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(Resumo) No período contemporâneo, um dos principais questionamentos é quanto o fluxo 

migratórios internacionais e a soberania dos estados nacionais. Tal fato ocorre em razão dos 

migrantes transpassarem inúmeras barreiras, (muitas vezes físicas) impostas pela ação estatal, 

ou mesmo, pela falta de alternativas políticas frente à presença de diferentes grupos migratórios 

em seu respectivo território nacional. Neste contexto, o termo Transnacionalismo surge em 

pauta. Desta maneira, fatores como: maior acessibilidade à comunicação, meios de transporte e 

o surgimento e fortalecimento de redes sociais migratórias, acabam por facilitar e potencializar o 

uso de alguns recursos que, em períodos anteriores não estavam tão tangíveis à ação dos 

migrantes. Sendo assim, a utilização das redes sociais acaba por gerar um espaço 

transnacional/globalizado, onde as relações entre os países de origem e destino se encontram 

mais fortalecidas. Entretanto, tais táticas fortalecem também muitas controvérsias acerca do que 

realmente viria a ser uma prática transnacional no contexto dos estudos migratórios. Afinal: o 

fato de um grupo de migrantes atravessar fronteiras nacionais, residir em outro país que não o 

de origem, fazer uso do envio das remessas, utilizar meios digitais de comunicação, trabalhar 

nos setores da economia informal e atuar precariamente nos espaços públicos da cidade se 

apresenta de fato como uma prática transnacional? Sendo assim, nesse artigo utilizamos leituras 

de caráter mais crítico à questão da transnacionalidade e de algumas terminologias utilizadas 

nos estudos migratórios, compreendendo que para um Transnacionalismo de grau elevado, uma 

série de condições necessitam ser estabelecidas, conectadas e solidificadas tanto no território de 

origem, como no de destino. Assim, para tal análise focamos um grupo de migrantes paraguaios 

em Curitiba, capital do estado do Paraná, ao sul do Brasil, visto sua relevância quantitativa na 

cidade. Metodologicamente, foram consultadas séries censitárias e aplicados métodos 

qualitativos, tais como: registro e análise fotográfica, participação em grupos de reunião, análise 

de festas anualmente promovidas por grupos migratórios e eventos científicos. Como resultado, 

verificamos que a transnacionalidade praticada pelos migrantes provenientes do Paraguai em 
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Curitiba é de baixa intensidade, entendendo que para uma efetiva prática transnacional não são 

suficientes apenas o uso de alguns recursos e fluxos entre os locais de origem/destino. 

Problemas como ausência de espaços públicos de ação, políticas migratórias favoráveis e o 

histórico de relações conturbadas no campo político entre os dois países, apontam que para uma 

prática transnacional completa, muitas lacunas ainda precisam ser preenchidas, sendo, portanto, 

este um fluxo que apresenta apenas relações políticas pontuais entre os dois países envolvidos. 

Palavras chaves: (Transnacionalismo; migrações internacionais; globalização; redes sociais 

migratórias; espaços públicos) 

Introdução  

A migração internacional tem se apresentado como um fenômeno presente no mundo inteiro. O acesso a 

melhores condições de transporte, diminuição dos custos de deslocamento, o fortalecimento de redes 

sociais migratórias, a facilidade de aquisição de informações sobre o país de destino, contribuem para 

uma intensidade maior no fluxo de pessoas entre os lugares. Dentro da América do Sul tal fato não é 

diferente. A região possui um histórico de envolvimento em fluxos migratórios, ainda que sua 

diversificação de pessoas e localidades tenha variado no tempo e espaço.  

Entretanto, em conjunto com o incremento do deslocamento populacional, surgem cada vez mais 

restrições por parte dos Estados- nacionais, buscando romper ou enfraquecer vínculos e a vinda de 

migrantes internacionais para dentro de seu território. Políticas migratórias cada vez mais restritivas, a 

presença de inúmeras barreiras (muita vezes físicas) em conjunto com uma alta fiscalização no trânsito 

de pessoas, acabam por compor estratégias na tentativa de conter a entrada destes “indesejados” 

migrantes. Sendo assim, dentro deste contexto, podemos identificar a migração internacional como uma 

das grandes problemáticas dos Estados-Nação. Pois, apesar destas interferências e impedimentos, 

migrantes continuam transpassando fronteiras e criando inúmeras táticas para adentrar territórios de 

outros países, agindo de uma forma que subverte a soberania destes Estados receptores de migrantes. 

Portanto, dentro dessas relações tensas e contraditórias, o que se percebe como característica do fluxo 

migratório é o aumento e fortalecimento de redes sociais migratórias, que acabam por gerar vínculos 

tanto nos países de origem, como nos países de destino, se tornando a principal tática de deslocamento 

e inserção de migrantes nos locais de destino. 

Essas inter-relações criadas entre o local de origem e o de destino acabam, por muitas vezes, ser 

caracterizadas como uma prática transnacional, justamente por propiciar o contato e conexões entre duas 

localidades nacionais distintas. Esta experiência migratória, das redes sociais possibilitando conexões em 

espaços distintos, tem sido traduzida conceitualmente como Transnacionalismo.  



No entanto, a elaboração teórico-reflexiva do que realmente viria a ser uma prática transnacional é 

polêmica. Inúmeros questionamentos e reflexões críticas surgem em relação à aplicação do conceito no 

plano empírico dos estudos migratórios. Desta maneira, para este estudo buscou-se analisar o grupo de 

migrantes provenientes do Paraguai para a cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, situado na 

região sul do Brasil. Assim, o trabalho se divide em 3 partes: 1- uma discussão acerca do conceito de 

Transnacionalismo aplicado às análises migratórias e quais as suas possibilidades e restrições para o 

estudo da migração. 2- utilização de fontes quantitativas através de séries censitárias e de outras fontes, 

com o intuito de quantificar a presença do grupo estudado, e conjuntamente entender alguns padrões 

deste fluxo migratório. 3- utilização de metodologias qualitativas como: fotografias, entrevistas e 

observações participantes e análise de documentos estatais, que procuram compreender melhor as 

lógicas de inserção nos espaços públicos, políticos-formais e festivos da cidade. 

Como resultado, verifica-se que o grau de Transnacionalismo dos migrantes paraguaios na cidade de 

Curitiba ainda é baixo, e que a relação entre os dois países ainda se dá muito mais por políticas pontuais 

por parte dos Estados envolvidos, e que não dão sustentação para uma prática transnacional de grau 

elevado. Como conclusão, obtém-se que quando aplicado à realidade empírica, o conceito de 

Transnacionalismo ainda apresenta lacunas para as análises teóricas dos estudos migratórios 

contemporâneos. 

Discussão conceitual sobre Transnacionalismo 

Em relação à análise de fenômenos sócio-espaciais, podemos inferir que os movimentos 

migratórios não podem ser explicados apenas pela escala global. Ou seja, como nos alerta 

Santos (2009), uma articulação entre as ações estatais e suas implicações em escala local é 

fundamental para o entendimento das redes migratórias. Em outras palavras, uma abordagem 

multiescalar tende a lograr mais êxito no poder de compreensão dos fluxos migratórios 

contemporâneos. Desta maneira, as políticas implementadas pelo Estado possuem interferência 

decisiva nas relações sociais dos migrantes e a sua utilização do território. No caso das 

migrações internacionais, esta relação se aplica na intencionalidade de controlar quais fluxos de 

pessoas estrangeiras terão ou não acesso ao território do Estado-Nação, no caso deste trabalho, 

o Brasil. 

Entretanto, antes de qualquer início a uma discussão conceitual da topologia Transnacionalismo 

atrelada aos seus limites e possibilidades nos estudos migratórios, faz-se fundamental 

reconhecer que o uso do espaço é condição fundamental neste debate, mais especificamente 

em seu recorte territorial. Esta última categoria aqui é compreendida sob a lógica que Offner e 

Pumain indicam:  



 

É definido como uma construção social dotada de sentido e 

mesmo de existência por um grupo social (...). O território é um 

momento de negociação, endógeno e exógeno à população 

concernida, que produz e reproduz a identidade coletiva através 

de manifestações diferentes dos lugar e de sua consciência. O 

território é apropriação. Através dele uma população define o que, 

no espaço, releva de uso legítimo, prático e simbólico. O território 

é memória: ele é o marco temporal da consciência de estar em 

conjunto (...). O território é regulação: não há identidade sem 

regras, implícitas ou explícitas, impostas ou consentidas, 

modulando as trocas entre si e com os outros. A partir de um 

mesmo espaço pode-se construir territórios múltiplos, disjuntos ou 

superpostos, conflituais ou não, de uns em relação aos outros. 

(OFFNER e PUMAIN, 1996, apud SANTOS, 2005)2 

 

Nesta definição é possível afirmarmos que a migração é um fenômeno geográfico por 

excelência. O componente espacial como apontado anteriormente é intrínseco a este debate, 

pois as pessoas se deslocam de um local para outro, ou seja, necessariamente ao menos dois 

locais estão envolvidos o trajeto migratório: origem e destino. Essa condição como aponta Sayad 

(1998), faz com que os migrantes carreguem consigo uma situação dúbia de E/Imigrante. Ou 

seja, do local de onde saiu, é esperado seu retorno, e no local em que chegou é esperada sua 

partida. Portanto, ao migrante é atribuída uma condição de provisoriedade no espaço, onde o 

seu deslocamento é muita vezes aguardado. 

Desta maneira, destaca-se no período contemporâneo a capacidade que os fluxos migratórios 

possuem em evidenciar a complexidade dos Estados-Nação. Como apontado anteriormente, não 

são raras as tentativas dos Estados receptores, em conter determinados grupos de pessoas. 

Barreiras e dificuldades são entrepostas das maneiras mais distintas, desde o início do 

deslocamento às dificuldades no local de destino. Dadas as condições adversas à sua 

circulação, algumas táticas são utilizadas para transpor fronteiras, e consequentemente 

subverter a lógica soberana do Estado-Nação. Desta maneira, os migrantes se articulam em 

redes sociais migratórias. Para Cannales (2005), se utilizando dos recursos das redes, os 
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migrantes criam uma série de laços com o país de origem e o de destino, fundando 

“comunidades transnacionais”.  

No que tange as redes sociais migratórias, Santos (2007); Matos (2011) nos apresentam a 

capacidade que as mesmas possuem em se entrelaçarem com o território. Essa aderência entre 

os dois conceitos, redes sociais e migrações geram um poderoso instrumento que possibilita a 

análise entre a circulação de migrantes estrangeiros e  a extensão das conexões nos locais de 

origem e os de destino. Tal relevância analítica se encontra justamente na possibilidade em 

abordar o fenômeno migratório entre escalas espaciais distintas.  Entretanto, atrelado a isso, 

refuta-se o poder que as redes sociais, possuem em explicar os fenômenos por elas mesmas. 

Assim, pode-se concluir que as redes são utilizadas como recursos sociais e, em dados 

contextos migratórios, através de atos sociais, políticos, culturais e econômicos, capazes de 

gerar um campo de visibilidade aos migrantes em seu território de destino. Desta maneira, 

entrando mais a fundo em uma discussão conceitual acerca da tipologia Transnacionalismo, o 

presente artigo parte do princípio e da concepção de que global e rede social não são sinônimos 

de Transnacional. (FAIST, 1999; STEFONI, 2005; SANTOS, 2011). 

Em relação à discussão do que viria a ser Transnacionalismo, não são poucos os debates 

acerca das suas capacidades e suas limitações. Salienta-se que um ponto que não está em 

discussão neste trabalho é a importância do espaço nos fluxos migratórios. Nas mais diversas 

abordagens migratórias que levem em consideração às redes sociais migratórias, o espaço é 

condição primária. É praticamente consensual a expressividade que o território possui diante da 

relação com os migrantes, e o uso que estes fazem dos recursos territoriais. (PRIES, 2002; 

SANTOS, 2005; MATOS, 2011; MONTAÑO, 2011; TAVERNELLI, 2011). Assim, articulado com 

os deslocamentos, o uso que os migrantes fazem do território e as suas possibilidades e 

restrições são fundamentais neste processo. Esta discussão será retomada na próxima seção. 

Retomando o debate acerca da abordagem transnacional, pode-se apontar que a mesma surgiu 

na busca por alternativas ante as maneiras clássicas de se abordar os estudos migratórios. 

Herrera Lima (2000, citado por TAVERNELLI, 2011)3 chama a atenção de que os estudos 

migratórios na América Latina, sempre tiveram sua base em outras áreas como: urbanização, 

industrialização, processos políticos e perseguições, entre outros. Desta maneira, ambiciona-se 

na atualidade, uma abordagem que compreenda os fenômenos migratórios como um aspecto 

social complexo e merecedor de um tratamento próprio. Dentro deste contexto, uma abordagem 
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que privilegie os locais de origem e destino, articulados com as redes sociais migratórias 

ganham força. Esta junção cria o que Pries aponta como transmigrantes, que segundo o autor: 

 

No se identifican completamente con su lugar de origen ni 

con el de destino. Están entrelazados en redes sociales 

primordialmente familiares, de amigos e compadrazgo 

que tienden entre vários lugares; por ejemplo, entre su 

comunidad de origem y el barrio donde residen en el 

extranjero. Estos transmigrantes pueden vivir um tiempo 

en uno país y otro tiempo en otro, moviéndose dentro del 

mismo espacio social transnacional (Pries, 2002, p. 591). 

 

Deste modo, os transmigrantes comporiam o fluxo de pessoas que passariam a ser objeto de 

análise nos contextos migratórios contemporâneos. Hiernaux (2008) ao discutir os 

deslocamentos atuais os diferencia de épocas distintas, onde a migração era um projeto quase 

que definitivo. Grandes e custosos deslocamentos, a falta de comunicação instantânea, 

contextos políticos nos locais de origem, entre outros fatores, contribuíam muito para uma 

migração que passava quase que exclusivamente apenas pelos locais de origem e destino.  

Entretanto, o fluxo de pessoas que transpassam fronteiras nacionais nos dias atuais carregaria 

consigo outra característica: a da circulação.  

Com as possibilidades advindas do processo de globalização, principalmente no que diz respeito 

às facilidades de comunicação e deslocamento, o trânsito de pessoas, ideias, informações, entre 

outros, seriam componentes básicos de um estudo de caráter transnacional. Neste sentido, 

autores como Gelles (2005) e Tamagno (2005), apontam como prática transnacional migratória, 

transformações ocorridas no campo familiar, cultural e tecnológico entre os locais de origem e 

destino causados pela migração. Portanto, o que os autores citados apresentam é uma prática 

transnacional está basicamente atrelada à comunicação entre os lugares, às relações sociais 

mantidas durante o trânsito migratório e a capacidade de intervir dos migrantes, sobretudo no 

território de origem. 

No entanto em trabalho anterior Fernandes e Santos (2011)4 apontamos que, autores como 

Fitzgerald e Waldinger (2004); Stefoni (2005); Herrera (2008) menos extasiados com a tipologia 
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em discussão, apresentam outros argumentos que relativizam o uso do Transnacionalismo nos 

estudos migratórios contemporâneos. Na opinião dos autores, outros elementos deveriam ser 

levados em consideração ao classificar determinadas características como uma prática 

transnacional. Fatores como políticas migratórias restritivas, a interação social dos migrantes nos 

lugares de destino, a presença dos acordos bilaterais entre os países envolvidos no fluxo 

migratório e as relações históricas entre os países, devem ser levados em consideração quando 

se pensa em práticas transnacionais. Os autores ressaltam a importância que as políticas 

estatais possuem neste processo quando o debate do Transnacionalismo surge. Políticas 

restritivas de acesso ao território de destino podem precarizar a condição do migrante, acabando 

por criminalizá-lo e gerar uma atmosfera “anti-migrantista”. Essa condição acaba por 

desfavorecer e/ou impossibilitar a inserção social ou utilização de recursos no país receptor. 

Desta maneira, compreende-se que esses constrangimentos arrefecem as práticas 

transnacionais. Segundo Neto, tal noção apresenta como ideia:  

 

...atribuir (ao imigrante) os problemas da sociedade. Quer 

dizer, o imigrante é apontado como responsável pelo 

desemprego, pela falta de segurança, pela sobrecarga 

dos serviços públicos. (...) Nesse sentido, essa visão 

criminalizante acaba virando uma ideologia anti-

imigrantista, que tenta “vender” a ideia de que se deve 

impedir a chegada dos imigrantes, ou de mandar embora 

todos os imigrantes que estão em situação irregular. 

(NETO, 2012). 

 

Em relação ao “anti-migrantismo” levantado, cabe a ressalva de que no Brasil atualmente não 

apresenta posturas legislativas e práticas sociais radicais contrárias à presença do migrante. 

Assim, esta relação apontada pode ser variada em níveis de intensidade.5 Ainda assim, a lei que 

rege o acesso à regularização no país é um entrave que ainda não se superou. O Estatuto do 

Migrante de 1980, elaborado em um momento que o Brasil vivia um período de regime militar, foi 

criado sob a concepção de segurança nacional onde o migrante era visto como subversivo à 

ordem nacional. Este estatuto ainda vigora no país.6 Desta maneira, inúmeros desconfortos e 
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desconfianças em relação aos estrangeiros são gerados, principalmente com relação aos 

irregularizados.  

Entretanto, como mais um elemento legislativo que está em jogo neste fluxo migratório, temos o 

“Acordo Mercosul”7 celebrado em 2009, no qual o Paraguai faz parte. Este marco ainda é visto 

com certa desconfiança ainda por membros de entidades de apoio ao migrante, principalmente 

por ter sido motivado em seu início para incentivo de trocas comerciais. Porém, ao passar do 

tempo, benefícios de regularização da condição jurídica foram sendo contemplados. Mas há uma 

série de normas e procedimentos que necessitam de maiores elucidações e esclarecimentos 

para a obtenção do visto permanente ou temporário. Para efeito de ilustração, para a 

regularização no país são necessários inúmeros documentos como: certidão de nascimento, 

carteira de trabalho ou outro registro de vínculo empregatício, documentos, estes, que nem 

sempre estão ao dispor do migrante. Em entrevista com a assistente social da Pastoral do 

Migrante, organização ligada à igreja católica da cidade de Curitiba, foi levantada a falta de 

informações que os migrantes possuem em relação aos seus direitos advindos do “Acordo 

Mercosul”. Ao ser perguntada sobre o fato dos migrantes terem ou não conhecimento de alguns 

direitos, ela respondeu:  

 

“Eles querem saber se isso procede, porque hoje (com o 

acesso) à mídia, as redes, você tem acesso né? Você 

coloca no Google lá e aparece. Mas eles ficam na 

incerteza, Será que é? Ou será que não é? Ai eles 

procuram a pastoral par verificar: existe essa lei e tal?” 

8Pastoral do Migrante – Curitiba – 01/10/2012.  

 

Ou seja, há uma ideia por parte dos migrantes da existência de benefícios, mas estas políticas 

não estão explícitas nem claras para os estrangeiros do Mercosul que adentram o território 

nacional. Também fica evidente o papel que as redes sociais migratórias possuem, pois através 

delas algumas vezes se tem acesso à informações não muito precisas, e em outras elas 

apresentam possíveis saídas, como a Pastoral do Migrante. Assim, ainda em relação ao acordo 

e a rede, a entrevistada ainda afirma que:  
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“...nosso país é um continente, então as coisas que 

saem lá de Brasília (capital do país), até chegar nas 

bases né? É por isso que hoje o Ministério do Trabalho 

e Ministério da Justiça se apropriam de nossa rede, da 

sociedade civil, porque é o caminho mais fácil de se 

chegar aos migrantes. Porque muitos migrantes nem 

procuram a própria estrutura do estado ou do município, 

quando eles procuram, eles procuram uma estrutura da 

sociedade civil”9 Pastoral do Migrante – Curitiba – 

01/10/2012. 

 

A partir daí alguns pontos podem ser levantados. Primeiro o fato da existência de uma rede 

muito forte, onde até mesmo órgãos ligados ao Estado a utilizam para disseminar os direitos dos 

migrantes. Segundo, é a falta de informações que esta prática permite. Ainda que a Pastoral do 

Migrante seja considerada um nó de uma rede migratória importante, muitos estrangeiros não 

possuem acesso a ela, seja por falta de conhecimento, ou por desejarem trilhar sua trajetória no 

local de destino de maneira mais independente. Diante dessa questão, não há nenhum meio de 

divulgação amplo no âmbito nacional, estadual e municipal para que os migrantes tenham 

acesso mais facilitado à sua regularização. Assim, a dependência da rede social é muito grande.  

Para trazer mais um elemento nesse debate, o “website” do Ministério do Trabalho10 disponibiliza 

alguns documentos e cartilhas para acesso a algumas informações. Dentre elas está o “Guia de 

promoção de trabalho decente dos estrangeiros”. Este guia que está escrito em português e 

espanhol não é voltado apenas aos migrantes do Mercosul, mas sim para todos os estrangeiros. 

O guia traz elementos como artigos da constituição, informações sobre documentos, entre 

outros. Em meio às informações, há alguns endereços onde o migrante interessado pode 

adquirir mais informações ou buscar algum tipo de esclarecimento acerca de sua condição. No 

entanto, ao observar todos os endereços colocados, nota-se que todos se situam no estado de 

São Paulo, estado da região sudeste do Brasil. Além disso, a cartilha ainda conta com o 

endereço do Centro Pastoral do Migrante na cidade de São Paulo, o que reforça que as redes da 

sociedade civil são realmente utilizadas para a disseminação de informações e leis promulgadas 

pelo Brasil.  

Desta maneira, podemos apontar algumas questões que colaboram para pensarmos nos 

problemas que migrantes podem enfrentar no território brasileiro e, consequentemente 
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pensarmos a questão do Transnacionalismo migratório no caso dos paraguaios na cidade de 

Curitiba. Ora, ainda que o acesso a este guia “Guia de promoção de trabalho decente dos 

estrangeiros” fosse amplo, todos os endereços para obtenção de auxílio se encontram em 

apenas uma unidade da federação, distante de vários outros estados, que sem exceção 

apresentam migrantes estrangeiros. Outro fator são os locais indicados nestes endereços, quase 

todos são subdelegacias de polícia, locais que nem sempre os migrantes são vistos com bons 

olhos. Reconhecemos aqui toda importância que o trabalho policial possui para a sociedade, 

porém, a principal ação dos agentes presentes nestes locais é a de investigação, ou seja, 

procurar o que há de irregular e ilegal no território. Deste modo, as motivações de um migrante 

em condição jurídica precária são mínimas para buscar apoio e esclarecimentos, justamente por 

seu temor em relação às medidas que podem ser tomadas ante sua presença no país.11 Deste 

modo, as poucas possibilidades apontam para a participação na rede social migratória, que 

poderia indicar caminhos na cidade de Curitiba, como a própria Pastoral do Migrante.  

Sendo assim, uma das características principais do Transnacionalismo que é a circulação pode 

ser comprometida diante de todo este processo. A rede social migratória pode tanto favorecer 

quanto dificultar esta característica, dependendo de sua constituição, articulações e nós. 

Entretanto a condição irregular influencia diretamente nestes deslocamentos, pois de acordo 

com o estatuto que rege as leis migratórias no país, a partir do vencimento do prazo estipulado 

inicialmente na chegada ao Brasil (geralmente os migrantes adentram o território como turistas, 

com prazo de 90 dias para circularem livremente), o estrangeiro está sujeito a multas, que não 

sendo quitadas, impedirão sua volta ao Brasil. Em outras palavras, a livre circulação entre os 2 

países envolvidos passa também pela condição jurídica.12  
 

Fluxos migratórios para o Brasil – o caso dos paraguaios na cidade de 

Curitiba 

No contexto dos fluxos migratórios internacionais, pode-se apontar que três tipos de fluxos 

delinearam a dinâmica populacional migratória internacional no Brasil. O primeiro diz respeito a 

chamada migração de ultramar. Mais intensa nos períodos que vão de meados do século XIX 

até início do século XX, este fluxo possuiu como principal característica a chegada de europeus 

ao país, principalmente aqueles provindos de Portugal, Espanha e Itália, para países como 

                                                           
11 Para aprofundamento nesta desconfiança dos migrantes em relação às entidades sugere-se: BONASSI, M. Canta, América 
sem fronteiras!: imigrantes latino-americanos no Brasil 1.ed. São Paulo. Edições Loyola, 2000. 220 p.  
12 Outro trabalho que aborda a questão, porém com ênfase no fluxo de bolivianos para a Região Metropolitana de São Paulo é de 
XAVIER, I.R.  Projeto migratório e espaço: Os migrantes bolivianos na Região Metropolitana de São Paulo. 263 p. Dissertação 
(Mestrado em Demografia) – Departamento de Demografia da Universidade Estadual de Campinas, 2010. 



Brasil, Argentina e Uruguai. O segundo se aplica à saída de brasileiros com destino ao exterior. 

A partir da década de 1980, sobretudo, um fluxo de emigrantes com proporções inéditas no 

Brasil começa a ganhar força. Dentro deste contexto, o principal destino passar a ser o território 

norte americano. Por fim, a partir do fim da década de 1970, mas, sobretudo a partir de 1980, o 

Brasil passa a se inserir como um dos principais destinos de migrantes provenientes da América 

do Sul. Este fluxo intra-regional passa a ganhar características próprias, ou seja, distintas das 

migrações européias do início do século. Pautado por migrantes provenientes do Mercosul, esse 

deslocamento apresenta como uma  das características, a irregularidade do ponto de vista 

jurídico. Este último fluxo, com especificidade ao grupo de paraguaios é o foco deste trabalho.  

Em relação à migração internacional na região sul do Brasil, o estado do Paraná possui um 

papel de destaque. De acordo com o último Censo, cerca de 50000 mil migrantes13 se situam no 

estado. Se comparado às outras unidades da federação da região - Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul - esse predomínio se mostra mais evidente, tendo em vista a quantidade de migrantes 

que os outros componentes da região apresentam, 17.623 e 34.244 de pessoas 

respectivamente. (Censo Demográfico, 2010).  

Entretanto, neste panorama qual seria a importância quantitativa dos migrantes provenientes do 

Paraguai? No estado do Paraná, os migrantes paraguaios representam o maior fluxo de pessoas 

dentro todas as nacionalidades do Mercosul, com 15869 pessoas. O segundo grupo, proveniente 

da Argentina apresenta 3213 migrantes, ou seja, a diferença é muito significativa. Com relação à 

presença do grupo analisado na Região Sul, o Paraná abarca a maior parte destes migrantes, o 

equivalente a aproximadamente 82% se considerado o ano de 2010. Entretanto, a tabela abaixo 

nos mostra que desde o ano de 1991 o fluxo se encontra com mais representatividade no estado 

do Paraná, apresentando um aumento considerável ao longo dos anos (aproximadamente 5 mil 

pessoas). Ou seja, se considerarmos o período contemplado pela tabela, obtivemos um aumento 

de 183% no total. 

 
Migrantes provindos do Paraguai - divisão por unidades da federação (Região Sul) 

 
Estados – Região Sul 1991 2000 2010 

Paraná 5592 10622 15869 

Santa Catarina 388 1242 2220 

Rio Grande do Sul 393 739 1060 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 1991 - 2010. Arquivo Microdados. 

Adaptado pelo autor. 

                                                           
13 Para este trabalho considera-se migrantes os estrangeiros e naturalizados no país. 



No entanto, se consideramos o recorte territorial deste trabalho, ou seja, a cidade de Curitiba, 

observamos uma presença não tão contundente. Para o ano de 2010, foram contabilizados pelo 

Censo 954 migrantes provindos do Paraguai. Ou seja, aproximadamente 6% do fluxo se 

encontra na cidade, sem contar a sua região metropolitana. Entretanto, através dos dados 

quantitativos, quais seriam as principais características apresentadas pelo grupo? Com base nos 

dados censitários do ano de 2010, observamos uma heterogeneidade acentuada entre os 

migrantes. Nos dados da população ocupada na cidade de Curitiba, nota-se uma maior presença 

feminina em relação à masculina. Outro fator que nos chama a atenção é a grande distribuição 

de pessoas em diferentes faixas etárias, com predominância feminina em quase todas elas, o 

que reforça a ideia de um grupo muito diverso.  

População paraguaia ocupada por faixa e idade e sexo (2010) 

Faixa 

Etária 

15-

17 

18-

19 

20-

24 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

Total 

Masculino - - 3 55 41 - - 20 10 16 53 198 

Feminino 30 - 17 43 45 31 - 54 39 - - 259 

             

Total 30 - 20 98 86 31 - 74 49 16 53 457 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 1991 - 2010. Arquivo Microdados. 

Adaptado pelo autor. 

Porém, o que mais nos chama a atenção é o número total de pessoas ocupadas: 457 ao todo. 

Ora, se compararmos a população ocupada, em relação ao número total de migrantes na cidade, 

notamos que cerca de 500 migrantes do fluxo não foram contabilizados. Ou seja, isso nos 

sugere uma migração muito pautada na irregularidade, indocumentação e empregos não 

formais. Cabe novamente a ressalva sobre a heterogeneidade do grupo, mas quando trata-se de 

uma discussão sobre a possibilidade do uso do Transnacionalismo nos estudos migratórios, esta 

condição assume uma maior relevância como veremos nas seções seguintes. Outro fator que 

reforça a precariedade jurídica e de ocupação em empregos não formais, parte da fonte de 

dados dos ministérios do trabalho e emprego (MTE), órgão responsável pela emissão de vistos 

de trabalho temporário e permanente no país. Apesar da grande representatividade dos 

migrantes provindos do Paraguai, entre os anos de 2009 e 2012, apenas 7 vistos de trabalho 

foram emitidos para pessoas dessa nacionalidade (Ministério do Trabalho e Emprego). Se 

comparados aos argentinos, fluxo com menor número de pessoas como demonstrado 

anteriormente, veremos uma grande diferença de concessões. Entre os mesmos anos – 2009 à 

2012 – o total de 76 vistos foram emitidos para migrantes provenientes da Argentina. Ainda que 



não seja o foco do estudo apresentar as relações de trabalho dos migrantes, nota-se um grande 

descompasso entre a quantidade de pessoas e a concessão de vistos de trabalho. 

Para a sequência partimos para a análise qualitativa. Como colocado por Alami et al. (2010) o 

poder da abordagem qualitativa está na sua capacidade de ressaltar as interações sociais com o 

território, fazendo sobressair aspectos não perceptíveis na abordagem quantitativa. Não se trata 

aqui colocar a abordagem quantitativa diante de uma perspectiva reducionista, mas uma análise 

migratória que abarque aspectos econômicos, políticos, sociais e culturais, sugere uma 

complementação entre os dois métodos utilizados. O que Flick (2004) denomina de “triangulação 

metodológica”. Portanto, reconhecendo as dificuldades em se trabalhar apenas com dados 

quantitativos nos estudos migratórios, bem como as possíveis lacunas e questionamentos que 

podem advir apenas desta fonte de pesquisa. Para este artigo, também acredita-se que as 

fontes qualitativas nos ajudam a compreender melhor as problemáticas e complexidade em 

aplicar a tipologia do Transnacionalismo na análise migratória. Buscaremos apresentar mais 

elementos do fluxo analisado, a fim de compreender algumas questões, como: Quais as 

implicações que poderiam ser geradas a partir de tantos descaminhos colocados diante dos 

fluxos populacionais estrangeiros, no caso deste estudo, dos paraguaios em Curitiba? Qual a 

importância das redes sociais migratórias diante deste processo? E diante de todos estes 

levantamentos, quais as possibilidades e restrições em relação ao uso do território dos migrantes 

paraguaios na cidade de Curitiba? 

A utilização do território – espaços públicos de Curitiba. 

Ao longo do texto, algumas passagens tocavam na utilização do território por parte dos 

migrantes. Esta seção se dedica a compreender mais a fundo quais são as suas relações com 

os espaços públicos da cidade de Curitiba. Pretende-se também analisar a rede social migratória 

e como ela possibilita que determinados grupos ganhem projeção no espaço, sobretudo em 

momentos festivos na cidade. Portanto, através de recursos da metodologia qualitativa, mais 

especificamente as fotografias14, busca-se identificar quais táticas são utilizadas pela rede social 

migratória para que esta visibilidade dos migrantes ganhe força. Para tal optou-se a escolha dos 

espaços públicos como recorte territorial analítico por conta de suas características, pois como 

aponta Gomes:  

                                                           
14 Para dar visibilidade a essa e outros tipos de manifestações: políticas, culturais e sociais, a Pastoral do Migrante de Curitiba 
promove todo ano a “Festa Latino Americana”, evento de onde as Figuras 1 e 2 foram registradas. Tal festa possui como 
objetivos principais, promover a possibilidade de manifestação pública por parte dos migrantes, bem como promover a ideia de  
integração entre pessoas de diferentes países da América Latina. Ocorre no Bosque São Cristóvão, no bairro de Santa 
Felicidade em Curitiba. 
 



 Os espaços públicos são, nesse sentido, lugares 

onde os problemas são assinalados e 

significados, um terreno onde se exprimem 

tensões, o conflito se transforma em debate, e a 

problematização da vida social é posta em cena. 

Ele constitui, por isso, uma arena de debates, mas 

também um terreno de reconhecimento e de 

inscrição dos conflitos sociais. Por essa razão, 

esses espaços são marcadores fundamentais da 

transformação social. (Gomes, 2012, p.24.) 

Desta maneira, a relevância das análises migratórias em espaços públicos surge justamente por 

medir de certa maneira, a intensidade de participação destes na sociedade de destino. A 

publicidade de seus problemas, a expressão de seus significados e as tensões expressas no 

território, explicitam elementos por muitas vezes obscuros no cotidiano da sociedade. Seguindo 

a mesma linha, Castro (2012) coloca o espaço público como um tipo de espaço político. 

Segundo a autora, os espaços políticos possuem como característica, a mediação da vida em 

comum, articulando debates através das diferenças individuais e coletivas. Assim, o espaço 

político teria a capacidade de expressar a relação entre o Instituinte (sociedade) e Instituído 

(instituições políticas). Ou seja, são nestes espaços que as insatisfações, constrangimentos, 

discursos do cotidiano ganham notoriedade diante das instituições políticas que regem as 

normas da sociedade. Desta maneira, pretende-se compreender quais manifestações, símbolos 

e frustrações são trazidas pelo fluxo de migrantes paraguaios em Curitiba, e de que forma estes 

componentes enfraquecem a prática transnacional deste contingente populacional. Para tal 

exibimos a figura 1: 

 

Figura 1 - 9ª. Festa Latina, Curitiba, 2011. 

Acervo NuPoTe (Núcleo de Estudos de População e Território) -UFPR. 



Nota-se na figura acima, um ato reivindicatório quanto às políticas restritivas em relação aos 

migrantes em território brasileiro. A faixa expressa algumas das dificuldades apontadas 

anteriormente, principalmente aquelas relacionadas à situação jurídica precária, que possui 

reflexos diretos nas ações dos migrantes. Também podemos compreender melhor esta 

manifestação desta situação a partir do conceito de espaço político. O cotidiano, as ações, as 

linguagens buscam um reconhecimento, uma notoriedade por parte do poder Instituído. Ou seja, 

uma busca por um acesso igualitário aos espaços públicos da cidade. Espaços estes tão 

preciosos para discussões e propostas por parte destas pessoas que também produzem o 

território, que utilizam seus recursos e possuem necessidades diretas de suas potencialidades. 

 

 

Figura 2 - 9ª. Festa Latina, Curitiba, 2011. 
Acervo NuPoTe (Núcleo de Estudos de População e Território) -UFPR. 

Na segunda figura percebe-se a presença direta de paraguaios usufruindo deste espaço. Ao 

obsevarmos a fotografia, podemos notar a quantidade de símbolos que se destacam na imagem. 

Ao fundo 2 bandeiras estão presentes: do estado do Paraná e do Brasil e um mais pouco à 

frente a presença de cartaz do religioso católico Scalabrini15. Percebe-se que mesmo em seus 

                                                           
15 Religioso italiano que presenciou o auge da emigração italiana no século XIX. Acompanhou de maneira próxima, as precárias 
condições humanas das pessoas envolvidas nesse trânsito, fundando uma série de princípios de relação aos migrantes, 
seguidos até os dias de hoje pela Pastoral do Migrante. 



momentos de manifestação, estes atos carregam simbologias nas quais o migrante perde a sua 

condição de indivíduo. Até mesmo a dança típica e as roupas carregam o migrante com uma 

obrigação a ser cumprida: a de representar o seu país no momento de se manifestar. Articulando 

estes componentes das ações e do uso do território, uma característica fundamental da rede é 

observada. Como aponta Dias (2005), Santos (2007) a utilização e a participação de uma rede 

permitem determinados acessos e possibilidades. Porém, ao mesmo tempo limita outras ações do 

migrante, fazendo com que seus participantes cumpram alguns papéis que dele se espera como 

componente da rede. 

Desta maneira, elencamos alguns elementos empíricos observados com a proposta de 

Transnacionalismo que leve em conta uma maior gama de elementos. Algumas das ações 

observadas e registradas no trabalho apontam para um ato isolado, que ocorre somente uma 

vez por ano na cidade. Em outros momentos do ano se percebe muito pouco manifestações dos 

migrantes paraguaios nos espaços públicos de Curitiba. Essa pouca publicidade nos parece ser 

relevante na falta de uma maior relação do grupo com a sociedade de destino. Outro ponto a ser 

considerado é que, ainda que o fluxo apresente características heterogêneas, há uma 

quantidade considerável de migrantes que apontam para uma situação jurídica precária, pouco 

articulada com as possibilidades que o espaço público pode oferecer na relação entre Instituinte 

e Instituído.  

No que diz respeito às políticas bilaterais entre os países, reconhecemos que boa parte delas 

possuem o aspecto econômico como base de seus acordos. O Mercosul que poderia apresentar 

benefícios nessa relação de fluxo de pessoas, quando analisado um pouco mais a fundo, 

apresenta fragilidades significativas, se apresentando como uma que privilegia somente 

chegadas e saídas. Desta maneira, ainda que o acordo traga melhorias, não rompe 

completamente com uma posição contundente do Brasil em privilegiar migrantes ditos 

qualificados, em detrimento de fluxos do Mercosul. 

Por fim, existe a prerrogativa de que as leis e estatutos de certa maneira refletem uma maneira 

de pensamento e de comportamento em dado período de um país, estado ou município. No caso 

do Estatuto do migrante de 1980, a visão do migrante se apresentava como uma questão de 

segurança nacional. Entretanto, pouco se viu em relação a debates e mudanças de tal estatuto 

por parte da sociedade brasileira, o que pode significar no mínimo um desconhecimento ou 

desinteresse por parte dos brasileiros em relação ao tema. Sendo assim, a presença dos 



migrantes em lugares públicos se torna condição fundamental para que novos debates e 

possibilidades surjam.  

Considerações Finais 

As migrações no período contemporâneo apresentam novas possibilidades para os migrantes 

em trânsito. De fato os deslocamentos ocorridos há mais de 50 anos se tratavam de direções 

mais definidas, com participação quase que exclusiva dos locais de origem e destino, sendo que 

muitas vezes a chegada a um local era quase em caráter definitivo. Porém, ainda que os fluxos 

contemporâneos tragam consigo uma gama maior de possibilidades de acessos, circulação, 

comunicação através das redes sociais migratórias, a utilização da tipologia transnacional deve 

ser mais bem refinada. No caso dos migrantes paraguaios na cidade de Curitiba, reconhecemos 

diversas limitações de sua aplicação nos estudos migratórios quando confrontamos o 

Transnacionalismo à realidade empírica. Diversos fatores como: a heterogeneidade do grupo, a 

precariedade jurídica e todas as consequências advindas dessa condição, a dependência muito 

grande da rede migratória, pouco aprofundamento nos acordos da escala intra-regional do 

Mercosul, relações político-estatais que privilegiam sobretudo a questão econômica, um Estatuto 

que rege as leis migratórias no local de destino muito restritivo e uma pouca presença nos 

espaços públicos e políticos da cidade, faz com que a prática transnacional deste fluxo para 

Curitiba seja de baixa intensidade.  

Por fim, não há a pretensão aqui de esgotar o assunto. Tampouco não é objetivo deste trabalho 

refutar qualquer proposta advinda de uma análise que leve em consideração as relações entre 

países de origem e de destino. Visa-se contribuir justamente para o aprofundamento de um 

debate necessário, que busca reconhecer as possibilidades e limitações deste viés analítico, 

contribuindo, assim, para que cada vez mais elementos sejam contemplados nos estudos 

migratórios contemporâneos. 
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