALIL, 2000, p.10). 
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O grande desafio hoje no Brasil, na área social, é como assegurar os direitos sociais da 

população com a urgência com que eles são vividos e demandados, sem ter, no entanto, 

suficientes recursos econômicos, humanos e institucionais para fazê-lo. Segundo 

Schwartzman (2010, p. 1), não se acredita que seja possível, em poucos anos, atender 

plenamente a este desafio, mas é possível pelo menos começar a enfrentá-los de maneira 

correta.  

A crescente preocupação com os direitos humanos e a questão feminina, considerada 

praticamente invisível no mundo político e social, nasce da dificuldade da sociedade em 

reconhecê-los e respeitá-los nas suas diferenças, pois a participação da mulher se torna 

crescente, efetiva e necessária em todas as esferas de atividade na sociedade, que há muito 

trava conflitos relacionados à proteção do ser humano, os quais estão diretamente 

relacionados ao tensionamento existente entre direitos individuais e coletivos.  

 A mulher como ser humano é detentora de direitos, deveres e obrigações para com a 

sociedade, e esta, com a questão feminina. O sistema normativo brasileiro segue uma 

tendência mundial na tentativa de elevar as condições da mulher no contexto social, evitando 

discriminações, quer por políticas públicas, quer por ações sociais concretas. Foi a partir da 

mudança Constitucional que as desigualdades começaram a diminuir. Porém, a necessidade 

de inserir no texto constitucional a proteção à mulher, e principalmente à gestante, demonstra 

por si só, que continuam a existir discriminações. Na Constituição Federal de 1988, no Título 

II, Dos Direitos e Garantias Fundamentais, no capítulo II, que trata dos Direitos Sociais, estão 

inscritas diversas garantias e proteções à mulher gestante. 

Torna-se difícil falar na questão da conquista e evolução dos direitos sociais da mulher 

numa sociedade historicamente dominada pelo universo masculino, porém na atual 

conjuntura, por força da necessidade emergente, as mulheres ampliaram o contexto de 

reinvindicação e de atuação, entrando nos sindicatos, partidos, espaços de diferentes entidades 

da sociedade civil e, sobretudo, no “movimento de mulheres”, nos anos setenta, na periferia 

de cidades como em São Paulo, apoiado pela Igreja de esquerda e pelos grupos políticos 

envolvidos na luta pela redemocratização. 

No Brasil, a importância do feminismo refletiu-se na grande recepção que suas teses 

tiveram junto aos movimentos sociais. As feministas atuavam nos clubes de mães, nos 

movimentos de base, via de regra em parceria com a ala progressista da Igreja católica. Além 

do trabalho "junto às bases populares", no jargão político daquele momento, as feministas que 

militavam em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife lutavam também pela anistia, pelas 

liberdades democráticas e pelo fim do regime militar. Lutavam por creches, por transportes 
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urbanos, por melhores condições de vida sem, contudo, serem incluídas questões femininas 

importantes, como o aborto e a violência sexual contra as mulheres, temas bastante 

pertinentes tanto nos meios pobres quanto nos ricos.  

A década de 80 inicia-se com duas importantes vitórias das forças de oposição à 

ditadura militar: a anistia política e o retorno ao voto, com as eleições de 82. As sementes 

plantadas pelas feministas deitaram raízes, como se observa tanto no tocante às creches 

quanto nas importantes mudanças da legislação, especialmente na área da família, que foram 

incorporadas à Constituição de 1988. Ao mesmo tempo, os anos 80 também marcam a 

consolidação da hegemonia dos Estados Unidos e da retórica neoliberal. A crítica ao projeto 

do Estado de bem-estar social vem acompanhada de ataques a seus defensores, que são 

chamados de "anti-modernizantes". 

Vale lembrar que, nesse período, e como parte de seu próprio processo de abertura aos 

diferentes canais de participação social e política, a luta pelos direitos sociais e políticos da 

mulher também se caracterizou por iniciar um diálogo com o Estado, sobretudo a partir de 

1982, com a criação do Conselho Estadual da Condição Feminina, em São Paulo. Em 1985, 

surge a primeira Delegacia Especializada da Mulher.15  

Nesse quadro de desigualdade, a situação das mulheres é ainda mais precária. Desta 

maneira as mulheres, que constituem atualmente de 40 a 50% da força de trabalho, continuam 

ganhando menos do que os homens e segregadas em alguns nichos profissionais, 

especialmente relacionados ao "cuidar". Estudo recente de Lena Lavinas (1996, p. 465) revela 

que, hoje, no país, cerca de 400mil meninas de 10 a 15 anos trabalham como domésticas em 

condições precárias – baixos salários, dificuldades para continuar os estudos e com poucas 

perspectivas para o futuro. Ademais das desvantagens que enfrentam no trabalho, as mulheres 

são também as grandes responsáveis pela esfera familiar. Entre 20% a 25% das famílias são 

chefiadas por mulheres sós o que dá a medida do peso dos encargos domésticos e familiares.16 

Nessas condições, como negar que as mulheres continuam sofrendo os efeitos combinados da 

exploração de classe e da discriminação sexual? Segundo Mitchell (1971, p.99) a situação das 

mulheres é diferente da de outros grupos sociais oprimidos: elas são a metade da humanidade 

(…)… à mulher é oferecido um mundo próprio: a família. Exploradas no trabalho, relegadas a 

casa: estas duas posições compõem sua opressão. 

  

                                                           
15Informação retirada do site disponível em: http://www.cfemea.org.br/. Acesso: 16/03/2013. 
16Vide o artigo "As origens agrárias do capitalismo", publicado no número 10, de junho de 2000 da Crítica 
Marxista. .   
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1.5. O Trabalho Feminino na Região de Fronteira Jaguarão e Rio Branco 

 

A palavra fronteira, seguindo a etimologia, deriva do latim fronts ou frontis, que 

significa fachada, fronte, rosto; remetendo ao que se projeta o que está à frente. Portanto, no 

início, essa palavra indicava o terreno que se situava “in fronte”, ou seja, na frente, nas 

margens.  

Para Martin (apud, Borges Filho, 2008, p.1): 

 
O tema das "fronteiras" tem sido bastante polêmico ao longo da história, embora em 
certas ocasiões ele tenha permanecido relativamente esquecido. É bem provável que 
para a grande maioria das pessoas a simples menção à palavra "fronteira" provoque 
(?) uma reação negativa, posto que, efetivamente, a memória humana registra um 
sem-número de conflitos e muitos sofrimentos em torno do seu estabelecimento, 
manutenção ou destruição. Assim, associamos quase mecanicamente a ideia de 
"fronteira" à de "guerra". 
 
 

Fronteiras são construções. São processos social e historicamente – vale dizer, 

simbolicamente - produzidos. Devem ser concebidas mais como abertura e atualidade, do que 

como dado ou acabamento. São locais de mutação e subversão, regidos por princípios de 

relatividade, multiplicidade, reciprocidade e reversibilidade. São lugares que deixam claro a 

validade da máxima bachelardiana “Longe de ser o ser a ilustrar a relação, é a relação que 

ilumina o ser” (BACHELARD, 1995, p. 127). 

Fronteiras são sítios da exacerbação e do excesso, onde limites são ultrapassados, 

novas dimensões descobertas, e reordenam contos encaminhados. Por isto, são espaços de 

ruptura e conflito: ambientes de extremidade, crista e culminação. Elaboram originalidade 

pela via da multiplicação da experiência. Realizam modificações comportamentais que as 

aproximações sucessivas possibilitam. A compreensão de limites sociais e geográficos aqui se 

faz necessário. Pois, ao mesmo tempo em que estabelece deveres, oferece direitos (SMITH, 

1993, p.68). 

O mapa é a representação geográfica de uma nação, e está incorporado na imaginação 

de todos, o que não apenas justifica ações de governos, mas a construção de uma ideologia 

nacionalista de nação17, sentimento de pertencer, de fazer parte de um território. Assim pode-

                                                           
17A palavra nação vem do latim nātio que, por sua vez, deriva de nāscor (“nascer”). Este vocábulo em latim 
significa “nascimento”, “povo”, “espécie” ou “classe”, entre outras acepções. Atualmente, o conceito de nação 
inclui duas representações: a nação política, que se refere ao âmbito jurídico-político e à soberania que constitui 
um Estado, e a nação cultural, que é uma noção sócia ideológica mais subjetiva e que faz referência a uma 
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se considerar a fronteira das nações como um local interessante para o estudo da construção e 

interação dos contextos sociais, pois a articulação entre identidade e nacionalidade se funde. 

A proximidade geográfica propicia a integração, pois nações vizinhas muitas vezes lutam com 

semelhantes condições e recursos naturais, compartilham mitos fundadores, similaridades 

culturais e linguísticas, e sofrem os mesmos efeitos da evolução social (SMITH, 1993, p. 43). 

A fronteira é considerada um espaço de interação influenciado pelos fatores históricos 

e peculiares de cada realidade de suas cidades gêmeas, pois a realidade cotidiana de cada uma 

em sua dinâmica na maioria das vezes é porosa, líquida no qual a institucionalidade que se vai 

construindo é diferente da estruturada pelo seu Estado-nação. A fronteira é um fato geográfico 

que remete a outras concepções na e pela sociedade. Por isso, ela é também, e porque não 

dizer primordialmente, um fato social. Daí, ela é material, pois está circunscrita no espaço: 

limitando, separando, diferenciando, homogeneizando e, ainda, unindo, ao mesmo tempo em 

que se torna moral. 

No seio dessa geografia confusa, deve-se dar atenção especial aos lugares de junção 

(ou de confronto) social, local onde se travam verdadeiras batalhas culturais. São esses os 

lugares privilegiados constituídos dos mais diferentes tipos de identidades resultado das 

relações de confrontações, de empréstimos, e das experiências, constituindo zonas de 

particular fecundidade. O sentido ambíguo da fronteira, considerada, de um lado, como zonas 

ou regiões de contato potencialmente de conflito, e, de outro, de troca entre culturas, está 

expresso notadamente hoje nas mais variadas literaturas. 

Por isso, o termo fronteira tem um sentido mais amplo e envolve os temas “faixa de 

fronteira” e “integração fronteiriça”. Desta forma, quando se discute o tema fronteira propõe-

se a dialogar sobre temas que vão muito mais além das questões que envolvem a área de 

segurança. Neste sentido, podem ser citados, como exemplo, que estão em andamento, no 

Brasil, e especificamente na faixa de fronteira no Rio Grande do Sul, alguns projetos 

governamentais importantes direcionados a essa faixa de fronteira, pois possuem como foco a 

integração regional, o desenvolvimento do turismo e a geração de empregos. 

Os referidos projetos têm como objetivo ampliar a possibilidade de fornecimento de 

energia elétrica para as empresas do setor agropecuário, carro-chefe da economia local, tem 

também como foco aumentar o nível de sucesso dos projetos destinados à geração de trabalho 

e empregos na região e permitir que a ampliação do volume de trocas comerciais, com a 

abertura de Free Shops nas cidades de fronteiras. A ideia é melhorar os níveis de 

                                                                                                                                                                                     
comunidade humana com determinadas características culturais comuns. (Conceito disponível em: 
http://www.ri.pucminas.br/minionu/Guia-UNPO.pdf, acesso em 20/06/2012). 
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desenvolvimento local e, em consequência, fazer com que a população destas regiões aí 

permaneça e melhorem sua qualidade de vida. 

O governo brasileiro, por exemplo, criou dois programas específicos com o objetivo 

referido: O Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira (PDFF) e o Programa de 

Sustentabilidade dos Espaços Sub-Regionais (PROMESO).18 Estes programas são 

importantes, pois cabe lembrar que os problemas comuns de núcleos urbanos fronteiriços 

(como segurança, transportes, saneamento, energia, saúde, educação, etc) somente podem ser 

equacionados com soluções partilhadas e que repercutam também do outro lado da fronteira. 

Isto é assim pelo fato que cidades fronteiriças têm uma dinâmica muito específica. 

Daí, portanto, ser importante às políticas públicas e programas governamentais 

considerar estes espaços de forma diferenciada, como um espaço, na verdade, 

transfronteiriço19. Este conceito é, de fato, como lembra Ribeiro (2006, p.237), útil para 

compreender as relações particulares que se estabelecem em algumas regiões. Ela permite 

uma compreensão de relações sociais, culturais, econômicas, políticas e de camaradagem que 

os agentes desenvolvem em áreas onde a linha de fronteira opera como um dispositivo 

complexo e que pressupõe um conjunto de deliberações específicas para estas áreas. 

Neste sentido, é importante lembrar que a VIII Reunião de Alto Nível da Nova 

Agenda de Cooperação e Desenvolvimento Fronteiriço Brasil-Uruguai, realizada em Porto 

Alegre, tratou desta questão e indicou como fundamental a adoção de um conjunto de 

medidas importantes: 

 
 

                                                           
18Programas implementados no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso em 1999, com outro nome – 
Programa de Desenvolvimento Social na faixa de Fronteira (PDSFF), no bojo do Plano Plurianual (PPA) 2000-
2003 denominado “Avança Brasil”, com o objetivo de estudar os problemas e demandas da região fronteiriça e 
realizar obras de infraestrutura para enfrentá-los, tendo beneficiado 55 municípios em um total de 59 obras que 
somadas representaram quase R$9 milhões. 
19O território transfronteiriço pode ser entendido como um lugar vivo, negando conceituações macroeconômicas 
e geopolíticas. Constitui um lugar onde atores não institucionais estão mobilizados, onde pequenos espaços são 
confrontados com espaços nacionais e solidariedades locais têm o desempenho medido como acesso aos 
mercados internacionais (PINHEIRO, 2009, p.98). No âmbito do processo de integração do MERCOSUL, 
importantes ações comuns entre os países têm sido tomadas pelo reconhecimento intercultural. A partir de 2005, 
entrou em vigência o projeto do Ministério da Educação do Brasil e dos sistemas estaduais e municipais “Escolas 
Interculturais Bilíngues de Fronteira” em conjunto com Argentina e depois se estendendo para o Uruguai, 
Paraguai e Venezuela. O projeto envolveu duas escolas argentinas, uma em Bernardo de Irigoyen, Misiones, e a 
outra em Paso de los Libres, Corrientes, e duas escolas brasileiras, uma em Dionísio Cerqueira, em Santa 
Catarina, e outra em Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Em 2006 o programa foi ampliado para as localidades de 
Puerto Iguazú, Misiones, Santo Tomé e La Cruz, Corrrientes na Argentina e para as localidades de Foz do 
Iguaçu (Paraná) e para São Borja e Itaqui, no Rio Grande do Sul. A partir de 2009 novos municípios passam a 
participar do projeto em Jaguarão (RS), em parceria com Rio Branco (Uruguai); Chuí (RS), com a cidade de 
Chuy (Uruguai); Ponta Porã (MS), com Pedro Juan Caballero (Paraguai) e Pacaraima (RR), com Santa Elena de 
Uiarén (Venezuela). Disponível em: http://portal.mec.gov.br, acesso em: 23/10/2012. 



44 

 

 

1. POLÍTICAS SOCIAIS DE FRONTEIRA  
 
a) Simplificação e desoneração da obtenção de documentos por nacionais 
fronteiriços. Foi enfatizada a necessidade de conceder reciprocidade, pelo lado 
brasileiro, na isenção ou redução de custos para documentar nacionais fronteiriços 
uruguaios residentes no Brasil em situação de vulnerabilidade social. Foi ressaltada 
a importância de se conceder redução ou isenção de custos para o acesso à 
documentação brasileira a nacionais brasileiros residentes no Uruguai que vivam em 
condições de vulnerabilidade social. Foi sugerida a possibilidade de cooperação 
bilateral para a simplificação dos procedimentos de documentação no caso de 
brasileiros residentes no Uruguai e no caso de uruguaios residentes no Brasil, de 
maneira similar ao efetuado no âmbito do Acordo Brasil-Argentina sobre 
Simplificação de Legalizações em Documentos Públicos de 2003. Foi sugerido dar 
cumprimento ao Acordo sobre Residência para Nacionais dos Estados parte do 
Mercosul, de maneira que os Consulados de ambos os países certifiquem as 
Certidões de Nascimento e de Antecedentes Criminais, no tocante a seus efeitos 
migratórios, para que os cidadãos brasileiros e uruguaios tenham acesso à 
Residência Temporária Mercosul. 
 
b) Articulação Binacional de políticas de Assistência Social na fronteira Foi 
reconhecida a institucionalização da Comissão Binacional de Assuntos Sociais, 
através do decreto n° 177, da Prefeitura Municipal de Sant’ana do Livramento. 
Recomendou-se a avaliação da possibilidade do aproveitamento desta experiência na 
implementação de iniciativas semelhantes em outras cidades gêmeas. Foi 
recomendada a realização de estudos com vistas à criação de um Comitê Binacional 
com poderes para dar resposta a todos os temas de agenda social fronteiriça. Foi 
sugerido ao lado brasileiro estudar formas de apoio ao projeto uruguaio das 
“Oficinas Binacionais”, de maneira a programar o atendimento integrado no âmbito 
destas, com a participação de funcionários brasileiros e uruguaios na prestação de 
serviços. 
 
c) Instituição de políticas binacionais de gênero para a fronteira As delegações 
brasileiras e uruguaias informaram que será realizado, em Abril de 2013, seminário 
binacional sobre a violência contra a mulher e sobre as políticas públicas e as 
legislações de proteção à mulher implementadas no contexto fronteiriço. A 
Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado do Rio Grande do Sul informou a 
elaboração do projeto de Centro de Referência Binacional na cidade de Santa Vitória 
do Palmar, que realizará o atendimento e o acolhimento de mulheres em situação de 
violência. Reconhecendo o trabalho já realizado pelos respectivos governos na área 
dos direitos das mulheres em zona de fronteira, foi recomendada a concretização do 
Comitê Binacional de Políticas Públicas para as Mulheres, em cujo marco podem ser 
efetivado os dois projetos mencionados acima.  
 

2. ASSUNTOS TRABALHISTAS 
 

a) Cooperação na área de promoção dos direitos trabalhistas na fronteira e em 
matéria de capacitação e formação de mão de obra -Foi reconhecida a realização de 
operações simultâneas coordenadas de fiscalização do trabalho nos dois lados da 
fronteira. Recomenda-se que seja verificada a possibilidade de ampliação dessas 
ações com o objetivo de tornar mais eficaz a inspeção do trabalho na fronteira. Foi 
recomendada a realização, na zona de fronteira, de mutirão de divulgação dos 
direitos laborais dos trabalhadores fronteiriços. A delegação brasileira sugeriu o 
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estudo da possibilidade de criação, nas cidades gêmeas, de Comissões Binacionais 
de prevenção e erradicação do trabalho infantil, com o objetivo de organizar planos 
de intervenção conjunta e planificar e implementar programa permanente de 
sensibilização, informação e formação em matéria de trabalho infantil. A delegação 
brasileira sugeriu estudo da viabilidade de harmonização das normas trabalhistas 
relacionadas ao transporte de cargas e à idade mínima para o trabalho. A delegação 
do Uruguai manifestou o interesse de que o tema proposto acima seja encaminhado 
não apenas no escopo das políticas fronteiriças, mas também no âmbito mais amplo 
do planejamento binacional. Foi recomendada a cooperação entre o Ministério do 
Trabalho do Brasil e o Ministério do Trabalho e da Seguridade Social do Uruguai, 
na troca de informações relativas à denúncia da ocorrência de irregularidades 
trabalhistas na zona de fronteira. A delegação brasileira informou sobre suas 
experiências em matéria de aprendizagem profissional para jovens. 
 
b) Democracia Participativa: Foi proposta a realização de um projeto piloto de 
democracia participativa com caráter binacional, contemplando a discussão do Plano 
Plurianual dos municípios brasileiros de Aceguá, Bagé e Dom Pedrito e dos 
Departamentos uruguaios de Cerro Largo e Rivera e possibilitando a criação de um 
Plano Plurianual Único com temas convergentes a ser apreciado pela população 
fronteiriça. 
 

 

 Desta forma, ficou claro que os problemas econômicos e sociais das regiões de 

fronteira são complexos e que cada lado da fronteira encara uma realidade, mas estão de certa 

forma ligada às dificuldades de se prover as estruturas administrativas, política e legal para 

organizar a cooperação transfronteiriça. Isso porque não existe uma forma legal ou 

institucional comum para essa cooperação (PINHEIRO, 2009). Pela descrição dos assuntos 

tratados na Reunião de alto nível, realizada em Porto Alegre, há pouco referido, é possível 

perceber quão complexa é a problemática do desenvolvimento e integração em zonas de 

fronteira e que somente haverá avanços com a adoção de medidas comuns. Portanto, são 

grandes os desafios que circundam a problemática da vida dos habitantes de fronteira, 

exigindo a sensibilidade dos governantes e dos organismos internacionais para que as 

respostas dadas não acabem por se tornar irreais e irrelevantes. 

O referido risco se torna ainda maior quando estão envolvidos problemas sociais, em 

especial quando envolve a busca da concretização dos direitos sociais ou direitos dos 

trabalhadores. Isto fica claro quando lembramos que, de fato, as cidades de fronteira se 

submetem às regras tradicionais de seus países, mas que, como espaço diferenciado, tem de 

administrar constantes conflitos de legislação e complicações políticas advindas dos conceitos 

de identidade nacional e de soberania. 

Esta complexidade convive, por outro lado, com alto grau de homogeneidade social. 

Esta homogeneidade social é oriunda do constante processo de troca estabelecido entre ambos 
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os lados da linha de fronteira e envolve grande diversidade de trocas e de relações de trabalho. 

Neste sentido, é possível dizer que há nas regiões de fronteira um intenso movimento de 

capitais e de mão de obra, podendo até falar-se da existência não de “um” exército industrial 

(comercial, de serviços, etc.) de reserva, mas da existência de “dois”, levando em 

consideração a duplicidade de territórios, o que tende a dificultar ainda mais a situação dos 

trabalhadores, os quais devem lidar com um quadro de mão-de-obra abundante e condições de 

trabalho muitas vezes degradantes e impostas, como regra, de forma unilateral, pelo 

empregador.  

Esta complexidade está presente, por exemplo, na visão do Ministério Público do 

Trabalho, que afirma que:  

 
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 socioeconômico 
da população residente na fronteira com falta de formação profissional; bem como o 
desconhecimento, por parte dos trabalhadores fronteiriços, de seus direitos e 

deveres.20 
 
 

A referida complexidade fica ainda maior quando é introduzida a questão do mundo 

do trabalho específico das mulheres. Isto ocorre porque o mundo do trabalho feminino é mais 

desigual e mais segmentado. Neste sentido, é importante lembrar que as relações de gênero 

são pautadas por certa hierarquia entre homens e mulheres e que esta hierarquia é reproduzida 

nas relações de trabalho:21 as mulheres ocupam, normalmente, postos de trabalho inferiores. 

No contexto das regiões de fronteira, a referida lembrança é ainda mais importante 

pelo fato de que, nestas regiões, a realidade experimentada por ambos os sexos é muito 

distinta e cada uma delas tem um impacto diferenciado nas estruturas sociais. Esta 

diferenciação ocorre por que os homens se dedicam, nestas regiões, de forma predominante 

                                                           
20Informação retirada do site do Ministério público do Trabalho. Disponível em: www.pgt.mpt.gov.br, acesso: 
17.04.2012. 
21As relações de gênero socialmente construídas, definidas por Bourdieu (2000), são estruturas que tem sua 
gênese nas diferenças entre os sexos. Segundo Castro (2006, p. 66), as diferenças significativas entre os sexos 
são as diferenças de gênero. Cada sociedade dita o que espera de cada um dos sexos. O status sexual marca a 
participação de homens e mulheres nas instituições sociais, na família, na escola, na política, na economia, no 
Estado, nas religiões, incluindo valores e expectativas do que uma sociedade espera de ser o feminino ou o 
masculino. 
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com a lida no campo e as mulheres permanecem vinculadas à educação dos filhos, aos 

cuidados com a casa e ao trabalho no comércio. 

 Neste sentido, é possível dizer que o trabalho formal das mulheres nas regiões de 

fronteira é quase que exclusivamente em postos de trabalhos no setor de comércio. Esta 

especificidade é ainda mais real no caso da região formada pelas cidades gêmeas de Jaguarão 

(Brasil) e Rio Branco (Uruguai), foco de interesse desse estudo, por serem cidades pequenas e 

que funcionam quase que como um entreposto comercial de brasileiros (mais especificamente 

de moradores do Estado do Rio Grande do Sul) e de uruguaios residentes próximos da região 

de fronteira (dependendo o fluxo da elevação ou não do dólar norte-americano). 
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2. A REALIDADE SOCIAL DAS CIDADES GÊMEAS DE JAGUARÃ O (BRASIL) E 
RIO BRANCO (URUGUAI) 

 

O presente capítulo apresenta a trajetória histórica das cidades gêmeas de Jaguarão 

(Brasil) e de Rio Branco (Uruguai). Além do referido resgate histórico, o capítulo se preocupa 

com as principais características dos dois municípios, chama a atenção para alguns aspectos 

econômicos e políticos dos mesmos e relata a relação histórica existente entre as cidades de 

Jaguarão e de Rio Branco. 

 

 

2.1. Jaguarão: Origem e Formação 

 

Ao contrário das outras cidades localizadas na fronteira do Rio Grande do Sul, que 

possuem uma história recente, Jaguarão e Rio Branco nasceram no período de fortes disputas 

territoriais entre as coroas portuguesa e espanhola, tendo um longo histórico de fortes 

embates. Um episódio marcante na história de Jaguarão foi a revolta de 27 de janeiro. Em 

1865, a cidade de Jaguarão foi invadida por uruguaios do partido Blanco22 e, na versão dos 

Jaguarenses, eles expulsaram os invasores e, até hoje, moradores do município dizem 

orgulhosamente que “nós colocamos os castelhanos pra fora a “pelegaço e água quente” 

(RIZZON, 2011)”. 

Conforme Ensslin (2005), Jaguarão foi o primeiro povoamento da região de fronteira 

do Brasil com Uruguai e a sua instalação é decorrência direta do interesse militar na posse 

deste território. Desde 1777, com o Tratado de Santo Idelfonso23, a região no entorno próximo 

à Lagoa Mirim e ao Rio Jaguarão era considerada “terras neutrais”, ou seja, zonas de território 

em que as partes não haviam chegado a um acordo. Na prática, as “zonas neutrais” não 

tenham dono e a região foi palco de várias lutas de posse da fronteira (ENSSLIN, 2005). O 

                                                           
22O Partido Nacional, ou Partido Blanco, é um partido político uruguaio de centro-direita. Os blancos são 
identificados com o pensamento conservador do Uruguai. Em sua história, reagiram contra o projeto reformista, 
tendente ao welfare state, projeto que personificou o batllismo ao longo de décadas. Com base na afirmação das 
vantagens da "economia natural", dos direitos da propriedade privada e dos benefícios derivados do livre 
câmbio, os blancos foram vinculados com o rural, o "criollo", com a pecuária e com a terra. Durante anos o 
Partido Nacional teve como líder fundamental Luis Alberto de Herrera, que faleceu em 1959. Disponivel em: 
http://partidonacional.org.uy/portal/. Acesso em: 29/03/2013. 
23Como sabemos pela História, pelo Tratado de Santo Ildefonso ou Tratado dos Limites, assinado em 1777 entre 
Portugal e a Espanha, esta última ficaria com a Colônia do Sacramento e a região dos Sete Povos das Missões, 
mas devolveria à Coroa Portuguesa as terras que havia ocupado nos atuais estados de Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. 
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povoamento da região do município começou em 1801, quando o exército espanhol ergueu 

uma fortificação com o nome de Guarda da Lagoa e do Cerrito, às margens do Rio Jaguarão. 

No ano seguinte, a guarnição foi tomada pelas forças do tenente-coronel português Manoel 

Marques de Souza. No local foi deixada uma guarnição de 200 homens. Foram eles os 

primeiros habitantes da região, recebendo posteriormente a companhia de colonizadores 

portugueses não militares.  

Jaguarão foi elevada a “Freguesia”24, com o nome de Divino Espírito Santo do Cerrito 

de Jaguarão, em menos de dez anos, e chegou à Vila em 06 de julho de 1832 e a Cidade em 

23 de novembro de 1855, tendo sido o 12º município do Estado do Rio Grande do Sul. No 

ano de 1865, o município recebeu o título de “Cidade Heróica”, por ter resistido a uma 

tentativa de invasão por mais de 1.500 soldados uruguaios. Sitiada e em desvantagem bélica, a 

guarnição comandada pelo coronel Manoel Pereira Vargas venceu o inimigo no cansaço. 

Além do título, o episódio rendeu ao Brasil a demarcação das fronteiras à margem esquerda 

do rio Jaguarão.25 

O vocábulo “Jaguarão” deriva da palavra tupi jaguar, que significa onça. Registros de 

viajantes estrangeiros que andavam pela região no século XVIII comprovam a grande 

quantidade e o tamanho dos jaguares existentes desde as margens do Rio Jaguarão até 

Montevidéu (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, 2007).26  

Desde a sua formação, o município teve importância militar em razão do seu terreno 

de formação rochosa, ondulado e com aclives acentuados, o que possibilitava a instalação de 

pontos militares estratégicos. Com o tempo, cresceu a importância política e econômica de 

toda a região em razão do controle aduaneiro, da indústria agropastoril (charque e couro), do 

comércio e da pecuária de gado. A localização do município, à margem de um rio navegável, 

em uma região carente de estradas de rodagem ou de ferro, também foi muito importante para 

o seu desenvolvimento (ENSSLIN, 2005). 

A pujança econômica da região e a relativa proximidade com Montevidéu, onde 

residiam arquitetos com formação europeia, tiveram reflexos na arquitetura local. Conforme 

Ensslin (2005, p. 107), na passagem do século XIX para o XX, Jaguarão se caracterizava por 

possuir alguns exemplos de arquitetura exuberante, que mescla as culturas portuguesa e 

espanhola, com exemplares de várias linguagens arquitetônicas:  

 

                                                           
24Nas cidades e províncias portuguesas, a Freguesia é a menor das divisões administrativas. 
25Informações retiradas do site: http://www.paginadogaucho.com.br/hist/jaguar.htm. Acesso em: 30/02/2012. 
26Informações retiradas do site: 
http://www.cnm.org.br/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=382. Acesso em: 20/04/2013. 
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A arquitetura com que se construiu Jaguarão durante o século XIX foi uma cópia 
não fiel do que se fazia no continente europeu e em regiões mais desenvolvidas do 
Brasil. As influências foram variadas, resultando num ecletismo adaptado às 
possibilidades locais. 

 

A arquitetura da cidade, em especial da região central, mantém o disposto na sua 

primeira planta urbana, datada de 1815. Jaguarão tem mais de 800 prédios antigos com suas 

fachadas conservadas, que são exemplos da arquitetura eclética típica desta região do Rio 

Grande do Sul no período entre 1870 e 1920. Ensslin (2005, p. 21-2) expõe quais são algumas 

características da arquitetura eclética: 

 

a) é uma arquitetura pura, simples, de volumes com faces retangulares, bastante 
definidos, cuja plasticidade resulta da utilização de rígidos esquemas compositivos 
reinterpretados da busca de elementos da tradição clássica; 
b) é uma arquitetura bastante rica em elementos decorativos derivados diretamente 
do mundo da tradição clássica; 
c) os projetos ecléticos buscam qualidade estética, o embelezamento externo, além 
de ter necessidades de afirmação por meio de realizações de obras singulares, 
identificadas com a arquitetura de tradição clássica; 
 

 

Além das construções residenciais e comerciais históricas da cidade, outra obra que 

possui grande destaque por sua beleza é a Ponte Internacional Barão de Mauá, que faz a 

ligação terrestre entre Jaguarão e a cidade uruguaia de Rio Branco.  

A ponte, com extensão de 340 metros, foi construída entre os anos de 1927 e 1930, 

tendo sido a obra de maior porte construída até então, quer pelo Brasil, quer pelo Uruguai. A 

construção da ponte foi o pagamento feito pelo governo uruguaio de uma dívida com o 

governo brasileiro. Tal obra também tinha o objetivo de beneficiar os dois países com a 

facilitação do escoamento de seus produtos (BRASIL, 2007). No ano de 2007, os governos 

dos dois países celebraram um acordo para a construção de uma segunda ponte sobre o Rio 

Jaguarão e recuperação da atual Ponte Barão de Mauá. 27 

 

 

 

                                                           
27O governo brasileiro promulgou nesta terça-feira (5) acordo para a construção de uma segunda ponte 
internacional sobre o Rio Jaguarão (RS), nas proximidades das cidades de Jaguarão (Brasil) e Rio Branco 
(Uruguai). O acordo foi firmado com o governo do Uruguai, em 2007. Entre os vários pontos do tratado, os 
países se comprometem a examinar a possibilidade de se criar um sistema integrado de fronteira, ficando a atual 
Ponte Barão de Mauá reservada ao trânsito de veículos leves. Disponível em: 
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/conteudo.phtml?id=1342347&tit=Publicado-acordo-de-construcao-
de-ponte-Brasil-Uruguai. Acesso em: 12/05/2013. 
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2.2. Rio Branco: Caracterização 

 

O povoamento da região onde está localizada a cidade de Rio Branco começou com a 

transferência de soldados espanhóis que serviam na Guarda de Cerro Largo para a recém-

criada Villa de Melo, em 1795. Em 1801, com a tomada do forte da Guarda da Lagoa e do 

Cerrito pelo exército português, localizado na área atual de Jaguarão, a localidade passou a 

denominar-se Guardia de Arredondo e posteriormente Pueblo Arredondo. Em 1853, o 

Parlamento nacional designou o povoado com o nome de Villa Artigas. Em 1915, a vila muda 

o seu nome para Rio Branco e, em 1952, é elevada à categoria de cidade.28 

O município possui esse nome em homenagem ao brasileiro José Maria da Silva 

Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco. Em 1909, enquanto Ministro das Relações 

Exteriores do Brasil, ele negociou com o Uruguai o condomínio sobre o Rio Jaguarão e a 

Lagoa Mirim. Tal ato foi essencialmente uma concessão voluntária do Brasil ao país vizinho 

que necessitava daqueles canais. Por essa razão foi homenageado pelo governo do Uruguai 

em 1915, três anos após a sua morte, que conferiu seu nome à antiga Villa Artigas.29  

Rio Branco é a segunda cidade mais importante do Departamento de Cerro Largo, em 

razão de ser uma das principais portas de acesso ao Brasil e ao MERCOSUL. Está localizada 

a 418 km de Montevidéu e a 404 km de Porto Alegre. O Departamento de Cerro Largo possui 

86.564 habitantes, sendo que a maioria deles reside na capital, Mélo, distante 

aproximadamente 90 km de Rio Branco.30 

A cidade de Rio Branco possui 13.456 habitantes, sendo que 6.541 homens e 6.915 

mulheres, e a maioria da população (51,62%) está concentrada na faixa etária acima dos 30 

anos. A economia da cidade é baseada na pecuária de corte e na produção de leite, no cultivo 

e processamento de arroz e no comércio de produtos nos estabelecimentos Duty Free.31 

 

 

 

 

                                                           
28Informações retiradas do site: http://www.presidencia.gub.uy/. Acesso em: 12/05/2013. 
29Informações retiradas do site: 
http://www.cnm.org.br/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=382. Acesso em: 20/03/2013. 
30Informações retiradas do site: http://www.presidencia.gub.uy/. Acesso em: 15/05/2013. 
31Informações retiradas do site: http://www.presidencia.gub.uy/. Acesso em: 30/08/2012. 
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2.3. A Economia Municipal de Jaguarão 

 

A economia da cidade de Jaguarão está baseada na pecuária bovina, na agricultura, 

com predominância do cultivo do arroz e no comércio, este estimulado pelo número de 

turistas brasileiros que se deslocam para a cidade uruguaia de Rio Branco. O município não 

possui indústrias de grande porte instaladas. Tal situação resulta em uma grande importância 

da agropecuária e do setor de serviços na economia local. 32 

A participação da agropecuária na economia municipal é mais do que o dobro 

verificado em nível estadual. O setor de serviços públicos também possui participação 

superior na economia municipal. A principal cultura agrícola de Jaguarão é a de arroz. Outra 

cultura de destaque, no que tange à área plantada e ao valor da produção, é a de soja. Quanto à 

pecuária, a criação de destaque é a de bovinos, seguida com muito menor expressão pelos 

ovinos.33  

Assim como nos demais municípios fronteiriços, o dinamismo econômico de Jaguarão 

transpõe as fronteiras político administrativas, conforme expõe Neves (apud SILVA, 2007, p. 

1): 

 

Conceitua-se como interferência da fronteira a capacidade de as cidades localizadas 
na faixa fronteiriça criarem um campo de força que resulta da complementaridade 
econômica através da geração de uma economia através da geração de uma 
economia básica flutuante, segundo as condições de câmbio. Portanto, são cidades 
que se complementam além do território nacional. Apesar de se localizarem em 
áreas de campo apresentam peculiaridades em comparação às demais áreas ligadas à 
atividade pastoril do Rio Grande do Sul.  

 
 

Em razão da distância dos centros decisórios, os municípios da região de fronteira têm 

uma dinâmica econômica própria no setor terciário (comércio e serviços), baseada na 

diferença de câmbio, como expõe Farret (apud SILVA, 2007, p.2):  

 

Isoladas dos dois lados, pelos seus respectivos governos nacionais, as áreas de 
fronteira desenvolveram “estratégias de sobrevivência”, criando 
complementaridades, independente das macro decisões nacionais, pela via dos 

                                                           
32A maior parte dos dados foi obtida junto à Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser 
(FEE), órgão oficial de estatísticas do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. A FEE possui bases de dados 
mais completas do que o IBGE, sendo que o primeiro utiliza a metodologia adotada pelo segundo. Disponível 
em: http://www.fee.tche.br/sitefee/pt/content/capa/index.php. Acesso em: 20/01/2012. 
33Informações retiradas do site: http://www.fee.tche.br/sitefee/pt/content/capa/index.php. Acesso em: 
01/04/2013. 
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fluxos de pessoas, bens e serviços, de modo a aproveitar vantagens econômicas 
comparativas, em geral geradas pela diferença de câmbio. 
 

 
Portanto, o comércio estabelecido é impactado diretamente pelas variações cambiais e 

determinações legislativas de cada país, em especial nas “cidades-gêmeas” localizadas na 

fronteira Brasil-Uruguai (Sant’Ana do Livramento e Rivera, Jaguarão e Rio Branco, Chuí e 

Chuy, Quaraí e Artigas, Barra do Quaraí e Bella Unión). 

Vários segmentos do setor terciário têm encontrados dificuldades de expansão nos 

últimos anos em razão da desvalorização do dólar, que diminuiu o poder aquisitivo dos 

uruguaios que iam à Jaguarão realizar compras, e aumentou a ida de brasileiros aos 

estabelecimentos Duty Free do país vizinho. Enquanto os turistas gaúchos procuravam nas 

cidades uruguaias produtos importados com preços menores, os estrangeiros vinham ao 

Estado para fazer as compras diárias, mas agora a fronteira se tornou uma via de mão única 

desfavorável para os comerciantes brasileiros. Antes da valorização, Jaguarão contava com 

um potencial consumidor de 200 mil habitantes, a maioria moradora de outras cidades do 

Departamento de Cerro Largo. Como os uruguaios não compram mais na cidade, esse público 

caiu para aproximadamente 33 mil pessoas, ou seja, os próprios moradores de Jaguarão.34 

É comum ver, em Jaguarão, lojas abertas vazias ou fechadas. Mas basta atravessar a 

Ponte Internacional Barão de Mauá para ingressar em outra realidade, com obras sinalizadas 

por placas com os dizeres "Remodelação da Zona Comercial" que indicam novos prédios 

comerciais. São inúmeros os estabelecimentos Duty Free já instalados, e outros prestes a 

serem inaugurados ou em construção, além de melhorias na estrutura da região de livre 

comércio e a proliferação de vendedores ambulantes e artesãos. 

Entretanto, há dois segmentos em Jaguarão que são beneficiados pelo grande fluxo de 

turistas: a hotelaria e a gastronomia. Tais atividades geram arrecadação, tributos e 

movimentação financeira. Outro segmento que igualmente tem apresentado crescimento é o 

comércio informal instalado próximo à Ponte Internacional. 

 Em 2003, foram inaugurados Duty Free em Rio Branco, estimulando o fluxo de 

brasileiros, em busca dos produtos importados vendidos a preços baixos. Os moradores 

afirmam que antes da chegada destes estabelecimentos, Rio Branco era uma “cidade 

fantasma”. Se, por um lado, o comércio em Jaguarão sofreu grandes perdas, a entrada dos 

DutyFree beneficiou os setores hoteleiros e de restaurantes do município brasileiro. É 

                                                           
34Informações retiradas do site: 
http://www.cnm.org.br/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=382. Acesso em: 20/04/2013. 
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interessante observar que o movimento nos Duty Free diminuiu nos últimos anos devido à 

valorização da moeda norte-americana, encarecendo os produtos.  

Nos estabelecimentos Duty Free instalados em Rio Branco são vendidos produtos 

eletrônicos, eletrodomésticos, perfumes, cosméticos, bebidas alcoólicas em geral, artigos de 

camping e pesca, roupas, cigarros e charutos. As lojas, que estão em expansão, empregam 

mais de cem pessoas e são visitadas por mil clientes, em média, por dia.35 

A relação entre as duas cidades é bastante intensa. Não há um controle rígido dos 

pedestres na Ponte Internacional Mauá, permitindo grande fluxo de um lado a outro. A 

dinâmica comercial está intimamente ligada com as flutuações cambiais, que, no momento 

atual, favorece o lado uruguaio. Historicamente, o movimento era inverso, com os uruguaios 

indo a Jaguarão para comprar os produtos brasileiros, bastante diversificados. Várias famílias 

possuem parentes no outro lado da fronteira, e o acesso entre as duas cidade é facilitado, 

desde 1930, pela Ponte Internacional que, devido a sua pouca extensão (menos de 400 

metros), permite o trânsito a pé. 

O projeto de Lei nº 12.723, de 9 de outubro de 201236, que autoriza a instalação de 

lojas francas em municípios brasileiros da faixa de fronteira, cujas sedes se caracterizam 

como cidades gêmeas de cidades estrangeiras, é de autoria do deputado federal Marco Maia, e 

no mês de outubro de 2012 foi publicado no Diário Oficial da União a sanção da presidenta 

Dilma Rousseff. No Rio Grande do Sul, além de Jaguarão, serão beneficiadas as cidades de 

Santana do Livramento, Chuí, Uruguaiana, Quaraí, Aceguá, São Borja, Itaqui, Porto Xavier e 

Barra do Quaraí. 

 É própria a situação marginal destes espaços, que, de um lado, encontram-se 

geralmente afastados dos centros políticos e econômicos de seus países e, de outro, estão 

isolados dos países vizinhos pelo papel segmentador dos limites políticos. Recentemente, a 

formação dos blocos econômicos deu visibilidade às regiões de fronteira, que estão sendo 

cada vez mais contempladas com pesquisas e políticas específicas. Nas cidades situadas junto 

a limites internacionais, os fluxos econômicos são de duas ordens: estruturais (são aqueles 

mais comuns, baseados na diferenciação ou na complementaridade produtiva entre os 

espaços) e conjunturais (gerados pelas diferenças existentes entre os países vizinhos, como a 

variação do cambio e a variação nos preços dos produtos). Alterações na relação cambial 

                                                           
35Informações retiradas do site: http://www.presidencia.gub.uy/. Acesso em: 16/08/2012. 
36Lei disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12723.htm. Acesso em: 
29/01/2013. 
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entre países vizinhos, por exemplo, influenciam decisivamente no volume e no sentido dos 

fluxos de mercadorias.  

 Muitos atores sociais que habitam estes espaços vivem da economia de fronteira, 

também chamada de economia de arbitragem, utilizando, oportunamente, as possibilidades 

criadas pelo limite internacional. Com a criação de blocos econômicos internacionais e a 

consequente flexibilização das fronteiras econômicas, as descontinuidades geradas pelos 

limites internacionais tornam-se menores. Isso poderia trazer um efeito negativo nas cidades 

fronteiriças, já que muitas vivem em função dessas oscilações financeiras. 

 

 

2.4. A Relação Entre as Cidades Gêmeas de Jaguarão e de Rio Branco 

 

A integração regional pode ser definida como um esforço conjunto de países próximos 

em torno de objetivos comuns, em geral uma maior segurança, um melhor posicionamento no 

cenário internacional ou o desenvolvimento sócio econômico. A participação em um bloco 

econômico aumenta o poder de barganha de um país e os acordos que convergem para a 

instituição de tarifa comum externa são isentos de sanção, o que configura uma vantagem de 

que os países não dispõem isoladamente. O capitalismo global permite aos países o aumento 

de sua área de influência e mercado consumidor por meio de acordos internacionais que 

atendem o interesse das partes. 

A proximidade geográfica propicia a integração, pois nações vizinhas muitas vezes 

lidam com semelhantes condições e recursos naturais, compartilham mitos fundadores, 

similaridades linguísticas e sofrem os efeitos da mesma historicidade. Por outro lado, os 

descompassos econômicos entre as nações são, em grande parte, determinantes na construção 

de suas políticas externas e internas e a realidade de cada país determina os interesses dos 

Estados, assim a equiparação econômica dos participantes concorre com o sucesso da 

integração.37 

Várias linhas de pesquisa dedicam-se ao estudo da integração regional na faixa de 

fronteira e, influenciadas por teorias funcionalistas e pela observação do modelo europeu, 

                                                           
37Em 2006, foi criado o primeiro instrumento financeiro do MERCOSUL: o Fundo para Convergência Estrutural 
do Mercosul – FOCEM, cujo objetivo é fomentar a convergência estrutural, a competividade, a coesão social, 
em particular das economias menores e regiões menos desenvolvidas; apoiar o funcionamento da estrutura 
institucional e o fortalecimento do processo de integração. Para tanto, está previsto que os membros do bloco 
depositem um total de 100 milhões ao ano. Disponível em: 
http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=469&site=1&channel=secretaria. Acesso em 30/01/2013. 
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chegam a uma dicotomia conceitual, a integração como condição e a integração como 

processo. A pré-existência de integração é condição para que se evitem conflitos. Para a 

integração existem duas vias complementares, a cooperação entre governos e a 

supranacionalidade. A primeira tenta lidar com os problemas de integração conforme se 

apresente, a segunda pressupõe certa transferência de soberania, legitimando um sistema a 

tutelar interesses pré-determinados. No Brasil, a maioria dos estudos sobre fronteira se 

concentra nos temas diplomáticos e geográficos (SPRANDEL, 2006). 

O primeiro estágio de integração consiste basicamente na criação de uma zona de livre 

comércio e, para alguns autores, acordos preferenciais.38 Nesta circunscrição, os produtos e 

serviços circulam entre os países regulados por esses acordos. No mercado comum, as 

fronteiras internas evanescem o que permite a livre circulação de pessoas, bens, capitais e 

serviços, e são criados entes supranacionais para garantir e tutelar essa liberdade de bloco, a 

ordem e o bem viver dos cidadãos. O status de união econômica total, as restrições aduaneiras 

e o advento da cidadania comum contribuem para a extinção de uma barreira cultural, pois a 

integração regional pressupõe a identidade cultural, o interesse comum, a autonomia e a 

vontade, mas para tanto é preciso democracia. 

Inseridas num quadro de referência internacional, marcado pelo caráter dinâmico das 

relações sociais vividas pelas populações fronteiriças, as zonas de fronteira são extremamente 

complexas, pois há uma diversidade de situações, de populações e de sistemas de crenças e 

práticas, constituindo uma complexidade, variável no tempo e no espaço e conduzindo a uma 

modificação no pensamento social, imposta pela potencialização da diversidade,  por um lado, 

e pelo esgotamento das abordagens globalizantes, por outro. Assim,  

 

A tensão entre a ascensão da mundialização das economias, de um lado, e a volta às 
identidades e aos territórios, de outro, desempenha papel fundamental nessa 
decomposição-recomposição do pensamento social. Tudo acontece como se a 
globalização criasse um “impulso planetário”, empurrando as populações, excluídas 
ou não, a buscar demarcações cognitivas, encontrando suas fontes indiferentemente 
nas religiões, nas crenças, nas identidades locais, ou simplesmente em uma 
proximidade de pertença, para melhor gerir a incerteza decorrente do reino que se 
quer sem partilha, da técnica e da mercantilização do mundo (ZAOUAL, 2003, p. 
28). 

 
 

                                                           
38Os acordos preferenciais não são obrigatórios para a constituição do bloco e podem ser feitos entre países e 
regiões diferentes caracterizando a integração especifica de uma zona ou região. Disponível em: 
http://www2.mre.gov.br/dnc/I_Texto_Principal.pdf, acesso em 20/01/2013. 
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 O processo de globalização em curso pressupõe uma mudança significativa na 

organização econômica, social e política do mundo contemporâneo. Com a crescente 

integração econômica entre os países sul-americanos, assiste-se hoje a um processo de 

transformação da fronteira como separação (referência moderna) em fronteira como 

cooperação (referência contemporânea). Dentro desta perspectiva, estamos diante de uma 

nova concepção do conceito de fronteira. Esta prerrogativa provoca uma significativa 

mudança na abordagem das fronteiras e limites internacionais. 

 Aveiro (2006, p.76) apresenta a distinção existente entre “cooperar” e “integrar”. São 

processos distintos, apesar de comumente serem utilizados com o mesmo significado. A 

autora cita Ernst Haas, que “define integração como o processo de transferência de lealdades, 

expectativas e atividades políticas a um novo centro de poder que passa a ter jurisdição sobre 

os anteriores, processo este que envolve a busca de consenso através da persuasão”. Alcides 

Costa Vaz (apud Aveiro, 2006, p.35-6), referindo-se à construção do MERCOSUL39, 

esclarece que  

 

(...) a cooperação internacional é voltada para o atendimento à demanda que exige 
alto grau de coordenação e em torno da qual se registra convergência ou mesmo 
grande compatibilidade de interesses entre os Estados. No entanto, a cooperação não 
engendrará necessariamente integração política, transferência de lealdades e de 
prerrogativas ou a construção de arranjos supranacionais. 
 

Mélo (2004) demonstra que o processo de globalização e a integração regional do 

MERCOSUL não consolidaram novos agentes sociais na fronteira capazes de imprimir 

alterações significativas relativas às estruturas, pois na realidade, não houve nenhuma 

alteração significativa nas estruturas de poder daquela população no território fronteiriço. 

Pode-se salientar, com efeito, na fronteira Jaguarão/Rio Branco, as instâncias distintas dos 

processos de interação sociais, culturais e econômicas não se desenvolvem, através de 

agenciamentos de políticas de integração. No trabalho de campo realizado nesta dissertação, 

em conversas informais com jaguarenses e rio-branquenses, eles afirmaram que a integração 

“de fato”, sempre ocorreu. Nas entrevistas realizadas com mulheres trabalhadoras, algumas 

colocaram que, apesar de certas políticas sociais implementadas na fronteira, como o 

                                                           
39O MERCOSUL constituiu-se por uma série de acordos bilaterais nos quais, conforme preâmbulo do Tratado de 
Assunção, os países assumem o compromisso “de modernizar suas economias para ampliar a oferta e a qualidade 
dos bens e serviços disponíveis, a fim de melhorar as condições de vida de seus habitantes” (Tratado de 
Assunção, 26 mar. 1991).  
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Documento Oficial de Cidadão Fronteiriço40, pouco mudou em suas vidas. Sobre as demandas 

sociais na fronteira, Mélo (2004) analisa o caso dos indocumentados brasileiros em fazendas 

de arroz no Uruguai que são trabalhadores que vivem em situação de completa ilegalidade, 

pois no bojo da refuncionalização dos espaços fronteiriços, as cidades-gêmeas41 funcionam 

como importantes nós entre os mercados, sua posição geográfica e sua proximidade ao país 

vizinho torna-se um atributo que confere a essas aglomerações forte potencial de atuar como 

nódulos articuladores de redes locais, regionais, nacionais e transnacionais. 

As cidades-gêmeas são aglomerações urbanas que se encontram aos pares ao longo do 

limite internacional, caracterizadas por intensas trocas, e representam o contato direto entre 

sistemas jurídicos distintos, sendo bastante sensíveis às variações geradas pela quebra 

normativa promovida pelo limite geográfico. 

Há toda uma discussão em torno da materialização da globalização em nível regional 

através da criação do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL, que é fruto do processo de 

globalização, o qual alicerça um discurso pautado em relações comerciais e que ampara 

legalmente os países envolvidos. Assim, o acordo, ao menos no papel, instaura a relação de 

“irmandade” entre Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina, onde também se adequa à condição 

local da fronteira binacional Brasil – Uruguai. 

Onde nos remete a pensar em condições de assimetria de poder, e tenciona as relações 

entre os atores sociais da fronteira, especificamente na fronteira Jaguarão – Rio Branco, pois 

muitos habitantes de Jaguarão afirmam que o MERCOSUL só beneficiou grandes 

empresários. Segundo estes, antes o comércio entre os dois países incluía as cidades 

fronteiriças, como Jaguarão, pois muitos moradores da cidade iam buscar mercadorias no 

interior do país para vender aos uruguaios, que vinham em grandes levas para realizar suas 

compras. 

Há necessidade de se investigar como os agentes sociais que vivem em um contexto 

sócio histórico e geográfico específico analisam o próprio contexto, bem como as relações 

                                                           
40Cidadania é um conjunto de direitos e deveres que facultam ao indivíduo a participação ativa e plena em sua 
comunidade. Esse direito a ter direitos (PERREIRA, 2002) avançou pari passu com a sociedade. O cidadão que 
vive em cidades de fronteira, principalmente nas de divisa como Jaguarão/ Rio Branco, precisa receber 
tratamento diferenciado, precisa de leis específicas para a sua situação, já que ela é peculiar e de intensas trocas 
culturais e sociais, pois a cidadania não se torna um conceito estanque, mas sim um conceito aperfeiçoado no 
decorrer das interações. O cidadão de fronteira passou a ser visto como parte integrante dela, a partir de 1975, 
com o nascimento do primeiro Tratado de Amizade, Cooperação e Comércio entre o Brasil e Uruguai. Mesmo 
não havendo nenhuma conotação de acordo fronteiriça, esse tratado faz alusão à necessidade de “facilitação dos 
trâmites e formalidades para o ingresso em seus territórios respectivos, dos naturais dos dois países”.  
41Cidades-gêmeas são pares de centros urbanos, frente a frente em um limite internacional, conturbados ou não, 
que apresentam diferentes níveis de interação: fronteira seca ou fluvial, diferentes atividades econômicas no 
entorno, variável grau de atração para migrantes e distintos processos históricos (DORFMAN; ROSÉS, apud 
OLIVEIRA, 2005). 
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desse contexto com o do outro Estado nacional, como é o caso do campo fronteiriço Brasil - 

Uruguai. A noção de campo que está no horizonte deste estudo é entendida, no plano teórico, 

como forma de pensamento relacional e, enquanto noção operacional, como espaço sócio 

histórico de disputas por capitais materiais ou simbólicos no qual são definidas as posições 

dominantes e dominadas, configuradas a partir de especificidades de ordem histórica e 

geopolítica, geradoras de um espaço fronteiriço no qual os diversos pares de cidades 

estabeleceram relações familiares e comerciais, que fizeram com que a linha que separa os 

dois Estados nacionais se constituísse (BOURDIEU, 2000). 

Há que se considerar, no entanto, que os brasileiros e os uruguaios da fronteira 

Jaguarão – Rio Branco, embora estejam próximos geograficamente e tenham muito a 

compartilhar, como já salientado ao longo desta dissertação, encontram-se distanciados por 

legislações nacionais, por histórias diferenciadas e objetivos distintos, fazendo com que a 

linha imaginária – a linha de fronteira – adquira conformações objetivas, compondo-se um 

processo sociocultural complexo em decorrência do que Cardoso de Oliveira (2000, p. 14) 

denominou de “nacionalidades em conjunção”. 

 

É assim que em ambos os lados da fronteira pode-se constatar a existência de 
contingentes populacionais não necessariamente homogêneos, mas diferenciados 
pela presença de indivíduos ou grupos pertencentes a diferentes etnias, sejam elas 
autóctones ou indígenas, sejam provenientes de outros países pelo processo de 
imigração. Ora, isso confere à população inserida no contexto de fronteira um grau 
de diversificação étnica que, somado à nacionalidade natural ou conquistado do 
conjunto populacional de um e de outro lado da fronteira, cria uma situação 
sociocultural extremamente complexa. 
 
 

Significa dizer que, diferentemente de regiões distantes de áreas de fronteira 

geopolítica, nesses lugares – principalmente nessas cidades – a implementação de medidas 

econômicas ou política afeta imediatamente, positiva ou negativamente, a população vizinha, 

na perspectiva da identidade como construção sócio histórica. 

Woodward (2000, p. 9) afirma que a identidade é marcada pela diferença, e a diferença 

é sustentada pela exclusão. Quando o sujeito assume uma identidade, a sua identidade 

nacional – afirmando, por exemplo, sou brasileiro -, está embutida nesse enunciado a 

afirmação de que não é uruguaio ou norte-americano. Existe uma relação de dependência 

entre identidade e diferença, e elas pertencem ao mundo cultural e social, portanto, são 

criações sociais e culturais fabricadas por nós. Hall (2000, p. 110) sustenta que as identidades 
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são construídas por meio da diferença e não fora dela; e essa relação se dá somente por meio 

da relação com o outro. 

Silva (2000, p. 76) explica que identidade e diferença resultam de atos de criação 

linguística. O autor cita como exemplo o fato da identidade brasileira, que é uma criação, uma 

invenção de inúmeros atos que a fazem diferente de outras identidades nacionais. Então, 

afirmar “sou brasileira” não é somente uma constatação, ou seja, é uma demonstração de que 

não sou italiana, paraguaia ou uruguaia. Essa demonstração carrega “o traço do outro”, quer 

dizer, não pertencer à outra nacionalidade. 

Devemos ressaltar que identidade e diferença não são simplesmente definidas. Essas 

categorias são impostas, pois por trás dessa categorização há uma relação de poder pautada 

em uma disputa. Essa disputa de identidade tem uma dimensão maior que a disputa por 

recursos simbólicos e materiais da sociedade. Qual é o objetivo de afirmar uma identidade? 

Isso significa traduzir o “desejo dos diferentes grupos sociais, assimetricamente situados, de 

garantir o acesso privilegiado aos bens sociais” (SILVA, 2000, p. 81). 
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3. O TRABALHO FEMININO NA FRONTEIRA: UMA ANÁLISE DA  REALIDADE 
DAS CIDADES GÊMEAS DE JAGUARÃO (BRASIL) E DE RIO BR ANCO 
(URUGUAI) 

 

O presente capítulo busca de forma pouco pretenciosa, apresentar a realidade do 

trabalho das mulheres nas cidades gêmeas de Jaguarão (Brasil) e de Rio Branco (Uruguai), 

analisar a proteção social existente nos dois municípios, e resgatar as políticas de proteção 

social das mulheres no Brasil e no Uruguai e, por fim, sugere um conjunto de ações que 

podem melhorar a proteção do trabalho das mulheres em áreas de fronteiras 

 

 

3.1. A Realidade da Mulher Trabalhadora 

 

O espaço conquistado pela mulher varia de acordo com a construção histórica da 

realidade social em que está inserida. O grau de inserção é invariavelmente histórico, isto 

ocorre pelo fato de que, em cada sociedade, em cada período de desenvolvimento, as 

necessidades sociais se alteram e, independentemente disso, a existência e a inserção social da 

mulher produzem novos fatores que acentuam a necessidade de adaptação (PESAVENTO, 

1994). 

Historicamente, o lugar da mulher na sociedade é, em parte, pré-determinado por sua 

família, que, por vez, tem sua forma de existência determinada pela história social. Nesse 

sentido, as medidas de adequação das mulheres nos diversos segmentos sociais, seus valores e 

formas de comportamento passam pela disciplinarização da família nuclear. As preocupações 

para a organização da família convergem nos interesses de uma ordem que respeite as leis, 

costumes e regras sociais. Uma pressão forte recai sobre a mulher acerca de seu 

comportamento pessoal e familiar a ser desempenhado, de modo a lhes garantir uma inserção 

apropriada na vida social. Assim justificava-se, através das características atribuídas às 

mulheres, uma atitude de submissão e um comportamento que não macule a sua honra 

(PESAVENTO, 1994).  

Observa-se, portanto, que, em muitos momentos históricos de ampliação de direitos, 

as mulheres não foram abrangidas. Isso contribui para retardar o seu direito à plena cidadania, 

cujo conceito sofreu modificações no curso da história. Ocorre que a humanidade demorou a 

descobrir que o mundo é feito de homens e mulheres, ou seja, mesmo após as revoluções 
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americana e francesa, das quais fizeram parte, as mulheres continuaram a encontrar-se entre 

os desfavorecidos de cidadania, pois não desfrutavam dos avanços legislativos que, muitas 

vezes, sonegavam-lhe não só direitos políticos e civis, mas também o direito à educação. E 

assim é que, no campo do trabalho, mormente no das relações coletivas, registra-se a oposição 

sindical à integração das mulheres nos seus quadros no início do século XX (LUZ; 

FUCHINA, 2013). 

Mesmo com toda a evolução social e jurídica, até a Constituição de 1988, o 

ordenamento jurídico brasileiro tendia por “proteger” o trabalho da mulher, o que perpetuou a 

discriminação da mulher no mercado de trabalho. Trata-se de uma forma de discriminação 

bastante peculiar, como nos explica Barrere Unzueta (1997, p.29): 

 

Las mujeres como grupo discriminado presentan asimismo otro rasgo específico y es 
que, aun siendo discriminadas como grupo, socialmente no constituyen ninguna 
minoría sino que son, al menos, el mismo número que el grupo discriminador. 
Finalmente, hay por lo menos otra diferencia entre la discriminación de las mujeres 
y la de otros grupos discriminados, y es que el prejuicio en el que se basa la misma 
está revestido de un carácter “benigno”; en otros términos, se trata de una 
discriminación que para ser considerada tal, necesita romper con roles y estereotipos 
asignados a las mujeres con un pretendido afán protector y diferente hacia su 
especial naturaleza. 
 

 

Na atualidade, percebem-se vários avanços e a dinâmica da incorporação da mulher no 

mercado formal de trabalho possibilitou a abertura de novos horizontes para o universo 

feminino. Mesmo inserida em uma sociedade envolvida pelos aspectos dominantes da figura 

masculina sobre a feminina, a mulher pôde, a partir do trabalho, estabelecer algumas 

diretrizes que influenciaram diretamente nos padrões da sociedade. Nessa linha, a realidade da 

mulher na fronteira Brasil e Uruguai também reflete um pouco estes avanços, passando ela a 

ter amparo legal para atuar no mercado de trabalho de forma digna, bem como, com 

equiparações igualitárias em relação ao homem, que anteriormente não eram reconhecidas. 

Neste contexto, as cidades de Jaguarão e Rio Branco são considerados cidades da 

Campanha42, localizam-se numa zona limítrofe, na fronteira entre os dois países, Brasil e 

Uruguai, e até que essa fronteira fosse estabelecida e afirmada, muito sangue teve de ser 

derramado no Rio Jaguarão, nos inúmeros conflitos armados que definiram os atuais 

contornos geopolíticos da região. Último território ocupado pelos portugueses, quase dois 

séculos depois do restante do que viria a ser o Brasil, o Rio Grande do Sul tem sua história 

                                                           
42A Campanha é uma das microrregiões geográficas do Rio Grande do Sul onde estão localizadas algumas das 
cidades brasileiras. No entanto, o termo “campanha” é utilizado pela população em geral no sentido de campo ou 
zona rural. 
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marcada por inúmeras guerras, revoluções e combates armados amplamente noticiados na 

historiografia nacional e local. Mas o “pegar em armas” nem sempre esteve relacionado à 

posse de terras: muitas vezes, o que levou ao combate nesta região foi a luta pela autonomia 

econômica, a Revolução Farroupilha (1835-1845), ou pelo poder político, a Revolução 

Federalista (1983-1985) (PESAVENTO, 1994).  

A partir de um dado momento da história, tem-se a impressão de que não era o motivo, 

mas a luta em si, que mobilizava toda uma parte daquela população. Pelo prazer do desafio à 

sociedade que se organizava. 

Segundo Oliven (2006), a identidade gaúcha da fronteira fundamenta-se no imaginário 

de um homem corajoso, viril e de mobilidade, fruto de uma história de guerras e de trabalho, 

o fato é que a história do “povo gaúcho” vem sempre associada ao masculino, o que fica 

explicitado quando se faz uma análise mais acurada da história oficial. Historicamente, as 

mulheres parecem invisíveis, pois deviam estar em algum lugar cuidando dos filhos, das 

terras, do gado, lutando para proteger a si e as suas propriedades, sofrendo violências, mas 

simplesmente não aparecem na grande maioria dos relatos. Para Élio Chaves Flores (1996, 

p.119) nesse contexto é como se as mulheres não existissem, ou não fossem importantes [...] 

Esquecida numa guerra de homens, desprezada pela história das batalhas militares, a mulher 

surge de circunstâncias inusitadas: ora como amante de homens vingativos, ora sofrendo a 

violência sexual destes e, tantas vezes, despedaçada com os filhos nos braços. 

Nesta região da fronteira, as únicas mulheres com autoridade para ultrapassar a 

“dominação masculina” e não apenas contrapô-la com “poderes secundários ou intersticiais”, 

eram as mulheres que possuíam propriedades, como por exemplo, as proprietárias de 

estâncias (PESAVENTO, 1994).  

Soibet (2002, p. 365) apresenta que no contexto havia uma diferença entre a mulher 

pobre que precisava sair à rua e trabalhar e a mulher que tinha como destino o cuidar do lar, 

isto é, que não precisava trabalhar. Havia, ainda, aquelas que, tendo enviuvado ou recebido de 

herança um patrimônio e, estando na condição de solteiras, precisavam administrar os 

negócios da família. 

 
Como era grande sua participação no “mundo do trabalho”, embora mantidas numa 
posição subalterna, as mulheres populares, em grande parte, não se adaptavam às 
características dadas como universais ao sexo feminino: submissão, recato, 
delicadeza, fragilidade. Eram mulheres que trabalhavam e muito, em sua maioria 
não eram formalmente casadas, brigavam na rua, pronunciavam palavrões, fugindo, 
em grande escala, aos estereótipos atribuídos ao sexo frágil. 
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Inicialmente, nessa região de fronteira, a sociedade se organizava especialmente no 

âmbito rural, numa hierarquia em que podia ser verificada mais claramente a divisão do 

trabalho entre homens e mulheres, contemplando uma série de funções bastante específicas. 

As relações hierárquicas muitas vezes eram permeadas não apenas pela divisão de trabalho, 

mas por outros aspectos da organização social. Os homens executam trabalhos com o gado e 

as mulheres realizam os trabalhos de casa (PESAVENTO, 1994). 

Mais recentemente, com a criação da zona de Free Shops pelo governo uruguaio, o 

comércio se configura como uma das principais fontes de renda e de interação desse lócus. 

Essa zona de comércio de fronteira foi liberada pelo governo do Uruguai no ano de 1986, 

tendo as primeiras lojas se estabelecido nos municípios de Chuy, no limite com Chuí (Brasil), 

e em Rivera, limite com Santana do Livramento (Brasil). Apenas no ano de 1995, as cidades 

de Artigas, limítrofe com Quaraí (Brasil), e Rio Branco, limite com Jaguarão (Brasil), 

começaram a operar nesse regime. Em 2005, foi liberado, em Acegua, limite com Aceguá 

(Brasil), o comércio, oferecendo aos consumidores estrangeiros uma infinidade de 

mercadorias de marcas internacionalmente conhecidas, como eletroeletrônicos, perfumes, 

roupas, e também gêneros alimentícios uruguaios como os afamados queijos, doce de leite e 

alfajores, além de grande diversidade de bebidas.43 

Na cidade de Rio Branco existe, desde 2003, um movimento de concentração do 

mercado de free shops, vendendo desde alimentos até eletrodomésticos e perfumarias. Eles 

localizam-se na parte norte do município de Rio Branco, podendo listar-se como principais 

lojas e produtos comercializados: Bekarte Free Shop- roupas, eletroeletrônicos, alimentação, 

perfumaria; Darling Free Shop - roupas, eletroeletrônicos, alimentação, perfumaria; Mario 

Duty Free Shop - roupas, eletroeletrônicos, alimentação, perfumaria; Free Shop Maua - 

roupas, eletroeletrônicos, alimentação, perfumaria; Neutral Duty FreeShop- roupas, 

eletroeletrônicos, alimentação, perfumaria; The Place Free Shop -eletroeletrônicos, 

perfumaria; Fape Free Shop - roupas, eletroeletrônicos, alimentação, perfumaria, artigos 

caça e pesca; Paris Duty Free Shop - roupas, eletroeletrônicos, alimentação, perfumaria; 

Free Shop Virrey - roupas, perfumaria.  

Os Free Shops de Rio Branco empregam pessoas das duas nacionalidades. No entanto, 

inexistem informações precisas indicando o número total de pessoas que são empregadas 

nesses estabelecimentos. Em conversa com a encarregada do Mario Duty Free Shop, existem 

                                                           
43Informações disponíveis no site: 
http://www.funag.gov.br/biblioteca/dmdocuments/O_estatuto_da_fronteira_Grafica.pdf. Acesso em: 22/02/2013. 
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no estabelecimento cerca de 180 funcionários, sendo mais de 50% brasileiros, e destes, 80% 

são mulheres. 

A demanda por trabalho nos comércios da zona de Free shops ocasionou a saturação 

da oferta dos postos de trabalho, acirrando os problemas de ordem urbana, decorrentes da 

escassa disponibilidade de bens públicos como a saúde, a educação, entre outros. Além disso, 

a baixa cotação do dólar aumenta o movimento nos Free Shops em Rio Branco, mas, por 

outro lado, freia o comércio no lado brasileiro da fronteira, Jaguarão. 

Localmente, esta região da fronteira sempre foi palco de intenso intercâmbio humano 

e cultural, com levas de pessoas deslocando-se entre os dois territórios em busca de trabalho, 

melhores condições de vida e, em alguns casos, asilo, frente às tormentas políticas, destacadas 

anteriormente. Os habitantes da região fronteiriça aprenderam a conviver e, de certo modo, a 

aproveitar as duas sociedades, que guardam entre si aspectos culturais distintos, construindo 

uma relação de tolerância e flexibilidade que cobriu e ainda cobre várias nuances dessa 

fronteira. 

O comércio local beneficia-se da condição fronteiriça. Pelos dados disponíveis e pelas 

informações obtidas nas entrevistas, em Jaguarão, os supermercados e casas de material de 

construção, em determinadas conjunturas, vendem quase exclusivamente para clientes 

uruguaios. Os tipos de produtos pouco se alteram, oscilando o volume com a variação 

cambial: confecções, gêneros alimentícios, madeira, derivados de petróleo e material de 

construção são comprados no Brasil; laticínios, farináceos, carnes, lãs, tecidos finos, cristais e 

produtos de luxo são adquiridos no Uruguai.  

É preciso levar em conta a relação mútua entre aspectos sociais e culturais, no exame 

das relações de trabalho e a questão da mulher, e a maneira como influenciam a complexidade 

dos valores sociais e suas decorrências na concretização de uma identidade. Burke (2003, p. 

90) afirma que o sujeito, diante da possibilidade de trocas culturais, pode ter diferentes 

reações, e uma delas é a aceitação. No presente caso, as mulheres sujeitos da pesquisa 

expressam aceitação à troca cultural, representada em seus discursos pela aceitação, por parte 

das uruguaias, de brasileiras trabalhando nos Free Shops de maneira harmônica e pacífica, e, 

no caso das brasileiras, optando por trabalhar no Uruguai, filiando-se assim ao conceito de 

sujeito pós-moderno, caracterizado pela fluidez e pela instabilidade, nos conceitos de 

cidadania e de identidade sedimentada a partir das experiências de pertencer a uma das 

nacionalidades. 
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Com frequência, a identidade envolve reivindicações essencialistas sobre quem 
pertence e quem não pertence a um determinado grupo identitário [...] Algumas 
vezes essas reivindicações estão baseadas na natureza; por exemplo, em algumas 
versões da identidade étnica, na raça e nas relações de parentesco (WOODWARD, 
2000, p. 13). 
 
 

As contribuições de Hall (2006, p. 43) e Bauman (2005, p. 28) são pertinentes ao 

enunciado em questão, pois viver em um contexto de fronteira, no sentido geográfico, produz 

trocas oportunizadas pela mobilidade, pelo fluxo e pelo trânsito das pessoas. Medeiros (2008, 

p. 52) afirma que “É na interação objetiva e/ou subjetiva com o universo cultural que o sujeito 

constrói para si um estoque de referências que irão defini-lo como ser individual e articular 

sua relação com o coletivo.” No que tange ao entrelaçamento da cultura gaúcha e uruguaia, é 

possível apresentar alguns elementos que as unem, evidenciando que o espaço fronteiriço é 

propício à troca cultural e ao hibridismo44: 

 

A tradição e a historiografia regional tendem a representar o habitante do Rio 
Grande do Sul por meio de um tipo social único: o gaúcho, o cavaleiro e peão de 
estância da região sul do Rio Grande do Sul. Embora brasileiro, ele seria muito 
distinto de outros tipos sociais do país, guardando às vezes mais proximidade com 
seu homônimo da Argentina e do Uruguai (OLIVEN, 2006, p. 66). 
 

Ao considerar-se um pouco brasileira e um pouco uruguaia, a mulher mostra que 

“assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas 

ao redor de um eu coerente” (HALL, 2006, p. 13), celebrando assim o conceito de sujeito pós-

moderno, um sujeito contemporâneo, assim a chamada "crise de identidade" é vista como 

parte de um processo mais amplo de mudança, que está deslocando as estruturas e processos 

centrais das sociedades modernas e abalando os quadros de referência que davam aos 

indivíduos uma ancoragem estável no mundo social. 

Com relação às fronteiras, no caso Jaguarão - Rio Branco, a adaptação cultural das 

mulheres é um fenômeno que se constata principalmente por meio dos casamentos entre 

uruguaios e brasileiros e do trabalho como troca cultural. Podemos destacar ainda o mate 

(chimarrão), que é igual em Jaguarão e Rio Branco, desde a cuia à garrafa térmica, o que 

muda (algumas vezes) é o tipo de erva. Com relação ao aspecto linguístico, o mesmo também 

                                                           
44Canclini (2008, p. XXIX) assinala que as fronteiras se constituem como um espaço propício à hibridação, 
entendida como “as combinações de elementos étnicos ou religiosos, mas também a de produtos de tecnologias 
avançadas e processos sociais modernos e pós-modernos”. Cabe salientar que Canclini (2008) entende que o 
termo hibridação é o mais adequado para explicar as fusões entre culturas. Temos, assim, uma situação de um 
indivíduo nascido no Brasil que, além de compartilhar da possibilidade de ter outra nacionalidade, participa da 
ideia de nação uruguaia que é socialmente representada. 
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pode ser contemplado, já que a língua falada na zona de livre comércio, nos Free Shops - o 

“portunhol”45- pode ser considerada uma tentativa de adequar-se ou de adaptar-se nessa 

realidade para que haja entendimento e interação, mesmo que essa interação esteja respaldada 

por interesses comerciais. 

Os residentes fronteiriços podem obter a “Carteira do fronteiriço” (Decreto nº 5.10546, 

expedido pela Presidência da República, em acordo com a República Oriental do Uruguai) 

que permite residência, estudo e trabalho em ambas as Nações, desde agosto de 2002, o que 

possibilita o livre trânsito nessa região e abertura de novas possibilidades de interação, 

principalmente no campo do trabalho. Dessa forma, ao refletirmos sobre a fronteira em 

estudo, colaboramos com a percepção de que a relação entre essas diferentes culturas não 

pode ser entendida somente como um consenso, um diálogo ou uma comunicação, mas 

implica afirmar que o espaço fronteiriço, que une e separa duas culturas, é uma questão que 

envolve relações de poder (SILVA, 2000, p. 96). 

De maneira geral, os fronteiriços são impelidos pelo movimento “pendular”, onde a 

prosperidade de um setor, numa das duas cidades, implica na decadência desse setor na outra 

(MÉLO, 2004). Schäffer (1993, p. 27) afirma que “a aparente escassez de um dado serviço em 

uma das cidades pode, simplesmente, significar oferta suficiente para todo o conjunto urbano 

no outro lado da linha”, conceito esse presente nos discursos de quase todas as participantes 

do estudo, pois relataram que a procura por trabalho em um lado específico da fronteira, varia 

muito com a oscilação cambial.  

Há maior migração das brasileiras para o Uruguai do que vice-versa, sobretudo em 

função da maior credibilidade47 dos estabelecimentos uruguaios, no que tange ao pagamento e 

cumprimento da legislação trabalhista, mas também pela maior quantidade de 

estabelecimentos com oferta de emprego.   

 

O espaço fronteiriço, por sua própria natureza, torna-se num centro atrator da 
população desempregada, oriundas do campo e dos excedentes de outros núcleos 
urbanos, quer pela possibilidade de comprar comida mais barata do outro lado da 
linha, quer pelas múltiplas oportunidades de trabalho informal que surge da 

                                                           
45A maioria das entrevistadas no lado uruguaio responderam os questionamentos misturando o espanhol com o 
português. 
46Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5105.htm. Acesso em: 
21/03/2013. 
47Relato presente no trecho transcrito a seguir: “Pesquisadora: O que te motivou a vir trabalhar aqui na 
fronteira?, entrevistada dois: “Olha, como eu posso te explicar, é um serviço que ganha bem, tem como tu fazer 
tudo, tu tem folga... tu... é um serviço que teu salário é ó... aqui eles pagam direitinho, lá em Jaguarão tu recebe o 
salário do comércio e nada mais, aqui é o salário é quase o dobro de lá e pagam em dia.. nunca descontaram nada 
a mais...”. 
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proximidade entre os dois países e do fluxo de turistas - consumidores 
(BENTANCOR, 1996, p.100-1). 

 

As privações demandadas pela vida campeira do espaço rural e pela vida citadina do 

espaço urbano, muitas vezes, são de ordens diferenciadas, pois, no primeiro, é comum plantar 

e colher seus alimentos; no segundo, é comum comprar no mercado os alimentos. Em 

contrapartida, a cidade reúne a maior parte da infraestrutura necessária à educação formal, à 

saúde, entre outras; a campanha é descampada e o cotidiano da vida é mais solitário. 

Os efeitos globais da modernidade sobre a vida tradicional, no local pesquisado, 

modificaram as relações da vida na sociedade estudada e, em significativa medida, as 

mulheres que participaram deste estudo atribuíram a queda da demografia, apontada no último 

censo do IBGE (2010)48, à falta de empregos formais nessa zona região, sendo uma das únicas 

alternativas o comércio, principalmente no lado uruguaio, pois a informalidade é evidenciada 

através de atividades exercidas como camelôs49 e bagayeros50.  

Jaguarão convive com ciclos econômicos que atingiram todos os setores produtivos 

que, à exceção dos serviços, oscilaram entre a abundância e a escassez. Possui um mercado 

que depende da macroeconomia, quer dizer, a interdependência dos agregados econômicos 

como o PIB, a inflação, as exportações, o mercado de ações, as flutuações do câmbio 

monetário – de forma que o global impacta diretamente no local. E depende da 

microeconomia (oferta e demanda), adotando como princípio o comportamento racional das 

pessoas, definido como sendo a otimização individual das escolhas, que, além dos aspectos 

culturais, fazem com que o local incide sobre o global.51 

Ainda que o cenário econômico evidencie um progresso imediato nos últimos cinco 

anos, lentamente, a economia foi sendo modificada por influência de fatores como: a distância 

dos centros econômicos do país, visão centralizada e desintegrada com as regiões do entorno, 

excessivo apego às tradições e à história, idealizações fixas pelo passado de lutas e 

conquistas, economia voltada para a agropecuária e o comércio, além da mão de obra pouco 

qualificada. 

Tendo em vista toda esta realidade descrita pela bibliografia consultada, o presente 

trabalho buscou se aproximar da realidade prática através da observação direta e da realização 

                                                           
48Tanto o IBGE como a FEE e o MTE disponibilizaram os índices relativos à ocupação dos habitantes somente a 
partir de 1985 até 2010.   
49Vendedores ambulantes, no Brasil comumente chamado camelôs, são os comerciantes de rua da economia 
informal ou clandestina, com banca improvisada, em especial nas grandes cidades ou cidades de fronteira. 
50 Pessoa que trabalha de forma informal contrabandeando produtos de um lado para outro da fronteira. 
51Informações retiradas do site: http://www.fee.tche.br/sitefee/pt/content/capa/index.php. Acesso em: 
01/04/2012. 
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de um conjunto de dez entrevistas com mulheres trabalhadoras e residentes nas cidades de 

Jaguarão (Brasil) e Rio Branco (Uruguai)52. As mulheres entrevistadas foram escolhidas de 

forma aleatória e possuem uma característica em comum: são trabalhadoras do setor 

comercial internacionalizado da região (trabalham em Free Shops - Rio Branco, ou em 

estabelecimentos comerciais - Jaguarão), que é o setor amplamente majoritário na oferta de 

trabalho formal para as mulheres nesta região. O objetivo das entrevistas foi testar as 

conclusões teorias construídas e identificar as diferenças culturais e sociais existentes no 

âmbito do trabalho formal das duas populações. Isto foi feito também com a pretensão de, a 

partir do contraste dos dois universos, construir uma visão mais clara das diferenças.  

É importante, no entanto, ter clareza que a questão do trabalho, assim como todas as 

interações sociais, na zona de fronteira é extremamente complexa e multifacetada. Seu 

entendimento requer muito esforço para compreendê-la de forma mais profunda. É preciso 

considerar que, mesmo com a realização das sondagens, muitas questões permanecem em 

aberto. Isto quer dizer que, mesmo com as entrevistas, é impossível ter certeza que algo não 

tenha escapado (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2000, p. 88). É que nenhuma abordagem é 

capaz de abranger todas as facetas da realidade, posto que sempre tem limites, sejam teóricos 

ou práticos. 

A única pretensão da realização das entrevistas foi auxiliar a traçar um retrato da vida 

social e integrar o estudo das manifestações culturais da região (LASK, apud GRMSON, 

2000). Para captar essa realidade social, buscou-se primeiramente a pesquisa bibliográfica e 

documental, incluindo a investigação em bibliotecas e entidades locais. Em seguida, buscou-

se a observação direta. Daí, portanto, a realização da sondagem e a aplicação dos 

questionários nas duas cidades.  

Esta última fase foi realizada em duas etapas, a primeira foi entre os dias 15 e 20 de 

Abril de 2013, em estadia ininterrupta, para observação da realidade e dinâmica local, para a 

realização de contatos com os proprietários das casas de comércio e apresentação do estudo e 

exposição de seus objetivos, bem como a prévia autorização para aplicação dos questionários 

semiestruturados a suas funcionárias. A segunda compreendeu o período de 23 a 28 de maio 

de 2013, quando foram aplicados os questionários às participantes. Alguns fatores 

influenciaram a obtenção de informações e dados, o mais importante advém das próprias 

                                                           
52A escolha por realizar as dez entrevistas com mulheres trabalhadoras teve o sentido apenas de realizar uma 
sondagem e não tem a pretensão de se constituir em uma verdadeira pesquisa de campo, que teria que envolver 
muitos outros atores locais (sindicatos, órgãos públicos, lideranças da sociedade civil, etc.), bem como a 
realização de uma entrevista mais ampla e qualificada. A sondagem não teve esta pretensão: seu objetivo foi 
apenas o de testar as conclusões teóricas construídas ao longo do trabalho. 
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características dessa comunidade fronteiriça, por ser um núcleo urbano pequeno, onde todos 

se conhecem, e com uma população bastante conservadora. Houve estranhamento em relação 

ao interesse pela(s) cidade(s) e principalmente no teor das questões, no sentido que ali não 

haveria interesse em estudar a relação da mulher e o trabalho, visto que é uma prática muito 

comum entre brasileiros e uruguaios terem a identidade fronteiriça para trabalhar na fronteira, 

onde o maior fluxo, atualmente é de brasileiros trabalhando nos Free Shops pelo intenso 

movimento que se acentua nos últimos dois anos, e pela “vantagem financeira” em se 

trabalhar nos Free Shops, onde os ganhos superam os ganhos no Brasil. 

Assim, as descrições contidas nesse trabalho atingem apenas o grau de profundidade 

que um estudo como este permite, na medida em que o tempo relativamente curto do estudo 

de campo e percepção da inserção da pesquisadora na realidade local permitiu. A utilização da 

comparação de realidades fronteiriças pode tomar diversas formas, pois a comparação 

possibilita um estudo de similaridades e diferenças, em múltiplos contextos. No presente 

trabalho, a comparação se dá numa localidade, sendo um extremo do contexto de sistemas 

semelhantes, o exercício comparativo surgiu como algo inerente ao cotidiano fronteiriço 

Jaguarão/Rio Branco e seus diferentes horizontes semânticos. Em termos deste estudo em si, a 

comparação aparece muito mais como uma tentativa de elucidar reciprocamente os modos de 

compreensão da realidade social do que uma pesquisa sistemática e profunda da realidade 

local. 

 

 

3.2. Relações de Trabalho e Direitos Sociais  

 

A fronteira é, na perspectiva dos estudiosos mais contemporâneos, um espaço de 

trânsito, de fluxo e de trocas. Desse modo, as fronteiras são concomitantemente espaços de 

mobilidade e de contenção, agregando também a manutenção de estruturas tradicionais, o que 

gera muitas vezes tensão nos cruzamentos e nas trocas culturais, tudo apontando a fronteira 

como um lugar aberto e poroso, pois os sujeitos deixam escapar a mobilidade e o fluxo que 

caracterizam o contexto fronteiriço.  

Assim, a fronteira define a separação política, mas não impede as relações sociais 

entre as pessoas de ambos os lados. Quanto à questão da identidade das populações em áreas 

de fronteira, se verifica que as evidências colhidas nas recentes investigações antropológicas 
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nessas regiões demonstram que há um reconhecimento de diferentes grupos étnicos, culturais 

e sociais, o que não constitui óbice à convivência pacífica e à cooperação entre as populações. 

Contudo, percebe-se que as sociedades fronteiriças têm uma dinâmica própria, que muitas 

vezes não obedece aos padrões concebidos pelos governos centrais (um exemplo claro é a 

integração espontânea, que se dá independentemente das integrações econômicas ou 

políticas). A complexa problemática do desenvolvimento e integração em zonas de fronteira 

está evidenciada, e a busca de respostas deve levar em conta as relações entre as populações 

fronteiriças e as necessidades e potencialidades locais. Novas estratégias parecem visíveis, 

mas, ao mesmo tempo, percebem-se problemas novos convivendo com antigos. 

(SPAREMBERGER, 2013).  

A preocupação com a fronteira refere-se ao uso, ou melhor, a diferença no uso que é 

feita pelos uruguaios e pelos brasileiros da legislação específica para a zona de fronteira. 

Bauman (2005, p. 34), ao discutir a globalização, afirma que ela “significa que o Estado não 

tem mais o poder ou o desejo de manter uma união sólida e inabalável com a nação.” Em uma 

situação de fronteira geográfica, pelo fato de que implica dois países com legislações 

diferentes, a proteção do Estado é relevante para a garantia e o asseguramento de direitos dos 

dois países. Essa fluidez do acordo bilateral Brasil – Uruguai revela que “[...] os direitos 

sociais são substituídos um a um pelo dever individual do cuidado consigo mesmo e de 

garantir a si mesmo vantagem sobre os demais” de que fala Bauman (2005, p. 35). Devido a 

esse descomprometimento, a integração, que deveria ser uma causa coletiva, se arrefece e se 

individualiza, pois cada ator social deve tomar conta de si mesmo. Dessa forma, os sujeitos se 

tornam inseguros, ficando à deriva da determinação de cada país. 

A desigualdade social e a pobreza são problemas sociais que afetam a maioria dos 

países na atualidade. A pobreza existe em todos os países, pobres ou ricos, mas a 

desigualdade social é um fenômeno que ocorre principalmente em países não desenvolvidos. 

O conceito de desigualdade social é um guarda-chuva que compreende diversos tipos de 

desigualdades, desde desigualdade de oportunidade, trabalho, etc., até desigualdade de 

escolaridade, de renda, de gênero, etc. De modo geral, a desigualdade econômica – a mais 

conhecida – é chamada imprecisamente de desigualdade social, dada pela distribuição 

desigual de renda. No Brasil, a desigualdade social tem sido um cartão de visita para o 

mundo, pois é um dos países mais desiguais. Segundo dados da ONU53, em 2012, o Brasil era 

a 4º nação mais desigual da América Latina. 

                                                           
53Disponível em: http://redeacqua.com.br/2012/08/brasil-e-quarto-pais-mais-desigual-da-america-latina-diz-onu/ 
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A desigualdade tende a se acumular na zona de fronteira, e os que vêm de família 

modesta têm, em média, menos probabilidade de obter um nível alto de instrução. Os que 

possuem baixo nível de escolaridade têm menos probabilidade de chegar a um status social 

elevado, de exercer profissão de prestígio e ser bem remunerado, pois reside em uma zona 

saliente pela deficiência de recursos. É verdade que as desigualdades sociais são em grande 

parte geradas pelo jogo do mercado e do capital, assim como é também verdade que o sistema 

político intervém de diversas maneiras, às vezes mais, às vezes menos, para regular, 

regulamentar e corrigir o funcionamento dos mercados em que se formam as remunerações 

materiais e simbólicas. 

Em relação a este trabalho, a análise da amostra por grupos etários mostrou que cerca 

de 70% das mulheres participantes que trabalham na fronteira estão na faixa entre 25 e 49 

anos de idade. A proporção da população feminina de 50 anos ou mais de idade na população 

em idade ativa (PIA) é de apenas 27%. Porém, vale ressaltar que, segundo dados do IBGE 

(2011), esse último grupo etário foi o que mais cresceu na PIA54nos últimos anos, de 23,3%, 

em 2003, para 30,1% em 2011, contra 44,9%, em 2003, para 43,4% em 2011, na faixa de 25 a 

49 anos de idade.  

A porção integral da amostra trabalha no comércio local, tanto no lado brasileiro 

(estabelecimentos comerciais) como no uruguaio (Free Shps) e todas as entrevistadas já 

haviam desempenhado diversas atividades antes de ingressar no atual emprego, conforme se 

observa no gráfico a seguir. 

 

                                                           
54População em Idade Ativa (PIA) é uma classificação etária que compreende o conjunto de todas as pessoas 
teoricamente aptas a exercer uma atividade econômica. No Brasil, a PIA é composta por toda população com 10 
ou mais anos de idade e compreende as população economicamente ativa e a população não economicamente 
ativa (IBGE, Pnad, 2012). 
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Tabela 1: Comparação na porcentagem da população feminina que trabalhou em outras atividades que 
antecedem o emprego atual. FONTE: análise das respostas do questionário, 2013. 

 

No que tange à escolaridade nesta amostra, a média de instrução ficou entre os 10 e 12 

anos de estudo, tanto entre as brasileiras como entre as uruguaias, confirmando dados de 

pesquisas desenvolvidas pelo IBGE (2011), pois o nível de escolaridade formal da população 

brasileira tem se elevado continuamente através dos anos. No final do século XX e início do 

XXI, 40 a 50% dos homens e das mulheres tinham menos de quatro anos de estudo, enquanto 

que de 20 a 30% deles e delas apresentavam escolaridade de nível médio ou superior (mais de 

nove anos de estudo). No final da primeira década do milênio (2007), entretanto, verifica-se 

aumento significativo do nível de instrução da população, principalmente das mulheres, 39% 

das quais passam a ter mais de nove anos de estudo, em comparação a 35% dos homens. A 

tendência de aquisição de maior nível de escolaridade das mulheres, que vinha se esboçando 

desde as últimas décadas do século XX e se consolida na primeira década do século XXI, tem 

especial importância para a inserção das mulheres no mercado de trabalho.55 

No caso da fronteira Jaguarão–Rio Branco, as mulheres inseridas formalmente no 

mercado de trabalho, quando analisado o grau de instrução, colocam-se na proporção da 

média dos 10 anos de estudo, possuem o ensino médio completo ou incompleto, na sua 

maioria. Quando questionadas sobre a escolaridade, muitas argumentavam que, por 

                                                           
55Informações retiradas do site: http://www.ibge.gov.br/home/.Acesso em 20/04/2013. 

Brasileiras

Uruguaias
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necessidade, foram obrigadas a abandonar o estudo para suprir as necessidades financeiras de 

sua família, conforme aparece no relato da entrevistada quatro: 

 
Entrevistada quatro: Brasileira, residente em Jaguarão, 35 anos, casada, 01 filho, 
ensino médio incompleto. “Parei de estudar porque tive que trabalhar e aí eu fiquei 
grávida.. pra mim faz falta.. estudo faz muita falta porque aí eu poderia ter 
terminado e não deu..” 
 
 

Convém lembrar ainda que, independentemente do nível de ensino na fronteira, a 

participação da mulher no comércio local é mais elevada que a dos homens, dado relevante, 

pois na última década teve um aumento da diferença em todos os setores, evidenciando a 

inserção feminina, principalmente entre as que possuíam os níveis intermediários de 

escolaridade (ensinos fundamental completo e médio incompleto), como pela saída dos 

homens do mercado de trabalho, em todos os níveis de instrução. O fato de as trabalhadoras 

disporem de credenciais de escolaridade superiores aos seus colegas de trabalho homens, 

entretanto, não tem se revertido em ganhos semelhantes. Há dados que deixam claro que 

homens e mulheres com igual escolaridade obtêm rendimentos diferentes.56 O fato é que as 

relações de gênero vão determinar valores diferentes para profissionais no mercado de 

trabalho, conforme esse trabalhador seja homem ou mulher. E se a maiores patamares de 

escolaridade estão associados, de uma forma geral, maiores salários, isso é mais verdade para 

os homens do que para as mulheres. 

 

 
                                                           
56 Informações retiradas do site: http://www.ibge.gov.br/home/. Acesso em 20/04/2013. 

Mulheres 2003

Mulheres 2011

Homens 2003

Homens 2011
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Tabela 2: Participação da população ocupada com 11 anos ou mais de estudo, por grupamentos de 
atividade, segundo o sexo (%) – (2003 e 2011). FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de 
Trabalho e Rendimento, Pesquisa Mensal de Emprego 2003-2011. 

 

Quando abordado o tema referente às desigualdades e desvalorizações no local de 

trabalho, a maioria das entrevistadas afirmou que nunca sofreram ou sentiram algum tipo de 

constrangimento em seu local de trabalho por parte dos empregadores ou gestores, mas que 

em alguns momentos há conflitos entre seus colegas, e que a maior dificuldade encontrada é o 

trabalho com os “fregueses” que na maioria são “mal-educados”, conforme aparece nos 

relatos das entrevistadas dois e cinco: 

 
Entrevistada dois: Brasileira, residente em Jaguarão, 23 anos, casada, ensino médio 
completo. “Pesquisadora: Você já se sentiu desvalorizada aqui? Entrevistada: Não. 
Sempre me dei bem aqui com todo mundo assim, e não, sempre tudo certo, assim 
sabe? Nunca me descontaram nada a mais, nem nunca me humilharam nunca me 
falaram alguma... já sai irritada com cliente, assim de me faltar com o respeito.. 
cliente sim..” 
Entrevistada cinco: Uruguaia, residente em Rio Branco, 27 anos, separada, 01 filho, 
ensino médio incompleto. “Pesquisadora: Alguma vez tu já foste constrangida? 
Entrevistada: Até hoje não, aqui não..  já me irritei aqui.. não sei te dizer o motivo..  
com clientes, as vezes a gente fala, tem muitos clientes que são muito delicados pra 
tratar, qualquer motivo você já está tratando mal eles...” 
 

 

As mulheres sofrem discriminações em todos os seguimentos sociais, como abordado 

em vários itens da dissertação. No campo do trabalho o mais, comum de acontecer era a 

demissão por motivo de gravidez, a exigência de atestado de esterilização e não gravidez no 

ato admissional eram atos costumeiros. O engajamento da sociedade civil nesta luta se 

mostrou essencial. Na realidade, nos atrevemos a afirmar que é a diferença entre o êxito e o 

malogro de qualquer iniciativa de combate à discriminação no trabalho, pois a solução do 

problema não é simples e deve ser cobrada de toda a sociedade, e não apenas do Estado.  

Fatos como os narrados nas entrevistas acima, são considerados formas de 

discriminação e desvalorização da pessoa trabalhadora como ser humano detentor de direitos, 

nos mostra que o desrespeito não vem de uma única fonte, os empregadores, e que os que 

deveriam contribuir para a extinção, muitas vezes colaboram para seu fortalecimento, a 

sociedade. 

Na região da fronteira, objeto de estudo dessa dissertação, pelas observações feitas, 

pode-se constatar que o desrespeito pela pessoa que trabalha no comércio, independe de sexo, 

ele existe e é saliente. Nas pesquisas bibliográficas, não foi encontrado estudos que abordem o 



76 

 

 

assunto, devido ao pouco tempo e por se desviar do foco, fica uma sugestão para um estudo 

futuro.  

Observou-se ainda que na maioria, as entrevistadas que trabalham no lado do Uruguai, 

deixaram explícitas a sua satisfação com o cumprimento da legislação por parte dos 

empregadores em relação aos direitos trabalhistas, seus salários sempre com pagamentos 

mensais e na data prevista. Todas as entrevistadas afirmaram que a jornada de trabalho 

sempre foi cumprida de forma que não ultrapasse o horário estabelecido em contrato. 

Nos dois lados da fronteira, a legislação, no que se refere ao horário de trabalho, é de 8 

horas diárias, com intervalo de uma hora para almoço. No lado uruguaio, quando os Free 

Shops ficam abertos até mais tarde pelo movimento intenso de clientes, as horas extras são 

remuneradas. Os estabelecimentos Free Shops possuem cartão ponto ou encarregado pelo 

controle do horário, coisa que no lado brasileiro, conforme relatado nas entrevistas, todas 

possuem autonomia e controlam seu próprio horário. Todas as entrevistadas possuem contrato 

de trabalho e há obediência à jornada descrita. Muitas vezes desempenham outras atividades 

que não estão incluídas na função, mas acreditam que isso é irrelevante, pois necessitam do 

trabalho para sua subsistência, e também como uma forma de confiança e valorização por 

parte do empregador. Como é o caso da entrevistada cinco: 

 
Entrevistada cinco: Brasileira, residente em Jaguarão, 20 anos, solteira, ensino 
médio completo. “tipo a valorização que eu tenho hoje, eu não era tão valorizada na 
prefeitura, quanto eu sou hoje aqui... todo crescimento, toda a minha dedicação, eu 
tenho orgulho em trabalhar aqui.. as vezes tenho falta de tempo.. eu tenho que estar 
de olho nos funcionários, tenho que cuidar da administração, vendas... “ 

 

Em seus relatos, as entrevistadas afirmam, o que pode ser apontado como um fator que 

dificulta uma maior concretização dos direitos sociais, como dos direitos em geral, não ter 

conhecimento da legislação trabalhista específica para a mulher, nem conhecimento dos 

acordos fronteiriços. Muitas nem tem conhecimento que a carteira de identidade fronteiriça é 

gratuita, discurso que aparece no relato da entrevistada cinco, “a qual afirma que para 

trabalhar no outro lado tem que tirar a documentação era muito cara”. Algumas entrevistadas 

têm um leve conhecimento acerca de como é a legislação no Brasil e no Uruguai apontando 

vantagens, semelhanças e diferenças, tais como, garantia de emprego à mulher grávida, 

licença-gestante ou licença-maternidade, pagamento do salário-maternidade, horário para 

amamentação. Observou-se, através das análises das entrevistas, que o conhecimento das 

ofertas de políticas sociais deixou de ser responsabilidade nacional para passar a ser do 
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indivíduo, que deve “correr” atrás de seus direitos para estar inserido e usufruir das 

instituições multilaterais.  

Devido a esse descomprometimento, como já observado anteriormente, a integração, 

que deveria ser uma causa coletiva, se arrefece e se individualiza, pois cada ator social deve 

tomar conta de si mesmo. Dessa forma, os sujeitos se tornam inseguros, ficando à deriva da 

determinação de cada país. Conforme argumentam alguns sociólogos, a partir dessa ideia se 

inventou a teoria do capital humano, pela qual se investe nas pessoas para que elas possam 

competir no mercado. 

O fato de o morador fronteiriço ter carteira de identidade uruguaia e brasileira 

evidencia a possibilidade da construção de um sujeito híbrido, mesmo que o documento de 

identidade, material concreto e legal, seja somente um elemento burocrático. Este documento, 

dotado de sentido físico e burocrático, avança para um sentido mais simbólico, pois a 

obtenção da dupla nacionalidade pode acenar para a construção de sujeitos híbridos, quer 

dizer, um sujeito que nasce da fusão de duas culturas e aceita, com ou sem perdas, a 

interpenetração delas. Embora muitos moradores de Jaguarão ou de Rio Branco solicitem a 

cidadania dupla para fins de legalização, por exemplo, para o trabalho, não podemos descartar 

o fato do desejo de integração e de inserção na cultura do outro. 

Como já dito, condições trabalhistas como segurança, rendimento e ocupação também 

interferem na marcação da diferença que se faz por meio de ações ou de atitudes, 

determinadas por questões de direito, uma vez que, em vários fragmentos das entrevistas 

aparece discurso em que se reforça que os direitos não são os mesmos entre os países 

envolvidos. Das entrevistadas, poucas têm conhecimento da legislação que as ampara, e a 

busca por trabalho nas cidades de fronteira, nessa região, teve como único fator decisivo a 

falta de oferta, no seu país de origem. 

A acepção de Giddens (1991, p.12-3), ao analisar a modernidade, enquanto 

descontinuidade entre as ordens sociais tradicionais e as instituições sociais modernas, 

identifica que as características no ritmo de mudança passam pelo seu escopo e abrangência 

global, seguida pela natureza das instituições modernas - o sistema político do Estado-Nação, 

a dependência massiva da energia e a conversão do trabalho em mercadoria. 

Stiglitz (2007) assinala que os acordos comerciais bilaterais e regionais geram 

fragmentação no sistema global, precisamente quando sua legalidade está sujeita aos limites 

impostos pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e por criarem comércios de forma a 

excederem o que o mercado suporta. As assertivas do autor avançam para as implicações 

sobre a segurança por estarem em jogo outros valores para além dos econômicos, como a 
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energia e a alimentação, mas também a desigualdade e a volatilidade. Além disso, o autor 

reconhece que a globalização está aprofundando as desigualdades mundiais, mas não acredita 

que a alternativa seja a opção pelo protecionismo econômico, tanto por parte das nações ricas 

quanto das pobres. Tal estratégia, em longo prazo, não favorecerá o desenvolvimento 

econômico dos países emergentes. 

Há um Acordo do MERCOSUL – Mercado Comum do Sul que assegura a todos os 

migrantes nacionais de um Estado Parte residentes no território de outro Estado a igualdade 

de direitos, com exceção daqueles barrados pelas constituições. No Brasil, por exemplo, o 

direito de votar e de ser votado. Atualmente o Acordo está vigente para toda a região, 

restando apenas detalhes para sua implementação interna com Venezuela e Equador.57 

Importante destacar que o Acordo serviu como marco conceitual para a elaboração dos 

conteúdos da Lei migratórias da Argentina N.º 25.871 [...]. Já a Lei Migratória do Uruguai58, 

embora não se refira diretamente à livre circulação das pessoas no MERCOSUL, N.º 18.250 

também incorpora o espírito do Acordo de Residência, ao assumir, em seu Artigo 13, a tarefa 

de promover a implementação de ações para favorecer a integração sociocultural das pessoas 

migrantes e sua participação nas decisões da vida pública.59 

Nessa linha, os principais benefícios do Acordo de Residência são: 

 
 

Direito de exercer qualquer atividade: por conta própria ou por conta de terceiros, 
nas mesmas condições que os nacionais do país de recepção, particularmente o 
direito a trabalhar e exercer toda atividade lícita nas condições que dispõem as leis; 
peticionar às autoridades; ingressar, permanecer, transitar e sair do território das 
Partes; associar-se com fins lícitos e professar livremente sua religião, em 
conformidade com as leis que regulamentem seu exercício; 

Direito à reunificação familiar: os membros da família que não possuam a 
nacionalidade de um dos Estados Partes poderão solicitar uma residência de idêntica 
vigência daquela que possua a pessoa da qual dependam, desde que apresentem a 
documentação que se estabelece como requisito para a comprovação da relação 
familiar e não possuam impedimentos; 

Direito à igualdade de tratamento: os imigrantes gozarão, no território das Partes, de 
um tratamento não menos favorável daquele que recebem os nacionais do país de 
recepção, no que se refere à aplicação da legislação trabalhista, especialmente em 
matéria de remunerações, condições de trabalho e seguros sociais; 

Direito a transferir remessas: direito a transferir livremente ao seu país de origem 
sua renda e economias pessoais, particularmente os fundos necessários para o 
sustento dos seus familiares, em conformidade com a normativa e a legislação 
interna de cada uma das Partes; 

                                                           
57 Informações retiradas do site: http://www.cdhic.org.br/, acesso em 20/04/2013. 
58Disponível na Cartilha como trabalhar no Mercosul. Disponível em: 
http://www.mte.gov.br/trab_estrang/cartilha_trabalho_mercosul_port.pdf. Acesso 21/02/2013. 
59Informações retiradas do site: http://www.cdhic.org.br/, acesso em 20/04/2013. 
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Direitos dos filhos dos migrantes: os filhos dos imigrantes que tenham nascido no 
território de uma das Partes terão direito a ter um nome, um registro de nascimento e 
uma nacionalidade, em conformidade comas respectivas legislações internas. Os 
filhos dos imigrantes gozarão, no território das Partes, do direito fundamental de 
acesso à educação em condição de igualdade com os nacionais do país de recepção. 
O acesso às instituições de ensino pré-escolar ou às escolas públicas não poderá ser 
negado ou limitado devido à circunstancial situação irregular da estada dos pais.60 
 
 

Na fronteira, onde os processos locais integram o regional com o nacional, é 

necessário olhar o espaço e apreendê-lo em suas distintas escalas de relação entre o local, o 

regional e o nacional. No campo da cooperação internacional entre Brasil e Uruguai, foram 

estabelecidos os Comitês de Fronteira. Na III Reunião da Subcomissão para o 

Desenvolvimento Conjunto de Zonas Fronteiriças, realizado em Brasília, em 14 de dezembro 

de 1989, foi proposta a instalação de Comitês de Fronteira nas localidades limítrofes entre os 

países, configurando-se assim como um foro bilateral para a observação de temas de interesse 

comum da região. O Regulamento destes Comitês, em seu artigo IV, indica que os trabalhos a 

serem desenvolvidos na região devem impulsionar entre outros fatores, medidas em prol do 

desenvolvimento econômico-comercial, cultural, científico, sanitário, turístico e esportivo sob 

sua jurisdição; propor soluções para os problemas operativos da região, facilitando a adoção 

de medidas concretas que agilizem e promovam a circulação de pessoas, mercadorias e 

veículos e apoiar e facilitar a execução das medidas definidas e acordadas no âmbito da 

Subcomissão para o desenvolvimento conjunto de zonas fronteiriças. Também se estruturou 

através da política de cooperação, integração e desenvolvimento da fronteira, o já citado 

Acordo para Permissão de Ingresso, Residência, Estudo e Trabalho, Previdência Social e 

Concessão de Documento Especial de Fronteiriço a nacionais fronteiriços brasileiros e 

uruguaios.61 

Os principais desafios para sua implementação, segundo a CDHI (2013) é talvez um 

dos principais desafios do Acordo de Residência, visto que esse tenha sido apresentado como 

uma possibilidade de se combater a imigração irregular na região e por consequência também 

o contrabando de imigrantes, o tráfico de seres humanos e ter potencializado a capacidade do 

poder público para prevenir o trabalho análogo ao trabalho escravo em função da 

vulnerabilidade consequente da falta de documentos. Por outro lado, os e as imigrantes são 

empreendedores e em pouco tempo são capazes de organizar pequenos comércios e gerar 

emprego, não só para a população migrante, mas também e principalmente para a comunidade 

local. 

                                                           
60Informações retiradas do site: http://www.mercosul.gov.br/, acesso em 20/05/2013. 
61Informações retiradas do site: http://www.mercosul.gov.br/, acesso em 20/05/2013. 
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3.3. Proteção Social da Mulher Trabalhadora 

 

A globalização amplia as oportunidades e as incertezas, a sensação de mal-estar e de 

desorientação, de riscos e de surpresas. Implica uma reordenação dos princípios organizadores 

da vida social e da ordem mundial. Para Santos (2005, p.13), o caráter perverso e tirânico da 

globalização baseia-se em dois aspectos: a informação, ou, mais propriamente, o modo como 

ela é distribuída à humanidade; e o dinheiro, que representa o motor da vida econômica e 

social. Ambas fundam um novo totalitarismo, cujas bases são competitividade, consumo e 

confusão dos espíritos – o globaritarismo. 

Os problemas da globalização também têm a ver com sua gestão, pois a globalização 

econômica tem tido um ritmo mais rápido do que a globalização política, conforme revelado 

por Stiglitz (2007, p. 337): “o fato de as consequências econômicas da globalização 

ultrapassar a nossa capacidade de compreender e moldar a globalização e lidar com estas 

consequências através de processos políticos. A reforma da globalização é uma questão 

política”. 

Há um déficit democrático na maneira como a globalização tem sido gerida, 

resultando em mais perdedores que ganhadores. Entre as respostas sugeridas por Stiglitz 

(2007, p. 350) ao déficit democrático da globalização sublinham-se as seguintes: “À medida 

que os países do mundo se integram mais estreitamente, tornam-se mais interdependentes. 

Uma maior interdependência dá origem a uma maior necessidade de ação coletiva para 

resolver problemas comuns”. 

Para Stiglitz (2007), a aproximação completa ao desenvolvimento implica o 

fortalecimento dos mercados e do Estado e o reconhecimento, para cada país, de qual será a 

correta combinação de Estado e mercado. Os mercados são importantes, pois ajudam a 

distribuir recursos, sobretudo devido à escassez dos recursos. 

 

O desenvolvimento tem de transformar a vida das pessoas e não apenas transformar 
as economias. As políticas para a educação ou emprego necessitam ser vistas desta 
lente dupla: como promover o crescimento e como afetar os indivíduos diretamente. 
Os economistas falam da educação como capital humano: o investimento nas 
pessoas colhe proventos, tal como sucede com o investimento em maquinaria. Abre 
as mentes para a noção de que a mudança é possível, que há outras maneiras de 
organizar a produção, pois ensina os princípios básicos da ciência moderna e os 
elementos de raciocínio analítico e aumenta a capacidade de aprender (SIGLITZ, 
2007, p. 81). 
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O estudo das dinâmicas do desenvolvimento regional deve incluir a análise dos 

processos de globalização nas esferas da política, da economia e da cultura. Tais questões 

remetem à discussão dos direitos sociais, pois estes – observada a concepção ocidental ainda 

majoritária - como invenção do século XX, e consagrados pela Declaração Universal dos 

Direitos do Homem de 1948, caracterizam-se como a soma dos direitos civis e políticos que 

se originam com a Revolução Francesa, e que são o pilar dos sistemas políticos democráticos. 

Sabe-se que direitos não existem somente no mundo das ideias e valores, mas estão sempre 

associados a instituições e recursos. Os direitos civis, que garantem a igualdade de todos 

perante a lei, o direito à vida, à propriedade e à liberdade de expressão, requerem um Estado 

de Direito, um sistema judiciário independente e um poder de polícia capaz de garanti-los. Os 

direitos políticos, de organização partidária, de votar, de ser eleito ou de permanecer na 

oposição, requerem um sistema político-eleitoral, com regras claras para a formação de 

partidos, eleições, poder legislativo independente e proteção efetiva à liberdade política das 

minorias (SCHWARTZMAN, 2010). 

Os direitos fundamentais sociais, por sua vez, segundo Robert Alexy (2008, p. 499) 

são direitos a prestação em sentido estrito, os quais, por sua vez, são direitos do indivíduo, em 

face do Estado, “a algo que o indivíduo, se dispusesse de meios financeiros suficientes e se 

houvesse uma oferta suficiente no mercado, poderia também obter de particulares”. 

Já para Manoel Gonçalves Ferreira Filho (2008, p. 49), “como as liberdades públicas, 

os direitos sociais são direitos subjetivos. Entretanto, não são meros poderes de agir – como é 

típico das liberdades públicas de modo geral – mas sim poderes de exigir. São direitos de 

crédito”. 

Segundo Schwartzman (2010, p.3):  

 Os direitos sociais, que buscam assegurar uma condição de vida minimamente 
satisfatória, com acesso à educação, saúde, alimentação, proteção à infância e à 
velhice, como pré-condição para a igualdade de oportunidades e amparo em 
situações de privação (e não, como às vezes se supõe a igualdade pura e simples), 
requerem a existência de um Estado de Bem Estar, capaz de gerar os recursos e 
organizar os serviços necessários para que eles sejam efetivados. 

 
 

Assim, a grande diferença entre os direitos civis e políticos clássicos e os direitos 

sociais é que os primeiros são sobre tudo normativos, ou seja, são regras gerais que organizam 

o relacionamento entre as pessoas e destas com o Estado, e o custo de sua implementação é 

relativamente baixo. Já os direitos sociais garantem o acesso a bens e serviços que, ou 

derivam da atividade e das transações econômicas dos indivíduos, ou devem ser 
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proporcionados pelos Estados nacionais ou pela comunidade internacional, que precisam ter 

os recursos necessários para isto. O texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948, ao estabelecer que os direitos sociais devam ser garantidos “pelo esforço nacional e a 

cooperação internacional”, de acordo com a “organização e recursos de cada Estado”, aponta 

para três questões fundamentais em relação a estes direitos: sua relação com a economia, com 

os regimes políticos e com os Estados Nacionais (SCHWARTZMAN, 2010). 

O Estado brasileiro aceita legalmente o uso de políticas públicas como forma de 

compensar as desigualdades existentes e de garantir o mínimo de dignidade às pessoas. 

Aquelas são realizadas por meio da prestação de serviços à coletividade e da adoção de 

programas sociais, já que cabe ao Executivo atender às demandas da sociedade, sua ação 

programática está prevista legalmente entre os artigos 196 e 200 da Constituição Federal de 

1988. Caso seja verificada omissão do Estado, recorre-se ao Judiciário para obter sua 

efetivação. 

O Brasil possui em sua agenda várias propostas que, em sua essência, pretendem 

atender a demanda, da carência de instrumentos jurídicos que assegurem e supram as 

necessidades específicas da questão da mulher. A Política Nacional para as Mulheres orienta-

se pelos seguintes pontos fundamentais, conforme pode observar-se em...:  

1) Igualdade e respeito à diversidade: mulheres e homens... 

 
Igualdade e respeito à diversidade – mulheres e homens são iguais em seus 
direitos.  Igualdade e respeito à diversidade Igualdade e respeito à diversidade, a 
promoção da igualdade implica no respeito à diversidade cultural, étnica, racial, 
inserção social, situação econômica e regional, assim como os diferentes momentos 
da vida das mulheres.  

  

2) Equidade: a todas as pessoas... 
 

Eqüidade – a todas as pessoas deve ser garantida a igualdade de oportunidades, 
observando-se os direitos universais e as questões específicas das mulheres.  
Autonomia das mulheres – o poder de decisão sobre suas vidas e corpos deve ser 
assegurado às mulheres, assim como as condições de influenciar os acontecimentos 
em sua comunidade e seu país.  
Laicidade do Estado – as políticas públicas voltadas para as mulheres devem ser 
formuladas e implementadas independentemente de princípios religiosos, de forma a 
assegurar os direitos consagrados na Constituição Federal e nos instrumentos e 
acordos.  
Universalidade das políticas – as políticas públicas devem garantir, em sua 
políticas implementação, o acesso aos direitos sociais, políticos, econômicos, 
culturais e ambientais para todas as mulheres. 
Justiça social – a redistribuição dos recursos e riquezas produzidas pela sociedade e 
a busca de superação da desigualdade social, que atinge de maneira significativa às 
mulheres, devem ser assegurados.  
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Transparência dos atos públicos – o respeito aos princípios da administração 
pública, tais como legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, com 
transparência nos atos públicos e controle social, deve ser garantido. 
Participação e controle social – o debate e a participação das mulheres na 
formulação, implementação, avaliação e controle social das políticas públicas devem 
ser garantidos e ratificados pelo Estado brasileiro, como medida de proteção aos 
direitos humanos das mulheres e meninas. 
 

 

É de competência dos Estados e dos governos a implementação de políticas públicas 

orientadas por instrumentos debatidos a nível internacional que abranjam o tema da mulher, 

dentre os quais podemos citar a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher, de 1979, doravante denominada Convenção da Mulher,  em 

vigor desde 1981. É o primeiro tratado internacional que dispõe amplamente sobre os direitos 

humanos da mulher, e a sociedade, através de suas organizações e instituições, pode 

acompanhar seu cumprimento e colaborar com sua reflexão e crítica para seu aprimoramento. 

Entretanto, essas medidas costumam ser dirigidas a fins políticos, que beneficiam membros 

do Legislativo e do Executivo, já que com a elaboração dessas medidas não reduz a 

desigualdade social, apenas vicia a população carente a viver sob condições assistencialistas 

de governos populares que chegam ao poder devido à vulnerabilidade desses grupos 

marginais. Com isto, estes grupos acabam não tendo acesso a uma moradia digna, à 

socialização da cultura, à educação, ao lazer, à prática de esportes, ao acesso aos bens da vida 

em geral. 

O direito social à saúde está inserido entre os que garantem a seguridade social, que 

compreende também os direitos à previdência e à assistência social. Eles têm por propósito 

garantir um mínimo necessário a uma existência digna, traduzido na disponibilidade de 

recursos materiais indispensáveis à satisfação dos postulados da justiça social (JÚNIOR, 

2010. p. 727). 

O direito à saúde está intimamente relacionado ao direito à vida, por isso pressupõe 

que todos tenham direito a um tratamento digno de saúde, conforme dispõe o art. 196 da 

Constituição de 1988: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. No art. 197, a Constituição dispõe sobre a relevância pública das ações e 

serviços de saúde. No art. 198, institui o Sistema Único de Saúde (SUS) e dispõe em seus 

incisos sobre as diretrizes desse sistema, visando a realização de ações e serviços públicos de 

saúde.  
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O art. 199 dispõe sobre a possibilidade ou não de assistência à saúde pela rede privada, 

de forma complementar e seguindo as determinações do SUS, que dará preferência às 

entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. O art. 200 estabelece as competências do 

Sistema Único de Saúde, exigindo prestações do Estado para a realização de determinadas 

tarefas a fim de que seja garantida a realização do direito à saúde prevista 

constitucionalmente. 

Destarte, a efetivação dos direitos sociais depende da existência de profissionais e 

estabelecimentos habilitados a prestarem atendimento ao indivíduo doente bem como de 

prevenir doenças. Na ausência das prestações materiais do Estado, o Judiciário intervém 

obrigando os entes administrativos a disponibilizarem ações e serviços que atendam às 

demandas da sociedade, que podem ser desde a obrigatoriedade de custeio de tratamento 

clínico à determinação de construção de clínicas e hospitais, já que está em questão o direito à 

vida e a uma existência digna, não podendo haver, portanto, omissão à consecução dos fins da 

justiça social. 

O direito à previdência social está previsto constitucionalmente nos artigos 201 e 202, 

garantindo a segurança social, por meio de um regime de contribuição previdenciária que 

garante o indivíduo segurado e seus dependentes em caso de doença, invalidez, morte, velhice 

e reclusão, por meio de concessão de benefícios e de prestação de serviços. 

Conforme dispõe o artigo 203 da Constituição Federal de 1988, a assistência social 

será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social. 

Estabelece também em seu artigo 204 a solidariedade financeira, já que as ações 

governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da 

seguridade social, e não através de contribuição previdenciária. O direito à seguridade social 

será prestado àqueles que não dispõem de recurso financeiros para o mínimo de existência 

digna, os grupos menos favorecidos economicamente. 

O objetivo desses aportes é melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas com 

adequadas políticas e programas de população e desenvolvimento que visem à erradicação da 

pobreza, o crescimento econômico sustentado no contexto de um desenvolvimento sustentável 

e de sistemas sustentáveis de consumo e produção, o desenvolvimento de recursos humanos e 

a garantia de todos os direitos humanos, inclusive o direito ao desenvolvimento como um 

direito universal e inalienável e parte integral dos direitos humanos fundamentais. Especial 

atenção deve ser dispensada à melhoria socioeconômica da mulher trabalhadora nos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento.  



85 

 

 

Como as mulheres são, em geral, ao mesmo tempo, atores-chave no processo de 

desenvolvimento, a eliminação da discriminação social, cultural, política e econômica da 

mulher é um pré-requisito para o avanço do desenvolvimento social, para a promoção do 

crescimento econômico sustentado no contexto de um desenvolvimento sustentável, para a 

disponibilidade de serviços de planejamento no âmbito social do trabalho de qualidade e com 

saúde, onde ainda não existam mecanismos nacionais para promoção do avanço da mulher ou 

onde esses mecanismos ainda não tenham sido estabelecidos em base permanente, os 

governos deveriam esforçar-se para tornar disponíveis continuamente recursos suficientes 

para esses mecanismos alcançarem sua verdadeira efetividade. 

 

3.4. Desafios e Perspectivas da Proteção do Trabalho da Mulher 

 

 Os principais desafios e perspectivas de proteção do trabalho da mulher em regiões de 

fronteiras, como as que envolvem as cidades gêmeas de Jaguarão (Brasil) e de Rio Branco 

(Uruguai), podem ser reunidos em dois grupos específicos: desafios e perspectivas de ordem 

institucional e desafios e perspectivas que possam fortalecer a proteção direta dos direitos 

humanos. 

 

 

3.4.1. Desafios e Perspectivas de Propostas Institucionais 

O que foi trabalhado ao longo da presente dissertação indica a necessidade de 

elaboração de um novo marco regulatório para atender aos anseios da comunidade da faixa de 

fronteira e promover a integração fronteiriça.  

A Comissão permanente para o desenvolvimento e a integração da faixa de fronteira62, 

identificou um conjunto de medidas (Relatório Final4 do I Encontro dos Municípios de 

Fronteiras, elaborado a partir dos relatórios parciais das quatro reuniões realizadas pela 

Confederação Nacional de Municípios, no final de 200763), dentre as quais, estão as que se 

adequam e são necessárias para esta região específica. Destacam-se as seguintes: 

a) Planejar de forma integrada a atuação governamental na região da faixa de fronteira. 

                                                           
62http://www.mi.gov.br/comissao-permanente-para-o-desenvolvimento-e-a-integracao-da-faixa-de-fronteira 
63 http://portal.cnm.org.br/sites/8300/8400/ResumoRelatorioFinal.pdf 
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b) Estabelecer maior coordenação entre órgãos federais na implementação de ações na 

faixa de fronteira. 

c) Replicar, na região, quando possível, acordos exitosos de integração fronteiriça 

promovidos em outras regiões. 

 d) Articular demandas e respostas, além de acompanhar as ações governamentais que 

vêm sendo realizadas. 

e) Identificar as ações prioritárias do governo federal na faixa de fronteira, 

especificamente para a região de Rio Branco e Jaguarão. 

f) Implementar forma coordenada de utilização do Fundo para a Convergência 

Estrutural do Mercosul (FOCEM), direcionando para esta região específica. 

g) Aproximar as políticas públicas, das demandas do Foro Consultivo de municípios, 

estados federados, províncias e departamentos do Mercosul (FCCR), no caso Brasil e 

Uruguai. 

h) Estimular a criação de Comitês de Fronteira nas cidades gêmeas e em outras 

localidades ao longo da faixa de fronteira, com participação da sociedade e representantes dos 

municípios, estados e União, a fim de discutir e propor soluções sobre questões fronteiriças. 

i) Apoiar barreiras de controle sem prejudicar o trânsito do cidadão fronteiriço; 

j) Considerar, no planejamento das políticas públicas, o impacto das correntes 

migratórias para o país e a partir dele. 

k) Recomendar a atualização de dados sobre estrangeiros no IBGE para comportar 

maior transferência de recursos para municípios da faixa de fronteira. 

l) Avançar nos acordos internacionais que objetivam legalizar a residência e o trabalho 

de nacionais no exterior e vice-versa. 

m) Dar importância ao fluxo migratório para garantir o processo de integração e 

desenvolvimento sul-americano. 

Considerando que, os estudos se pautaram no conhecimento das situações nacional e 

internacional em relação aos assuntos de interesse da independência nacional e da defesa do 

Estado democrático, em especial os que se referem à segurança da fronteira terrestre, à 

ocupação e à integração das áreas de faixa de fronteira, a Comissão Especial achou por bem 

propor e acompanhar as iniciativas necessárias à implementação de uma Política Nacional 

para a Faixa de Fronteira – PNFF e comitês específicos na região em que se localiza. 

Faz-se necessário ainda a adoção de uma política que leve em consideração a parte de 

“fora” da fronteira, e não apenas, como é predominante nos programas de desenvolvimento 

das faixas de fronteira atuais, a parte de “dentro” das fronteiras. Pois, a fronteira se forma 
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através de um contingente inumerado de fatores, e principalmente com o olhar dessas 

populações, transformando num suporte que organiza a existência da fronteira. A diversidade 

e irreversibilidade dos processos culturais nas fronteiras, assim vão criando e recriando os 

atributos referenciais, que se faz necessário para compreender as formas em que se constroem 

as relações, em que se produzem identificações e sentidos, como se fez a fronteira atual, seus  

limites e características peculiares. 

 

 

3.4.2. Desafios e Perspectivas no que se Refere aos Direitos Humanos 

  

No que se refere aos direitos humanos em geral, mas muito particularmente aos 

direitos sociais de minorias ou de grupos vulneráveis, como é o caso do direito social ao 

trabalho da mulher, analisados à realidade local na região de fronteira objeto desta 

dissertação, os instrumentos político-jurídicos e as iniciativas governamentais adotadas, 

constata-se que são fundamentais as seguintes ações: 

a) A realização de acordos regionais que reconheçam que as mulheres em regiões de 

fronteira constituem, de fato, um grupo humano vulnerável e que, portanto, devem ser 

protegidas. 

b) As saídas acima apontadas exigirão a formatação de um complexo sistema jurídico 

internacional. 

c) Deverão ser realizados ajustes no próprio direito interno de cada país. 

d) Atribuição de responsabilidades aos Estados no sentido de oferecer-lhes proteção. 

No entanto, há necessidade de dizer algo mais sobre os direitos humanos sociais das 

minorias em regiões de fronteira. Estas regiões, como salientado nesta dissertação, acabam 

atraindo significativos contingentes de pessoas, procedentes dos mais diversos quadrantes, 

com o que se somam as dificuldades de proteção daqueles direitos, como a proteção dos 

direitos dos grupos conhecidos como “migrantes, imigrantes e deslocados”.  

Neste sentido, é preciso pensar que: 

a) questões que envolvam os fundamentos da sociedade, os valores culturais, os 

princípios morais e éticos que orientam os relacionamentos entre cidadãos, entre grupos 

sociais, comunidades e países precisam ser discutidos, até mesmo porque as migrações por 

causas várias compreendem prováveis situações de integração, são muito diferentes daquelas 

vistas até os dias atuais. 
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b) Não é de hoje que a sociedade convive com fluxos intensos de movimentos 

populacionais.  

c) Entretanto, esses estiveram, na sua grande parte, relacionados a migrações por 

questões econômicas, perseguições políticas e conflitos armados.  

d) Sentimentos como tolerância mútua, hospitalidade e solidariedade são, nesse 

sentido, imprescindíveis para que os resultados não signifiquem tão somente uma exigência 

jurídica; é indispensável um compromisso social humanitário assumido entre um povo e 

outro. 

Além disso, é preciso destacar que estas ações precisam: 

a) Da adoção de políticas sociais que assegurem os mínimos necessários para o 

atendimento das necessidades humanas básicas; 

b) Aceitação cultural; 

c) Garantia do acesso igualitário aos recursos naturais; 

d) Responsabilidade dos países; 

e) De um direito internos, principalmente dos chamados países integrantes de zona de 

fronteira, de políticas sociais que possibilitem o acesso desses fronteiriços aos chamados 

direitos sociais, trabalho, saúde, educação, moradia, etc; 

f) De direitos básicos para que consigam viver com dignidade a mínima dignidade. 

Acredita-se que se faz necessária à implementação de instrumentos que se dedique a 

estabelecer ferramentas para proteção aos direitos humanos fundamentais e ao 

desenvolvimento econômico dos povos que forem de alguma forma caracterizada como 

cidadãos de fronteira, almejando-se uma sociedade que garanta mais dignidade a esta e às 

futuras gerações.  

Por fim, percebe-se que os atuais mecanismos de proteção às pessoas são insuficientes 

para protegerem os grupos que residem em regiões fronteiriças, sendo necessário que se 

construam, dentro do Direito Interno e Internacional, novas ferramentas capazes de tal 

objetivo. Assim, as alternativas analisadas para a resolução dos problemas nas fronteiras 

convergem numa preocupação comum: é preciso que se aumente a proteção material, jurídica 

e política das pessoas que se deslocam internamente, dentro e fora dos territórios dos países 

de fronteira.  

Desse modo, entende-se que, independentemente do instrumento jurídico que for 

utilizado para proteger os cidadãos de fronteira, deverão prever-se mecanismos de amparo aos 

grupos conhecidos como “migrantes, imigrantes, deslocados”. Além disso, deve-se atribuir 

responsabilidades aos países que mais contribuíram para as causas que originaram as 
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migrações, fundamentando-se tal imputação nos princípios da responsabilidade comum, mas 

diferenciada, e da solidariedade. Em todos os contextos desses grupos, o Direito Internacional 

possui fundamental importância, pois o desenvolvimento de qualquer instrumento que se 

dedique a estabelecer ferramentas para sua proteção deve orientar-se por pressupostos 

jurídicos que garantam o equilíbrio social, cultural, ambiental, o respeito aos direitos humanos 

fundamentais e o desenvolvimento econômico e social da região de fronteira. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Se é verdade que a luta pelos direitos humanos e sua proteção já possui uma longa e 

vitoriosa caminhada histórica, conforme afirmado ao início, não menos verdade é que a tarefa 

de construir instituições e mecanismos que, além de respeitar estes direitos, os implementem e 

fomentem parece ser uma tarefa inesgotada e inesgotável. Se isto é válido em relação aos 

direitos humanos em geral, parece sê-lo especialmente em relação aos chamados direitos 

humanos da segunda geração em diante, embora esta classificação dos direitos humanos em 

gerações atualmente sofra críticas, classificação e crítica que foram vistas no primeiro 

capítulo da dissertação. Talvez um destes direitos de mais difícil e incompleta implementação 

seja o do direito social ao trabalho digno, sem discriminação de qualquer ordem, e muito 

especialmente sem discriminação em relação às mulheres. A preocupação, a análise e a 

reflexão sobre o trabalho da mulher perpassam toda a dissertação, o que se procurou fazer a 

partir da observação da realidade do trabalho da mulher na região de fronteira Jaguarão 

(Brasil) e Rio Branco (Uruguai).  

No decorrer deste estudo foi possível perceber porque as cidades-gêmeas de Jaguarão 

(Brasil) e Rio Branco (Uruguai) podem ser considerados um único território, um espaço em 

que culturas, saberes e histórias se entrelaçam, ainda que sob formas não reconhecidas ou não 

previstas pela legislação do Brasil e do Uruguai. Na intenção de modificar esta situação, 

foram criados pelos governos centrais acordos e comitês específicos para a zona de fronteira. 

Estas iniciativas, pelo menos até o momento atual, têm dificuldades de transformar a 

vida dos territórios menores formados, por exemplo, por duas pequenas cidades. É que a 

lógica das ações dos Estados modernos é pouco flexível e está voltada para os grandes 

problemas nacionais. Assim, é difícil a elaboração e consolidação de políticas específicas para 

as regiões fronteiriças. Isto vale também para as políticas de proteção aos direitos humanos 

nestas áreas. 

Por serem espaços complexos, as regiões de fronteiras têm, de fato, dificuldades de 

adequarem as suas legislações e de estabelecer políticas de proteção aos direitos humanos 

(entre os quais, destacam-se os direitos trabalhistas) no espaço territorial transfronteiriço em 

questão. Esta dificuldade foi claramente indicada ao longo do trabalho (em especial no seu 

terceiro capítulo) e se constitui num dos principais fatores de não concretização dos direitos 

humanos na área de fronteira, pois os direitos só adquirem existência social na medida em que 

são enunciados, configurando o espaço da cidadania formal. Flávia Piovesan 



91 

 

 

(PIOVESAN,2003) enfatiza o marco normativo internacional dos direitos humanos, civis e 

políticos das mulheres, constatando que, mesmo com os avanços na implementação desses 

direitos, o fato é que a distância entre a lei e a prática social permanece, fato que aparece no 

discurso da entrevistada seis,  

 

Entrevistada seis: Brasileira, residente em Jaguarão, 29 anos, casada, ensino médio 
completo. “o que falta na maioria das vezes, é a valorização do trabalho da mulher.. 
pois temos que cuidar da casa... saio da loja cansada.. as vezes tenho falta de tempo.. 
eu tenho que cuidar da saúde e como ainda não tenho a carteirinha do cidadão 
fronteiriço.. aí não tem como usar o convênio do lado Uruguaio.. “ 

 

Isto significa que os processos em curso de políticas de integração entre o Brasil e 

Uruguai, sob um olhar específico da fronteira, ainda não foi suficientemente amadurecidos 

para garantir a efetividade da concretização dos direitos humanos.  

Esta constatação é ainda mais evidente quando a observação se volta, como feita 

durante a presente dissertação, para a proteção dos direitos das mulheres (um grupo social 

normalmente mais vulnerável e, portanto, mais propenso a violações de seus direitos). É que é 

de domínio público que o trabalho realizado pelas mulheres é permeado por hierarquias e por 

desníveis salariais bastante significativos, mesmo quando amparado pelas regras do trabalho 

formal. 

Na prática, não foi possível, ao realizar o trabalho de campo efetivamente, coletar um 

número mais significativo de entrevistas. De fato, seu número é limitado considerando a 

complexidade da temática e as tantas variáveis que o assunto comporta. Diante das 

dificuldades, a opção encontrada em debate, junto à orientação, se traduziu em imprimir 

maior densidade àquelas entrevistas que foram realizadas, associando-as a várias outras fontes 

disponíveis, tais como leis, acordos, materiais impressos de encontros sobre a fronteira, 

boletins institucionais, etc. Enfim, tal carência foi suprida pela análise documental e trabalhos 

bibliográficos voltados para a temática fronteiriça. Estas fontes documentais junto às 

entrevistas realizadas com as mulheres que trabalham na fronteira embasaram e, deu 

consistência as análises fundadas por um conhecimento mais profundo das questões teóricas 

voltadas para a fronteira, e somadas a observações cotidianas em encontros institucionais 

pertinentes ao tema, constituíram-se assim nas principais fontes desta pesquisa. 

Entretanto, com a consciência de que muitos processos paralelos, que tencionam os 

tópicos estudados, não puderam ser abordados em profundidade, esta pesquisa privilegiou 

abarcar certa diversidade de temas. Se, por um lado, pode-se adquirir, em alguns momentos, 
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uma conotação difusa, por outro, propiciou estabelecer marcos para a análise a partir da 

consideração da visão específica da questão da mulher e o trabalho e seus distintos processos 

que estão sendo vivenciadas nesta fronteira que, por um longo período, foi largada ao 

esquecimento.  

Quanto ao objetivo geral de compreender a realidade do trabalho formal da mulher na 

fronteira Brasil e Uruguai, especificamente nas cidades-gêmeas Jaguarão-Rio Branco, 

verificou-se que a condição e a identidade fronteiriça, tendo como base formadora uma 

fronteira binacional, a qual conforma uma paisagem cultural em que os intercâmbios entre os 

agentes sociais ultrapassam os limites territoriais, muitas vezes ultrapassando os limites 

políticos e sociais, e considerando, a concepção dessa fronteira dominada pelo intenso fluxo 

do comércio, ficou clara, neste sentido, que as mulheres dessa fronteira específica, vêm 

desempenhando predominantemente o trabalho no comércio, e ainda são membros ativos, 

sendo as principais personagens de interação e constituição do ser social com identidade 

híbrida.  

Verificou-se também que a legislação fronteiriça não é conhecida, nem reconhecida 

pelos próprios atores sociais, pois foi apontada nos relatos a pouca divulgação, e talvez o 

próprio desinteresse dos gestores em que se faça a divulgação da mesma.  

O espaço fronteiriço, por sua própria natureza, torna-se um centro atrator da população 

desempregada, população oriunda do campo e dos excedentes de outros núcleos urbanos, quer 

pela possibilidade de comprar comida mais barata do outro lado da linha fronteiriça quer pelas 

múltiplas oportunidades de trabalho informal que surge da proximidade entre os dois países e 

do fluxo de turistas e de consumidores. 

Outro objetivo foi estabelecer alguns parâmetros teóricos que possam servir de base 

para o estudo dos agentes sociais em relação ao trabalho da mulher e suas relações instituídas 

na zona fronteiriça desta região. Assim sendo, mediante um processo mais amplo, 

evidenciaram-se algumas características singulares regionais que caracterizaram tanto a 

apropriação de recursos pelos poderes locais, tais quais as políticas sociais na fronteira, como 

as tensões e conflitos referentes ao domínio territorial, em uma abordagem que prioriza a ideia 

de que o território é, também, produto de processos simultâneos seja de dominação ou 

apropriação do espaço, ou ambos em conjunto. Neste aspecto apareceram relatos 

evidenciando a dificuldade de interação, pois a legislação dos países não anda em compasso. 

Esta dissertação teve como finalidade principal aprimorar os conhecimentos e trocar 

experiências sobre a problemática que envolve o trabalho feminino na atualidade da fronteira, 

concordando-se com Bourdieu (2000, p. 113) de que a definição de uma região está 
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intimamente ligada ao campo da luta simbólica de “fazer crer e fazer ver, de dar a conhecer e 

fazer reconhecer, de impor as definições legítimas das divisões do mundo social e, por este 

meio, de fazer e desfazer os grupos”, pois os processos de globalização são abordados 

destacando-se as suas condições multifacetadas. Procurou-se assim, através de entrevistas, 

conhecer e indicar novos caminhos, com ênfase na intervenção social para a produção de 

políticas públicas, e identificar indicadores que possibilitem a produção de políticas sociais 

para a ação do Estado que privilegie a condição da mulher trabalhadora, que, na maioria das 

vezes, possui escala dupla de trabalho, conciliando cuidado de filhos, afazeres domésticos e 

trabalho. 
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126de1d7032570e3004b1b78?OpenDocument 

http://a-irmandade.blogspot.com 

www.al.rs.gov.br/portalmercosul/faq/htm 

http://jus.com.br/revista/texto/10938/o-futuro-dos-direitos-fundamentais#ixzz2YbyXmjCl 
 
www.ufrgs.br/nucleomulher/arquivos/artigoalex.pdf 
 
www.cdhic.org. 

http://www.abep.nepo.unicamp.br/site_eventos_abep/PDF/ABEP2004_51.pdf 

http://www.al.rs.gov.br/portalmercosul/faq/htm 

http://www.onu.org.br/documentos/ 

http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm 

http://portal.cnm.org.br/sites/8300/8400/ResumoRelatorioFinal.pdf 
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Anexo 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Meu nome é Tania Angelita Iora, sou psicóloga e eu estou desenvolvendo uma pesquisa de mestrado 

no Programa de Pós-Graduação da Universidade Católica de Pelotas – UCPel, com orientação da 

Prof. Dr. José Alcides Renner. Esta pesquisa tem como objetivo compreender os sentidos do 

trabalho formal para a mulher que exerce suas funções no setor das empresas integrantes do comércio 

da Zona Free de Jaguarão (Brasil) e Rio Branco (Uruguay). 

Esta pesquisa é necessária porque não há muitos estudos sobre este assunto. Espero contribuir 

ampliando o conhecimento existente na área. Serão realizadas entrevistas individuais com algumas 

mulheres que trabalham na área de atendimento ao cliente. 

Estas entrevistas não trarão quaisquer custos, riscos ou desconfortos às participantes.  

Estou à disposição para esclarecer todas as dúvidas que você tenha em relação a esta pesquisa. Você 

tem inteira liberdade de participar ou não e poderá desistir, em qualquer fase, sem sofrer penalidades 

ou represálias. Se você não quiser mais fazer parte desta pesquisa, poderá entrar em contato comigo 

pelo telefone (53 9981 2122).  

Posso garantir que as informações fornecidas nas entrevistas serão confidenciais e sigilosas, ninguém 

mais terá acesso à sua identidade. Peço também solicito seu conssentimento para gravar a entrevista 

em voz. 

 

 

 

__________________________________                 _________________________________  

       Tania Angelita Iora                   Prof. Dr. José Alcides Renner 

 Mestranda          Orientador 

 

 

_______________________________________ 

Entrevistado(a) 

 

 



109 

 

 

Anexo 2 – ROTEIRO DE QUESTÕES PARA AS ENTREVISTAS 

 
 
Dados de identificação e estrutura familiar  

Qual a sua idade? (Em que ano você nasceu?)  

Onde você mora? (Em que local você mora?)  

Quanto tempo você demora de casa até o local do seu trabalho?  

Como você realiza este percurso?  

Quem mais mora na sua casa? Há parentes/amigos que moram na vizinhança?  

Quantos filhos você tem? Qual a idade deles? Todos moram com você?  

Quem cuida dos seus filhos pequenos para você ir trabalhar?  

Se creche: qual o horário de funcionamento da creche? A creche fecha nas férias?  

Até que ano você estudou? (Até que ano você freqüentou a escola?)  

Por que você parou de estudar?  

Você acha que o estudo é importante para a sua vida? Por quê? Como?  

Percurso profissional  

Há quanto tempo você trabalha nessa atividade?  

Desde que ano você trabalha nessa atividade? 

Como você começou a trabalhar nesta área?  

Você já fez algum outro tipo de trabalho?  

Você já trabalhou noutra coisa? 

Você pensa/gostaria de trabalhar em outra coisa/área? Qual? Por quê?  

Sentido pessoal e significações coletivas atribuídas ao trabalho  

O que você acha do seu trabalho na empresa?  

Qual a sua opinião sobre o seu trabalho? 

Você acha o seu trabalho importante para a empresa? Por quê?  

E os colegas e a chefia, em sua opinião eles acham o seu trabalho importante?  

Você se sente valorizada pelo trabalho que você faz? Em que ocasiões?  

Alguma vez você já se sentiu desvalorizada por realizar  esse tipo de trabalho? Como? Por quê?  

O que deixa você feliz no trabalho?  

O que deixa você triste no trabalho?  

O que deixa você irritada no trabalho? 

Quais outros sentimentos que você tem em relação ao seu trabalho?  

Você sente alguma dificuldade na realização de seu trabalho? Qual/is? Como seria possível solucioná-

la/as? 
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Em relação aos direitos trabalhistas 

Seu salário é  pago por mês, por semana ou por dia de trabalho? 

Qual a sua  jornada diária? De 6 ou 8 horas diárias? 

Há contrato de trabalho? Qual  jornada está descrita? 

Sua empresa recolhe o INSS e o FGTS? 

O salário é compatível com sua função?  

Você tem conhecimento da Legislação Trabalhista da mulher? 

Tais como: garantia de emprego a mulher grávida, licença-gestante ou licença-maternidade, 

pagamento do Salário-maternidade, amamentação. 

Você faz horas extras? Considera a remuneração compatível? Recebe corretamente? 

Você recebe alguma vantagens financeiras além do salário formal? Quais? 

 Você recebe algum adicional incorporado ao seu salário formal? Quais? Insalubridade; 

Periculosidade; Noturno; Comissões; Gorjetas; Utilidades (prestações "in natura", alimentação, 

habitação, transporte).  

Você recebe uniforme para exercer sua atividade? Ele é descontado de seu salário? 

Você recebe algum tipo dedesconto de seu salário formal? Quais? Porque? 

O pagamento de seu salário formal é efetuado na data correta? 

Você sempre recebe o recibo de quitação mensal de seu salário formal? 

Você recebe o décimo-terceiro salário? 

Como é efetuado o pagamento do seu décimo-terceiro salário? 
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Anexo 3 – Tratado de amizade, cooperação e omércio de 1975 
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Anexo 4 – Ajuste complementar de 1997 ao Estatuto Jurídcio da Fronteira 
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Anexo 5 – Acordo com o Uruguai para a permissão de Residência, Estudos e Trabalho 
na fronteira 

 

 

Presidência da República  
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos  

DECRETO Nº 5.105, DE 14 DE JUNHO DE 2004. 

 

Promulga o Acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República 
Oriental do Uruguai para Permissão de 
Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais 
Fronteiriços Brasileiros e Uruguaios, de 21 de 
agosto de 2002. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da 
Constituição, e 

Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental 
do Uruguai celebraram, em Montevidéu, em 21 de agosto de 2002, um Acordo para Permissão de 
Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais Fronteiriços Brasileiros e Uruguaios; 

Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse Acordo por meio do Decreto Legislativo no 
907, de 21 de novembro de 2003; 

Considerando que o Acordo entrou em vigor em 14 de abril de 2004, nos termos de seu Artigo IX; 

DECRETA:  

Art. 1o O Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Oriental do Uruguai para Permissão de Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais Fronteiriços 
Brasileiros e Uruguaios, concluído em Montevidéu, em 21 de agosto de 2002, apenso por cópia ao 
presente Decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém. 

Art. 2o São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em 
revisão do referido Acordo ou que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio 
nacional, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição. 

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 14 de junho de 2004; 183º da Independência e 116º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Celso Luiz Nunes Amorim 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 15.6.2004 
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ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O 

GOVERNO DA REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI PARA PERMISSÃO 

DE RESIDÊNCIA, ESTUDO E TRABALHO A NACIONAIS FRONTEIRIÇOS 

BRASILEIROS E URUGUAIOS 

O Governo da República Federativa do Brasil  

e 

O Governo da República Oriental do Uruguai  

(doravante denominados "Partes"), 

Considerando os históricos laços de fraterna amizade existentes entre as duas Nações; 

Reconhecendo que as fronteiras que unem os dois países constituem elementos de integração de 
suas populações; 

Reafirmando o desejo de acordar soluções comuns com vistas ao fortalecimento do processo de 
integração entre as Partes; 

Destacando a importância de contemplar tais soluções em instrumentos jurídicos de cooperação em 
áreas de interesse comum, como a circulação de pessoas e o controle migratório; 

Resolvem celebrar um Acordo para permissão de ingresso, residência, estudo, trabalho, previdência 
social e concessão de documento especial de fronteiriço a estrangeiros residentes em localidades 
fronteiriças, nos termos que se seguem: 

ARTIGO I 

Permissão de Residência, Estudo e Trabalho 

1. Aos nacionais de uma das Partes, residentes nas localidades fronteiriças listadas no Anexo de 
Localidades Vinculadas, poderá ser concedida permissão para: 

a) residência na localidade vizinha, situada no território da outra Parte, à qual fica vinculada na forma 
deste Acordo; 

b) exercício de trabalho, ofício ou profissão, com as conseqüentes obrigações e direitos 
previdenciários deles decorrentes; 

c) frequência a estabelecimentos de ensino públicos ou privados. 

2. Os direitos estabelecidos neste artigo estendem-se aos aposentados e pensionistas. 

3. A qualidade de fronteiriço poderá ser inicialmente outorgada por 5 (cinco) anos, prorrogável por 
igual período, findo o qual poderá ser concedida por prazo indeterminado, e valerá, em qualquer 
caso, exclusivamente, nos limites da localidade para a qual foi concedida. 

ARTIGO II 

Documento Especial de Fronteiriço 
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1. Aos indivíduos referidos no artigo anterior poderá ser fornecido documento especial de fronteiriço, 
caracterizando essa qualidade. 

2. A posse do documento especial de fronteiriço não dispensa o uso dos documentos de identidade já 
estabelecidos em outros acordos vigentes entre as Partes. 

ARTIGO III 

Concessão 

1. Compete ao Departamento de Polícia Federal do Brasil e à Direção Nacional de Migrações do 
Uruguai conceder o documento especial de fronteiriço, respectivamente. 

2. Do documento especial de fronteiriço constará a qualidade de fronteiriço e a localidade onde estará 
autorizado a exercer os direitos previstos neste Acordo e outros requisitos estabelecidos por ajuste 
administrativo entre o Ministério da Justiça do Brasil e o Ministério do Interior do Uruguai. 

3. O documento especial de fronteiriço permite residência exclusivamente dentro dos limites 
territoriais da localidade fronteiriça a que se referir. 

4. Para a concessão do documento especial de fronteiriço serão exigidos: 

a) passaporte ou outro documento de identidade válido admitido pelas Partes em outros acordos 
vigentes; 

b) comprovante de residência em alguma das localidades constantes do Anexo deste Acordo; 

c) documento relativo a processos penais e antecedentes criminais nos locais de residência nos 
últimos 5 (cinco) anos; 

d) duas fotografias tamanho 3x4, coloridas e recentes; 

e) comprovante de pagamento da taxa respectiva. 

5. Não poderá beneficiar-se deste Acordo quem tiver sofrido condenação criminal ou esteja 
respondendo a processo penal nas Partes ou no exterior. 

6. Mediante ajuste administrativo entre o Ministério da Justiça do Brasil e o Ministério do Interior do 
Uruguai poderá ser detalhada ou modificada a relação de documentos estabelecidos no parágrafo 4. 

7. No caso de menores, o pedido será formalizado por meio de representação ou assistência. 

8. Para a concessão do documento especial de fronteiriço serão aceitos, igualmente, por ambas as 
Partes, documentos redigidos em português ou espanhol. 

ARTIGO IV 

Cancelamento 

1. A qualidade de fronteiriço será cancelada, a qualquer tempo, ocorrida uma das seguintes 
hipóteses: 

a) perda da condição de nacional de uma das Partes; 

b) condenação penal em qualquer das Partes ou no exterior; 
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c) fraude ou utilização de documentos falsos para sua concessão; 

d) obtenção de outro status imigratório; ou 

e) tentativa de exercer os direitos previstos neste Acordo fora dos limites territoriais estabelecidos no 
Anexo. 

2. O cancelamento acarretará o recolhimento do documento especial de fronteiriço pela autoridade 
expedidora. 

3. As Partes poderão estabelecer outras hipóteses de cancelamento da qualidade de fronteiriço. 

ARTIGO V 

Outros Acordos 

1. Este Acordo não modifica direitos e obrigações estabelecidos por outros acordos e tratados 
vigentes. 

2. O presente Acordo não obsta a aplicação nas localidades nele abrangidas de outros tratados ou 
acordos vigentes. 

3. Este Acordo não se aplica a qualquer localidade que não conste expressamente do seu Anexo de 
Localidades Vinculadas. 

ARTIGO VI 

Anexo de Localidades Vinculadas 

1. A lista de localidades fronteiriças e das respectivas vinculações para aplicação do presente Acordo 
é a que consta do Anexo, podendo ser ampliada ou reduzida por troca de notas entre as Partes, com 
antecedência de 90 (noventa) dias. 

2. A ampliação da lista estabelecida no Anexo somente poderá contemplar aquelas localidades 
situadas em uma faixa de até 20 (vinte) quilômetros da fronteira e dependerá da concordância de 
ambas as Partes. A ampliação poderá contemplar a totalidade ou parte dos direitos previstos no 
Artigo I. 

3. Cada Parte poderá, a seu critério, suspender ou cancelar unilateralmente a aplicação do presente 
Acordo em quaisquer das localidades constantes do Anexo, por meio de nota diplomática com 
antecedência de 30 (trinta) dias. O cancelamento ou suspensão poderá referir-se também a 
quaisquer dos incisos do Artigo I do presente Acordo. 

4. A suspensão ou cancelamento da aplicação deste Acordo, previstos no inciso 3, não prejudica a 
validade dos documentos especiais de fronteiriço já expedidos, assim como o exercício dos direitos 
deles decorrentes. 

ARTIGO VII 

Extinção de Penalidades 

Ficam extintas as penalidades administrativas aplicadas ou aplicáveis na data da entrada em vigor 
deste Acordo em razão da permanência irregular das pessoas que tenham ingressado até 15 de 
março de 2002 nas localidades mencionadas no Anexo. 

ARTIGO VIII 
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Estímulo à Integração 

Cada uma das Partes poderá ser tolerante quanto ao uso do idioma da outra Parte pelos beneficiários 
deste Acordo quando se dirigirem a órgãos ou repartições públicas para reclamar ou reivindicar os 
benefícios dele decorrentes. 

ARTIGO IX 

Vigência 

Este Acordo entrará em vigor na data da troca dos instrumentos de ratificação pelas Partes. 

ARTIGO X 

Denúncia 

O presente Acordo poderá ser denunciado por qualquer das Partes, com comunicação escrita, 
transmitida por via diplomática, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias. 

ARTIGO XI 

Solução de Controvérsias 

Qualquer dúvida relacionada à aplicação deste Acordo será solucionada por meios diplomáticos, com 
respectiva troca de notas. 

Feito em Montevidéu, em 21 de agosto de 2002, em dois exemplares originais, nos idiomas 
português e espanhol, sendo ambos os textos igualmente autênticos. 

_________________________________ 
PELO GOVERNO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL 
Celso Lafer 

Ministro das Relações Exteriores 

________________________________ 
PELO GOVERNO DA REPÚBLICA 

ORIENTAL DO URUGUAI 
Didier Opertti Badán 

Ministro das Relações Exteriores 
do Uruguai 

ANEXO DE LOCALIDADES VINCULADAS 

Relação de Vinculação das Localidades Fronteiriças 

1. Chuí, Santa Vitória do Palmar/Balneário do Hermenegildo e Barra do Chuí (Brasil) a Chuy, 18 de 
Julho, Barra de Chuy e La Coronilla (Uruguai); 

2. Jaguarão (Brasil) a Rio Branco (Uruguai); 

3. Aceguá (Brasil) a Aceguá (Uruguai); 

4. Santana do Livramento (Brasil) a Rivera (Uruguai); 

5. Quaraí (Brasil) a Artigas (Uruguai); 

6. Barra do Quaraí (Brasil) a Bella Unión (Uruguai). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5105.htm 
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Anexo 6 – Ajuste complementar ao Acordo para permissão de residência, estudo e 
trabalho na fronteira 

 

 

AJUSTE COMPLEMENTAR AO ACORDO PARA PERMISSÃO DE RES IDÊNCIA,  

ESTUDO E TRABALHO A NACIONAIS FRONTEIRIÇOS BRASILEI ROS E  

URUGUAIOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

O Governo da República Federativa do Brasil 

e 

O Governo da República Oriental do Uruguai 

(doravante denominados "Partes"), 

Considerando os intensos laços históricos de fraterna amizade existentes entre as duas 
Nações; 

Reconhecendo que a fronteira entre o Brasil e o Uruguai constitui um elemento de união e 
integração de suas populações; 

Reafirmando o desejo de encontrar soluções comuns para o bem estar e a saúde das 
populações dos dois países; 

Destacando a importância de consolidar soluções por meio de instrumentos jurídicos que 
facilitem o acesso dos cidadãos fronteiriços aos serviços de saúde, nos dois lados da fronteira; 

Buscando amparar o intercâmbio que já existe na prestação de serviços de saúde humana na 
região fronteiriça; e 

Considerando a legislação e a organização dos Sistemas de Saúde de ambos os países, 

Resolvem celebrar o presente Ajuste Complementar, no marco do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e da República Oriental do Uruguai para Permissão de 
Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais Fronteiriços Brasileiros e Uruguaios, assinado em 
Montevidéu, em 21 de agosto de 2002, e das Notas Reversais de 23 de abril e 20 de maio de 
2008:  

Artigo I  

Âmbito de Aplicação 
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1. O presente Ajuste Complementar visa a permitir a prestação de serviços de saúde humana 
por pessoas físicas ou jurídicas situadas nas Localidades Vinculadas estabelecidas no Acordo 
para Permissão de Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais Fronteiriços Brasileiros e 
Uruguaios. 

2. A pessoa física ou jurídica contratada somente admitirá pacientes residentes nas zonas 
urbanas, suburbanas ou rurais de uma das Localidades Vinculadas mencionadas no parágrafo 
anterior, mediante a apresentação da documentação que confirme sua identidade e domicílio 
expedida por autoridade policial correspondente ou outro documento comprobatório de 
residência, como o Documento Especial de Fronteiriço. 

Artigo II  

Pessoas Habilitadas 

1.O presente Ajuste Complementar permite às pessoas jurídicas brasileiras e uruguaias 
contratarem serviços de saúde humana, em uma das localidades mencionadas no Artigo I, de 
acordo com os Sistemas de Saúde de cada Parte. 

2.A prestação de serviços poderá ser feita tanto pelos respectivos sistemas públicos de saúde 
quanto por meio de contratos celebrados entre pessoa jurídica como contratante, de um lado, e 
pessoa física ou pessoa jurídica como contratada, de outro, tanto de direito público quanto de 
direito privado. 

Artigo III  

O Contrato 

1.A prestação de serviços de saúde será feita mediante contrato específico entre os 
interessados de cada país. 

2.As Partes contratantes serão pessoas jurídicas de direito público e de direito privado e as 
Partes Contratadas, pessoas jurídicas de direito público, pessoas jurídicas de direito privado 
ou pessoas físicas. 

3.Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos 
princípios e diretrizes do Sistema de Saúde de cada Parte. 

4.O contrato terá por objeto a prestação dos seguintes serviços de saúde humana, entre outros: 

a) serviços de caráter preventivo; 

b) serviços de diagnóstico; 

c) serviços clínicos, inclusive tratamento de caráter continuado; 

d) serviços cirúrgicos, inclusive tratamento de caráter continuado; 

e) internações clínicas e cirúrgicas; e 
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f) atenção de urgência e emergência. 

Artigo IV  

Forma de Pagamento 

1.A forma de pagamento do contrato obedecerá às normas e regulamentações de cada Parte. 

2.O contrato poderá incluir como forma de pagamento a compensação recíproca de prestação 
de serviços de saúde. 

3.O contratante não poderá ceder ao contratado materiais utilizados em serviços de saúde 
humana, tais como medicamentos e insumos, vacinas, hemoderivados e materiais clínicos ou 
cirúrgicos, como forma de pagamento do contrato.  

Artigo V  

Veículos 

1.Veículos utilizados na prestação de serviços, objeto do presente Ajuste Complementar, tais 
como ambulâncias, deverão respeitar as regulamentações técnicas de ambas as Partes. 

2.Tais veículos poderão circular livremente em zonas urbanas, suburbanas e rurais das 
Localidades Vinculadas, em ambos os lados da fronteira, sempre que devidamente 
identificados. 

Artigo VI  

Documentação dos recém nascidos 

1.O registro de nascimento será feito por declaração de um dos genitores ou de uma das 
pessoas enumeradas na respectiva lei dos Registros Públicos das Partes. O declarante deve 
apresentar o documento comprobatório fornecido nos termos da legislação vigente da 
respectiva Parte. 

2.A Parte do contratado emitirá o documento de nascido vivo e o encaminhará a autoridade 
consular da Parte do contratante, a fim de que a criança nascida no território da outra Parte 
seja regularmente registrada em Consulado ou Vice-Consulado respectivo. 

3.A autoridade consular da Parte do contratante reconhecerá gratuitamente o documento de 
nascido vivo, no idioma original, nos casos de pobreza ou indigência. 

Artigo VII  

Documentação de falecimento 

1.Na hipótese de óbitos, a Parte do contratado emitirá o atestado de óbito e o remeterá ao 
Consulado ou Vice-Consulado do país do contratante, que o reconhecerá gratuitamente nos 
casos de pobreza ou indigência, e o registrará devidamente no banco de dados consular. 
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2.Se ocorrer em trânsito, o óbito será atestado no destino, exceto se houver regresso ao ponto 
de partida. 

Artigo VIII  

Idioma da documentação 

As autoridades de cada país serão tolerantes quanto ao uso do idioma na redação de contratos 
e documentos decorrentes deste Ajuste. 

Artigo IX  

Comissão Binacional Assessora da Saúde na Fronteira 

A Comissão Binacional Assessora da Saúde na Fronteira Brasil-Uruguai, instituída por meio 
do Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Técnica, Científica e Tecnológica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do 
Uruguai para a Saúde na Fronteira, será o órgão encarregado de supervisionar a 
implementação do presente Ajuste. 

Artigo X  

Emendas 

O presente Ajuste Complementar poderá ser modificado por acordo mútuo entre as Partes. As 
modificações entrarão em vigor observados os mesmos trâmites previstos no Artigo XI, e 
serão parte integrante deste Ajuste Complementar. 

Artigo XI  

Vigência 

Este Ajuste Complementar entrará em vigor trinta dias após o recebimento da segunda Nota 
diplomática atestando o cumprimento dos requisitos internos de vigência. 

Artigo XII  

Denúncia 

Este Ajuste Complementar poderá ser denunciado por qualquer dos Estados Partes, mediante 
comunicação escrita, transmitida por via diplomática, com a antecedência mínima de noventa 
dias. 

Artigo XIII  

Solução de Controvérsias 

Eventuais divergências, dúvidas e casos omissos decorrentes da interpretação e aplicação 
deste Ajuste Complementar serão solucionados por via diplomática. 
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Feito em Rio de Janeiro, em 28 de Novembro de 2008, em dois exemplares originais, nos 
idiomas português e espanhol, sendo ambos os textos igualmente autênticos.  

PELO GOVERNO DA REPÚBLICA PELO GOVERNO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL ORIENTAL DO URUGUAI 

 

http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2008/b_271/ 
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Anexo 7 – Acordo sobre a Dispensa de Consularização dos Documentos para obtenção da 

Carteira de Fronteiriço 
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Anexo 8 – Acordo com o Uruguai para criação de Escolas e/ou institutos Binacionais 
Fronteiriços Profissionias 

 

 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO B RASIL E O  

GOVERNO DA REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI PARA A CRI AÇÃO DE  

ESCOLAS E/OU INSTITUTOS BINACIONAIS FRONTEIRIÇOS PR OFISSIONAIS  

E/OU TÉCNICOS E PARA O CREDENCIAMENTO DE CURSOS TÉCNICOS  

BINACIONAIS FRONTEIRIÇOS  

O Governo da República Federativa do Brasil 

e 

O Governo da República Oriental do Uruguai 

(doravante denominados "Partes"), 

Tendo em conta o Estatuto Jurídico da Fronteira entre Brasil e Uruguai firmado em 20 de 
dezembro de 1933, o Ajuste Complementar de tal Estatuto, firmado em 06 de maio de 1997, 
bem corno o Acordo para Permissão de Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais 
Fronteiriços Brasileiros e Uruguaios, assinado em 21 de agosto de 2002, 

Acordam o seguinte: 

ARTIGO I  

Das Autoridades Centrais 

As escolas e/ou institutos que se criarem estarão sob a supervisão da Secretaria de Estado da 
Educação, do Rio Grande do Sul, por meio da Superintendência da Educação Profissional – 
SUEPRO, pelo Brasil, e da Administração Nacional de Educação Pública – ANEP, pelo 
Uruguai. 

Cada Parte se compromete a informar periodicamente as ações desenvolvidas aos respectivos 
Ministérios de Relações Exteriores e de Educação. 

ARTIGO II  

Das Escolas e/ou Institutos Binacionais Fronteiriços  
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Profissionais e/ou Técnicos 

Os Governos da República Federativa do Brasil e da República Oriental do Uruguai, por meio 
do presente Acordo, decidem autorizar o estabelecimento de escolas e/ou institutos 
Binacionais Fronteiriços Profissionais e/ou Técnicos na zona de fronteira comum a ambos os 
países, definida pelo Acordo para Permissão de Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais 
Fronteiriços Brasileiros e Uruguaios. 

ARTIGO III  

Dos Objetivos das Escolas e/ou Institutos 

As escolas e/ou institutos terão como objetivo promover a qualificação e a formação 
profissional, permitindo a inclusão social da população fronteiriça, tendo na educação um 
elemento de fortalecimento do processo de integração. 

ARTIGO IV  

Dos Locais, Móveis e Equipamentos 

A SUEPRO e a ANEP escolherão consensualmente os centros considerados fronteiriços, onde 
serão implantadas as escolas e/ou institutos, atendendo a legislação vigente em cada país, de 
acordo com as possibilidades e condições de infra-estrutura que eles oferecerem. 

Os locais, móveis e equipamentos necessários para cada escola e/ou instituto serão providos 
em igual proporção pelos gestores públicos da educação. 

ARTIGO V  

Da Regulamentação e do Funcionamento dos Cursos 

As autoridades superiores da SUEPRO e da ANEP selecionarão, mediante consenso, os 
cursos a serem ministrados em cada escola e/ou instituto, levando em conta as características 
específicas de cada zona de fronteira, as principais demandas de seu mercado de trabalho e as 
necessidades educacionais de sua população. 

As autoridades superiores da SUEPRO e da ANEP estabelecerão de comum acordo o 
regulamento e o funcionamento das escolas e/ou institutos. 

Os cursos a serem oferecidos pelas escolas e/ou institutos deverão observar as resoluções e as 
recomendações do Setor Educacional do Mercosul-SEM, bem como as diretrizes curriculares 
estabelecidas por cada uma das Partes. 

ARTIGO VI  

Do Credenciamento e Autorização de Funcionamento  

de Cursos Técnicos 
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O credenciamento e autorização de funcionamento dos cursos técnicos será de competência 
dos Conselhos de Educação, de acordo com a legislação de cada país. 

ARTIGO VII  

Das Vagas 

Em cada um dos cursos, os postulantes de cada Parte terão direito a cinqüenta por cento 
(50%) do total de vagas. 

Caso uma das Partes não preencha a totalidade das vagas a ela destinada, deverá 
disponibilizá-las à outra Parte. 

Quando o número de candidatos exceder ao número de vagas oferecidas pelas Partes, adotar-
se-á o critério de seleção estabelecido no Artigo VIII. 

ARTIGO VIII  

Do Processo Seletivo de Ingresso 

Para o ingresso nos Cursos Técnicos, os candidatos deverão comprovar estar cursando ou 
haver concluído o Ensino Médio, no Uruguai, ou a Educação Média, no Brasil. 

Os demais critérios deverão ser estabelecidos em documentos próprios das escolas e/ou 
institutos que oferecerem os cursos. 

O processo seletivo será realizado pelas escolas e/ou institutos sob a coordenação das 
Coordenadorias Regionais de Educação do Rio Grande do Sul, no Brasil, e da ANEP, no 
Uruguai. 

ARTIGO IX  

Dos Cursos Bilingües 

Os cursos serão ministrados na língua materna dos professores. 

Poderão ser oferecidos aos alunos programas de ensino de outros idiomas, bem como reforço 
de aprendizagem em português e espanhol. 

ARTIGO X  

Do Intercâmbio de Publicações 

Os documentos resultantes das atividades desenvolvidas no contexto do presente Acordo 
serão de propriedade das Partes. 

A versão oficial dos documentos de trabalho será elaborada no idioma de origem e, em caso 
de publicação, obedecerá às normas pertinentes, vigentes em cada país. 

ARTIGO XI  
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Dos Diretores, Docentes e Funcionários 

Os diretores, docentes e funcionários das escolas e/ou institutos considerados nacionais de 
uma das Partes e residentes nas localidades de fronteira deverão observar os dispositivos 
previstos no Acordo para Permissão de Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais 
Fronteiriços brasileiros e uruguaios. 

ARTIGO XII  

Dos Acordos com Universidades 

As escolas e/ou institutos desenvolverão programas conjuntos com universidades públicas 
e/ou privadas considerando as necessidades educacionais da zona de fronteira na qual estão 
localizadas. 

ARTIGO XIII  

Dos Certificados e Diplomas 

Os Certificados serão considerados de qualificação profissional em caso de terminalidade 
parcial. 

Os Diplomas expedidos serão considerados de Formação Profissional de Técnico, na área do 
curso ofertado, tendo validade no âmbito curricular e no âmbito laboral. 

Deverão ser observadas as leis e os regulamentos de cada Parte, bem como as diretrizes 
estabelecidas no Protocolo de Integração Educacional e Revalidação de Diplomas, 
Certificados, Títulos e de Reconhecimento de Estudos de Nível Médio Técnico, firmado em 
05 de agosto de 1995. 

ARTIGO XIV  

Da Entrada em Vigor deste Acordo 

O presente Acordo entrará em vigor na data do recebimento da segunda notificação em que 
uma das Partes comunique o cumprimento de seus respectivos requisitos internos de 
aprovação, e terá vigência por tempo indeterminado. 

ARTIGO XV  

Da Denúncia deste Acordo 

Qualquer uma das Partes poderá denunciar o presente Acordo notificando por escrito a outra 
Parte, pela via diplomática, sua intenção de terminá-lo. A denúncia surtirá efeito seis meses 
após a notificação. 

A denúncia do presente Acordo não afetará as atividades que se encontrarem em execução, 
salvo quando as Partes acordarem de outro modo. 

Qualquer dúvida relacionada à aplicação deste Acordo será solucionada pela via diplomática. 



138 

 

 

Feito em Brasília, em 1 de abril de 2005, em dois exemplares originais, nos idiomas português 
e espanhol, sendo ambos os textos igualmente autênticos. 

PELO GOVERNO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL 

PELO GOVERNO DA REPÚBLICA 

ORIENTAL DO URUGUAI 

________________________ 

CELSO AMORIM 

Ministro de Estado 

das Relações Exteriores 

________________________ 

REINALDO GARGANO 

Ministro das Relações 

Exteriores 
 

 

http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2005/b_55/ 
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Anexo 9 – Acordo operacional de residência no MERCOSUL, Bilateralizado com o 
Uruguai 
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Anexo 10 – Resolução do Banco de Previsión Social Uruguaio sobre a admissibilidade da 
Carteira de Fronteiriço 
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Anexo 11 – Proposta de Acordo entre INSS – BPS 
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