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Resumo 

 

O propósito desse estudo foi identificar os principais fluxos migratórios que se 

dirigiram desde décadas passadas até recentemente para a Região Metropolitana de 

Maringá. O texto trata dos processos subjacentes que esses diferentes grupos 

migratórios estão inseridos. Ao analisar o significado da migração na formação da 

Metrópole de Maringá, no desenvolvimento econômico do Noroeste do Paraná, 

procurou-se articular com a formação econômica do espaço brasileiro e as diferentes 

políticas econômicas que nortearam a configuração do território. Utilizamos a Teoria da 

Mobilidade do Trabalho de Jean Paul Gaudemar (1976) para analisar a polarização de 

Maringá. Utilizou-se de dados do censo demográfico de 2010 e realizou-se Trabalhos de 

Campo. Identificou-se que existem diferentes grupos migratórios e as novas correntes 

migratórias atraídas pelo desenvolvimento econômico da região como: os migrantes de 

retorno de países europeus, asiático ou norte americano, os estudantes atraídos pelas 

universidades que posteriormente decidem se estabelecer, paulistanos e cariocas 

oriundos de outra metrópole, e as imigrações internacionais (haitianos e senegaleses). 
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Introdução 

 

     “...depois que tu partiste, tudo aqui ficou tão trinte” 

(Maringá - 1932 – canção de Joubert de Carvalho) 
 

Este estudo teve por objetivo compreender o fenômeno do processo de metropolização em curso 

na RMM. Esta análise considera o fenômeno da migração em seu contexto econômico; ou seja, 

a análise da migração tem como ponto de partida as condições de produção e das estruturas das 

relações de trabalho nas sociedades capitalistas no contexto da metrópole liberal periférica. Para 

alcançar o objetivo proposto, recorremos ao aporte teórico de Jean Paul Gaudemar (1976), em 

relação ao conceito de Mobilidade do Trabalho, sob a égide do capitalismo, o qual está fundado 

nas leituras de Marx e de Focault.  
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Histórico da Migração na Metrópole Maringaense 

 

 

        Na década de 30 do século XX, o cancioneiro Joubert de Carvalho mostrou o 

sentimento e o lamento da ausência, que o processo da migração provoca no homem. 

Mas foi na década de 1940 que apareceria no mapa o município de Maringá, 

cartografado pela Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP). O empreendimento 

imobiliário atraiu uma leva de migrantes que tinham o sonho de adquirir seu “pedaço de 

terra”, ou seja, havia uma busca pela autonomia a partir da propriedade da terra que, 

portanto, os levavam a possuir um lote de terra da Companhia.  Os estudos de José de 

Souza Martins, em O Cativeiro da Terra (1979) baseado nos imigrantes colonos 

italianos, identificam um processo similar, em que, por meio da compra da pequena 

propriedade, os imigrantes buscam a almejada autonomia, “... o avanço sobre as novas 

terras da fronteira agrícola foi conduzido pelos especuladores imobiliários de forma a 

atender uma aguda demanda de pequenas propriedades agrícolas que já vinha dos anos 

vinte”(p.132). A esses primeiros migrantes costumaram-se denominar de pioneiros, 

associando-os assim a uma imagem heroica e desbravadora, eles traziam consigo um 

ideário de empreendedores que se mantém até os dias atuais. Assim, configura-se a 

história de mobilidade nos municípios que constituem a Região Metropolitana de 

Maringá (RMM). 

          Portanto, o primeiro grande fluxo migratório foi devido aos pioneiros que vinham 

ocupar o Norte e o Noroeste do Paraná. Os núcleos urbanos eram formados a partir do 

processo de colonização, seduzidos pela expansão da economia cafeeira. Os migrantes 

eram paulistas, mineiros e também nordestinos, além de grupos asiáticos, europeus e 

seus descendentes, esses adquiriam as pequenas propriedades, tanto urbanas como 

rurais. Nesse contexto, a presença maciça dos japoneses e europeus (portugueses, 

alemães e ucranianos) poderá ser compreendida pelo contexto da escala global, pois 

esses migrantes vinham de países que se envolveram diretamente na II Guerra Mundial.  

         As transformações no campo vão modificar o espaço urbano do polo de atração de 

Maringá, a cafeicultura sofreu declínio nas décadas de 60 e 70, do séc. XX. A 

modernização do campo provocou um grande êxodo rural. O processo de modernização 

subordinou os pequenos agricultores ao padrão das grandes corporações internacionais, 

em que adquiriam um pacote tecnológico (maquinário e fertilizantes) para produzir no 

sistema de monocultura ou arrendavam as terras para essas grandes empresas do 



3 

 

agronegócio (Cargill, Cutralle, Bunge, ...).Houve um processo de concentração 

fundiária, reforçado pelo modelo modernizador da agricultura, em que pequenos 

agricultores perderam suas propriedades para os bancos, endividados pelo sistema 

creditício instaurado. Dessa forma, assistiu-se a expulsão da população da área rural 

para os maiores centros urbanos, como Maringá, mas com mais intensidade para cidades 

do interior paulista e especialmente para a Metrópole da Grande São Paulo.    

        A policultura e a economia do café foram substituídas pela monocultura da soja e 

de outros grãos, substituição gerenciada pela agroindústria e pelas cooperativas. O 

maquinário empregado necessitava de menos mão de obra, menos empregados, e 

levando a uma diminuição da população em muitos municípios periféricos. 

       Esse processo avassalador contribuiu para entender o crescimento acelerado da 

população do aglomerado urbano de Maringá, Sarandi e Paiçandu.  Assim, a grande 

leva migratória que deu os primeiros contornos e configurações na Região 

Metropolitana Maringaense foi processada pela modernização do campo. Esse fluxo 

migratório ampliou-se com a Grande Geada (1975) que destruiu a lavoura cafeeira. 

       Esses homens do campo, mobilizados em direção ao aglomerado urbano 

maringaense, venderam os seus estabelecimentos para as grandes empresas e 

cooperativas, e passaram a assumir atividades urbanas, especialmente nos setores de 

serviços e do comércio, como pequenos comerciantes ou então, como trabalhadores 

assalariados, tendo somente a sua força de trabalho, e tornam-se móveis para os agentes 

do capital. 

        A modernização da agricultura trouxe transformações para as cidades, pois as 

agroindústrias pautavam uma nova relação entre cidade e campo.  A mecanização 

agrícola desencadeou, entre outros fatores, para a região de Maringá o processo de 

industrialização. Pois, parte das indústrias que se instalavam na metrópole era para 

abastecer as necessidades do campo, como por exemplo, fertilizantes e maquinários, ou 

então, atividades relacionadas a produção de alimentos, madeireira, ou bens de consumo 

primários com pouca diversidade de gêneros, conforme os estudos de MORO (2003) 

apontaram.  Lembrando que, tanto em São Paulo como no Paraná, o impulso ao 

processo de industrialização para o financiamento da infraestrutura foi proveniente da 

economia cafeeira, conforme estudos TRINTIN (2006). Vejamos os dados de 1970 em 

que havia 3.499 postos de trabalho na indústria, havendo um crescimento para 15.091 

postos em 1985(DINIZ apud BORGES; ROCHA, 2009 p.121).  
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         Nesse período, a migração do campo para cidade foi intensa, engrossando as 

periferias, acelerando o processo de conurbação e a formação metropolitana de 

Maringá. De acordo com Rocha (1998), o núcleo de Maringá polariza capital e força de 

trabalho, enquanto que nas adjacências estão as cidades satélites, reservatórios de mão 

de obra, isto é homens “móveis” que sem qualificação procuram no centro hegemônico 

um emprego sazonal e precário.  Assim, as cidades de Sarandi e Paiçandu apresentam 

um maior índice de crescimento demográfico em razão do número de migrantes que 

veem nesses municípios a possibilidade de habitar, pois eles oferecem menor custo de 

moradia, consideramos estes como cidades-dormitório. Dessa maneira realizou-se a 

inserção precária da mobilidade dos homens expulsos do campo, formando um 

proletariado rural que reside nas periferias.  

          A partir de 1970, iniciam-se ações no planejamento nacional, no sentido de 

estimular a desconcentração industrial.  Ampliavam-se investimentos em setores 

complementares a estrutura produtiva e desse modo implantava-se indústrias fora do 

eixo dinâmico (São Paulo-Rio de Janeiro) com o propósito de integrar as regiões 

brasileiras e desconcentrar a economia. Em meados dos anos 80, o ideário neoliberal, 

estimula a concorrência entre as localidades para a atração de investimentos privados, 

levando a denominada “Guerra Fiscal” e a lógica passa a ser a sobrevivência dessas 

localidades mais aptas a receber os investimentos. No Governo Collor, houve uma 

abertura comercial que afetou as cadeias produtivas tanto no ramo industrial como 

agrícolas, a redução das exportações de manufaturados, a debilidade fiscal dos governos 

estaduais e federal, levando a queda acentuada nos investimentos relacionados a infra-

estrutura econômica, conforme estudos de Wilson Cano  (1998). Portanto, ao longo da 

década de 80 do século XX houve uma estagnação econômica que levaria a explicar a 

redução das migrações inter-regionais e à multiplicação de deslocamentos de curta 

distância (MARTINE, 1992, p.61). As grandes metrópoles deixam de ser o principal 

destino dos fluxos migratório e em contrapartida as chamadas “cidades médias” das 

áreas mais prósperas do Centro-Sul, tem um índice de ritmo de crescimento 

demográfico e econômico acima da média nacional. Nesse bojo, entendemos o 

crescimento da Região Metropolitana de Maringá e à nova dinâmica da mobilidade 

populacional em seu território. Vejamos a reflexão de PÓVOA NETO (2007) sobre os 

novos movimentos migratórios: 

Não obstante, as metrópoles permanecem sendo importantes 

focos de complexas redes de itinerários de migração que as 
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conectam com áreas para as quais os migrantes se dirigem após 

ter em passado por estas grandes aglomerações. Ou seja, a 

desconcentração de atividades produtivas que tem marcado tais 

centros não eliminou sua função de ponto de passagem para as 

migrações, apenas reduziu o grau de retenção dos fluxos.(p.55) 

 

        Nesse período, segundo o autor os deslocamento não apenas reduzem as distâncias 

percorridas como também usam cada vez mais as redes sociais como apoio e diminuem 

o tempo de permanência, o que dificultaria sua detecção pelos recenseamentos. A figura 

dos trecheiros, pardais ou itinerantes estudados por VIEIRA (2007,155) surgem na 

paisagem urbana das metrópoles com mais intensidade a partir desse momento. Os 

usuários do Albergue Santa Luiza de Marilac em Maringá vão se modificando, e cada 

vez mais os itinerantes ocupam o espaço que antes fora projetado para os migrantes 

trabalhadores rurais expulsos do campo. Os migrantes, geralmente, sem nenhuma ou 

pouca qualificação  e escolaridade, exigindo baixa remuneração, recorrem ao albergue 

que os acolhe por três dias, e em alguns casos  esses homens quando empregados 

continuam hospedados até receber o primeiro salário.  As políticas públicas nesses 

territórios metropolitanos são de “Ações policiais, atuação de assistentes sociais das 

prefeituras, entrega de passagens de volta aos indesejáveis: generaliza-se uma política 

de ´fossos`  contra os que buscam o trabalho agora visto como escasso”. (PÓVOA 

NETO, p.55) ação conforme constatamos em nosso trabalho de campo no albergue de 

Maringá.   Normalmente, a ação que a Prefeitura desenvolve diariamente é 

disponibilizar um veículo para levar esses migrantes do albergue ( itinerantes, 

trabalhadores temporários ou dependentes químicos/usuários) para a Rodoviária com a 

finalidade que eles retornem para a sua cidade ou outros destinos que queiram. Para essa 

política, o empresariado dos transportes colabora doando a passagem para que esses 

saiam da cidade. Essa pratica da Gestão Pública de Exclusão ajuda a maquiar os dados 

positivos do Índice de Desenvolvimento Humano do município, para que este possa 

estar entre os melhores do Brasil. Enfim, a essa população não há uma política pública 

de inserção e sim de acentuação da exclusão e segregação sócio espacial. 

          Em meados de 1990 ganhava visibilidade outro movimento populacional, 

constatava-se que mais de dois milhões de brasileiros tinham deixado o país, conforme 

estudos de PATARRA. 
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          Portanto, a Metrópole de Maringá foi, desde a sua formação, marcada por 

intensos fluxos migratórios, mais especificamente, o aglomerado urbano polarizou e 

ainda absorveu os migrantes, pois esses viam nesse espaço uma possibilidade para se 

reproduzirem, enquanto força de trabalho. A última década houve alterações 

significativas na política e na economia brasileira, o que implicou em mudanças no 

território nas escalas nacional e local. Essa transformação reorientou os fluxos 

migratórios no território nacional e nas novas dinâmicas da formação metropolitana 

maringaense. 

        O quadro histórico iniciado na Gestão Lula designou o Estado para “atender às 

demandas e constrangimentos colocados pelo movimento liberal internacionalizante e, 

simultaneamente, às necessidades pragmáticas de governabilidade e de reprodução 

política de um novo arranjo de forças e interesses”(RIBEIRO, 2012). Nesse cenário, 

buscamos entender os novos movimentos populacionais que ocorrem na Região 

Metropolitana. O ritmo de crescimento populacional vai diminuindo ao longo do tempo; 

enquanto no período de 1990 a 2000 a RMM crescia 1,9%, já em 2000 até 2010 cresceu 

1,56%, mas, apesar disso, esse índice está acima da média estadual e de cidades como 

Londrina e Curitiba (MAGALHÃES; CINTRA, 2012). O dinamismo econômico da 

metrópole maringaense é o nosso ponto de partida para explicar a atração dos atuais 

fluxos migratórios, também para realizar a leitura de suas características, 

especificidades e do seu comportamento sócio espacial. 

 

 

 

A migração em Maringá sob o enfoque teórico da Mobilidade do Trabalho 

 

        Nos estudos que tratam da migração encontramos uma diversidade de 

classificações em relação às formas de deslocamentos humanos espaciais, formando um 

escopo de categorias e conceitos.  No avanço dessa discussão e na superação dessa 

classificação encontramos os estudos de SAYAD (1998) que considera que o mesmo 

indivíduo tem a experiência de deixar determinado espaço e chegar a outro espaço, 

portanto devemos nos referir a ele, como migrante. Assim, a migração é um processo 

que reúne tanto a experiência de emigrar, como a de imigrar, deste modo, o conceito de 

migração incorporaria os outros dois conceitos e é a essa abordagem que nos filiamos 

para essa pesquisa. Devemos deixar claro que os nossos estudos não se restringiram a 
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definição de migrante, conforme o dicionário demográfico (Celade, 1985) em que 

considera o migrante, a pessoa que realiza a mobilidade residencial entre as unidades 

administrativas, em um determinado período. 

       Para melhor compreensão nos estudos demográficos e obter maior precisão há uma 

distinção entre o indivíduo que “chega” e aquele que “parte” da área de origem e assim 

denomina-se como: o emigrante é aquele que deixa um lugar, uma cidade, região ou 

país e o imigrante é aquele que chega a um lugar, uma cidade, região ou país, seguindo 

a definição etimológica 

        As conclusões de Jardim (2005) sobre os diferentes fluxos migratórios 

intrametropolitanos, enquanto processos constituintes das interações espaciais, podem 

ser também analisados a partir de diferentes escalas, que traduzem diferentes dimensões 

do acontecer social, que vai além das fronteiras político-administrativas. Há necessidade 

que se distinguir os estudos das migrações/mobilidade na Região Metropolitana dos 

estudos da mobilidade/migrações intrametropolitana, tanto uma como outra possuem 

suas especificidades e peculiaridades, bem como os estudos da migração pendular. 

Assim, é necessário estabelecer o nosso recorte nos estudos da mobilidade da população 

presentes na Região Metropolitana. Nesse olhar buscamos a capilaridade dos 

movimentos populacionais desde os itinerantes até a migração estrangeira que compõem 

o conjunto da população metropolitana. 

          Os estudos sobre os deslocamentos humanos na metrópole apontam o conceito de 

mobilidade espacial como mais amplo que o conceito de migração, pois esse termo 

pode englobar “tanto os deslocamentos de longa distância, referentes às migrações, 

quanto os de curta distância, referentes à mobilidade residencial” (JARDIM, 2005, 

p.382). Para SILVA (2012) a mobilidade espacial se refere aos “movimentos 

populacionais de maneira geral, envolvendo tanto as migrações (com mudança de 

residência) como os movimentos pendulares (temporário).” A nosso ver, os 

entendimentos dos processos devem ir para além da identificação das distâncias dos 

deslocamentos físicos ou geográficos, trazendo uma leitura dos processos econômicos, 

sociais e políticos para entender a totalidade dos movimentos populacionais na 

metrópole. 

           Nossos estudos caminham para entender as migrações em seu contexto 

econômico, tendo como ponto de partida as condições em que essas ocorrem - a 

produção e a estrutura das relações de trabalho do espaço da Região Metropolitana de 

Maringá. 
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          Para isso recorremos ao aporte teórico de Jean Paul Gaudemar (1976), que cunha 

o conceito de Mobilidade do Trabalho. O autor se baseia nas leituras de Marx e 

Foucault para entender a mobilidade humana sobre a égide do capitalismo. 

           A Mobilidade do Trabalho é qualidade que permite o uso do capital sobre o 

corpo dos trabalhadores, submetendo esses a deslocamentos geográficos, a qualquer 

condição de intensidades e ritmos requeridos para a máxima produção de valor. Desse 

modo, o entendimento da mobilidade do trabalho seria a trave mestra de toda estratégia 

de desenvolvimento capitalista. 

 

Na sua dimensão espacial, ela assegura a repartição dos 

indivíduos no espaço na sua dimensão profissional, constitui o 

postulado implícito de toda nomenclatura dita homogênea, 

portanto de toda codificação das atividades; na sua dimensão 

produtiva mais geral, ela conduz a todos os processos pelos 

quais o capital dispõe das forças de trabalho e as usa na 

multiplicidade dos processos de extorsão da mais valia tanto 

absoluta como relativa. A mobilidade do trabalho surge assim 

como trave mestra de toda a estratégia de desenvolvimento 

capitalista. (p.51)  

 

           Para Gaudemar (1976) esses deslocamentos humanos podem ser tanto espacial 

como setorial  ou profissionais (em diversos ramos da atividade econômica). O migrante 

se submete às tendências do mercado de trabalho e disponibiliza a sua força de trabalho, 

o que o torna uma mercadoria.  

           O autor realiza suas pesquisas em Paris e a região metropolitana e em suas 

pesquisas identifica o duplo sentido da migração, em que os imigrantes na sua sujeição 

tinham como meta realizar um acúmulo individual para garantir sua casa própria, seu 

comércio próprio, e assim atingir a sua “autonomia”, uma dinâmica eivada de 

contradições.   Esse enfoque teórico permite-nos pensar as políticas migratórias tanto 

em escala nacional como em escala local, identificando-as na história social brasileira, 

no sentido de direcionar, estimular, conter e monitorar os fluxos migratórios. Destarte, 

esses estudos da mobilidade do trabalho na Região Metropolitana de Maringá se 

preocupam não apenas com os deslocamentos espaciais, mas também, com as 

mobilidades em relação ao trabalho e em relação a posição social que esses migrantes 

ocupam na sociedade.          
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Caracterizando as migrações na Região Metropolitana de Maringá (RMM) 

 

             A dinâmica da economia da metrópole de Maringá é registrada pelos dados do 

PIB de 2000 a 2010 em que seu valor triplica.  A riqueza da RMM representa 0,32% da 

riqueza brasileira e 5,42% da economia do Estado do Paraná.  A cidade núcleo ou polo 

da Metrópole concentra as atividades econômicas de serviços e indústrias gerando um 

maior número de empregos. 

            O núcleo de Maringá tem uma economia calcada principalmente no setor de 

serviços, como na área da saúde, entre outros e um comércio expressivo para atender o 

noroeste paranaense. O ramo da indústria da RMM vem crescendo principalmente na 

indústria de confecções, na construção civil e no setor alimentício, como os grandes 

frigoríficos. Essas atividades econômicas são apoiadas por rotas em direção aos 

importantes centros do país, com as rodovias e o aeroporto, estrutura que viabiliza a 

circulação de mercadorias e de pessoas. Essas atividades econômicas mobilizam uma 

mão de obra de diversas origens e qualificações.   

        Em 2011, Maringá foi a terceira cidade do Paraná que mais gerou empregos e a 43º 

no ranking nacional. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego mostram que 

somente em 2010 foram 87.047 contratações, sendo que 8.419 foram novas vagas, 

demonstrando uma ampliação do mercado de trabalho, o que mobiliza o trabalhador 

móvel.  Em 2013, o saldo de empregos ainda se mantém positivo, o setor que mais se 

destacou foi o da construção civil na cidade polo de Maringá. Assim, o mercado de 

trabalho é um fator de atração significativo para a ampliação de migrantes na metrópole. 

Nesse sentido, a caracterização e a compreensão dos diversos processos 

migratórios que ocorrem na metrópole maringaense são fundamentais. Nossas pesquisas 

identificam alguns movimentos populacionais mais expressivos na RMM, entre eles 

destacam-se alguns grupos migratórios conforme distinguimos: 

O fato de RMM ser um polo universitário também acaba desenvolvendo e 

estimulando a migração, pois parte dos estudantes universitários oriundos de outras 

regiões do Paraná e Estados brasileiros são universitários que se mantêm na cidade, 

mesmo com o término da graduação. Eles decidem se fixar e participar do mercado de 

trabalho de Maringá, pois esses indivíduos, desde que qualificados, muitas vezes não 

conseguem emprego em sua área de origem, outros querem continuar se especializando, 

então se estabelecem na cidade pólo. Os estudos de MOTA (2009) apontam as 

transformações que o Ensino Superior imprime na economia de Maringá. Ao todo são 
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dez instituições de Ensino Superior – sendo uma Universidade Estadual de Maringá 

(UEM) e nove instituições privadas (CESUMAR, UNIANDRADE, UNINGÁ, NOBEL, 

UNIFAMMA, CIDADE VERDE, INSEP, PUC, MARINGÁ) que atraem estudantes de 

vários municípios do Paraná e de outros Estados. No recenseamento de 2010, os 

estudantes que declaravam autonomia financeira foram considerados parte da população 

do município  e portanto assumem a categoria de migrantes. 

Os migrantes paranaenses que retornam, tanto das metrópoles nacionais como de 

países chamados desenvolvidos, formam o segundo agrupamento. Com a crise 

econômica internacional, mercados econômicos como os países da Europa não 

ofereciam tantos atrativos na primeira década do século XXI, estimulando, também o 

retorno dos brasileiros para seu território de origem. Nesse contexto houve uma grande 

leva de paranaenses que retornaram principalmente da Espanha, do Japão, Estados 

Unidos, seguidos de outros países. No entanto, o seu retorno nem sempre ocorreu para a 

cidade de origem, mas para os aglomerados, onde a possibilidade de reinserção é maior, 

como é o caso da RMM. 

Outros grupos identificados são os migrantes que vieram para a metrópole de 

Maringá, oriundos de metrópoles nacionais - Rio de Janeiro e São Paulo. As grandes 

metrópoles vêm afugentando e gerando uma emigração, por apresentarem custo de vida 

maior, violência urbana mais elevada, grandes congestionamentos, péssima qualidade 

de vida e um menor índice de absorção dessa mão de obra.  Nos anos 70, o saldo 

migratório da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) atingiu mais de 2,2 milhões 

de pessoas, enquanto que na década de 80 o saldo migratório negativo foi de 275 mil 

pessoas, e no período de 1991 e1996 essa cifra ‘despencou’ para valor negativo próximo 

a 36 mil pessoas, sendo que o Estado do Paraná é o segundo maior receptor dos 

paulistanos. Depois disso, esses números foram crescendo e acentuando-se. O censo de 

2010 registrou a emigração da RMSP para o Estado do Paraná na ordem de 46.177 

migrantes. 

         Ao considerarmos o migrante para além da migração recente e sim por 

origem de nascimento, conseguimos obter outras informações que os caracterizam na 

cidade núcleo do aglomerado de Maringá. A participação da população migrante se 

sobrepõe a população natural, pois mostram que 58,3% (208,2 mil habitantes) da 

população são compostas por migrantes, no município de Maringá. Obtivemos dados, 

também, segundo a origem dos migrantes por região brasileira para caracterizar o 

migrante nacional. A cidade núcleo apresentou a maior parte dos migrantes brasileiros 
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oriundos da região Sul (279.178), composto pelos gaúchos, catarinenses e 

principalmente, os paranaenses, o que aponta para a tendência das migrações de curta 

distância. 

      O segundo grupo de migrantes que compõem os habitantes do município de 

Maringá são paulistas, cariocas, mineiros e capixabas, isto é, eles são oriundos do 

Sudeste (56.437), em terceiro estão os migrantes nordestinos (10.515 indivíduos), do 

Centro-Oeste temos 5.163 pessoas e por fim, do Norte brasileiro são 1.760 pessoas.  

         Há, também, uma tendência, constatada pelo IBGE, ao predomínio de uma 

migração urbano-urbano, especialmente das cidades periféricas para as mais dinâmicas, 

como estudaram COSTA (2010) e MAGALHÃES (2011), fato que gera um 

esvaziamento de muitos municípios do Paraná. Esses migrantes procuram os 

aglomerados de Curitiba, Londrina e Maringá, por causa da maior oferta e qualidade 

nos serviços de saúde, educacionais e equipamentos urbanos que oferecem. Mas, 

sobretudo, a mobilidade dos paranaenses está na possibilidade de eles se reproduzirem 

enquanto trabalhadores atraídos por melhores salários, trabalhos formais e pela 

viabilização de melhores empregos. 

Os dados quantitativos do censo demográfico de 2010 (IBGE), em relação à 

dinâmica das migrações, na escala da metrópole de Maringá, auxiliam na compreensão 

das novas mobilidades e processos, no desenvolvimento urbano e populacional deste 

espaço. Os migrantes que residem na Região Metropolitana de Maringá somam um total 

de 74.302 habitantes, isso representa 10,34% da população total. Vê-se que um décimo 

da população da metrópole é composto por migrantes recentes, conforme apontamos 

dados do último censo demográfico. Em 2010, o município núcleo apresentou um saldo 

migratório de 10.726 habitantes, o que contribui para um crescimento populacional de 

2,15% (taxa média geométrica de crescimento) acima do crescimento da RMM de 

1,15% e do Paraná 0,88%.  Os migrantes recentes representam, na população total em 

Maringá, 11,95%(40.230 habitantes), seguem os municípios de Sarandi com 11,39% de 

sua população considerada migrante, Paiçandu com 12,33% e Mandaguaçu com 6,29%, 

considerando-se apenas aqueles que migraram após 2005. Esses quatro municípios 

participam com 85% do saldo migratório, o que reforça a atração sobre o aglomerado 

metropolitano.  

Ao olharmos os dados sobre o saldo migratório, verificamos que nem todos os 

municípios da Região Metropolitana tiveram uma taxa de saldo migratório significativa. 

Vejamos o mapa a seguir: 
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Figura 1 - Saldo Migratório na Região Metropolitana de Maringá – 2010 

 

 

           Apesar de alguns municípios comporem a Região Metropolitana de Maringá, 

eles não apresentaram uma taxa migratória positiva no censo demográfico de 2010 

(IBGE), esse é o caso de Nova Esperança (-2,36%), Doutor Camargo (-1,75%), 

Presidente Castelo Branco (-1,36%), Itambé (-1,96%), Bom Sucesso (-1,83%) e Floraí 

(-4,10%). Esses municípios tiveram esvaziamento populacional, em que o processo de 

emigração se sobrepôs ao processo de imigração. Existem grandes possibilidades de que 

os migrantes oriundos desses municípios tenham se deslocado para o aglomerado de 

Maringá.  Esses dados nos despertam alguns questionamentos sobre a caracterização e a 

institucionalidade da RMM, pois, por esse indicador de movimento populacional, 

observa-se que há uma desigualdade entre os municípios da metrópole em relação ao 

crescimento populacional e suas polaridades: “(...) registram-se profundas discrepâncias 

no nível metropolitano já que as desigualdades entre os municípios de uma região são 

brutais.” (RODRIGUES, TONELLA, 2010). Outra observação dessa informação é o 

adensamento intra metropolitano, em que se destacam, notadamente, os municípios de 

Maringá, que recebeu 40.230 pessoas, Sarandi que recebeu 8.757 e Paiçandu que atraiu 

4.132 migrantes, depois seguem os outros municípios com um saldo imigratório 

inferior. 
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Existem alguns casos, como o de município de Flórida com uma taxa migratória 

de 9,13% da população, explicada pela atividade econômica da indústria alimentícia, 

como os frigoríficos que exigiram importar mão de obra fora da cidade, como 

aprofundaremos adiante. 

Assim, a grosso modo, os municípios que apresentaram taxas migratórias como 

as de Ângulo (2,9%), Cambira (2,71%), Iguaraçu (7,44%), Ivatuba (13,07%), Lobato 

(3,9%), Munhoz de Melo (6,29%) e São Jorge do Ivaí (3,09%), no passado foram 

marcados por uma intensa evasão de migrantes e atualmente apresentam um pequeno 

número de habitantes. Hoje com uma reativação econômica atraem um grupo de 

migrantes pequeno em número, mas que tem um peso significativo, atuando na 

dinâmica desses municípios periféricos. Vejamos o caso do município de Ângulo que 

possui 2.859 habitantes, com a taxa média de crescimento de 0,07% e que atraiu nos 

últimos cinco anos 255 pessoas, ele apresentou uma taxa migratória de 2,9%, essa 

situação é exemplar para entender o processo migratório desses municípios menores. 

Identificamos na cidade polo maringaense o número de 2.263 estrangeiros, 

sendo que 1.149 são estrangeiros naturalizados, segundo o censo de 2010 (IBGE).  

No início da segunda década do séc. XXI, temos assistido a chegada de um novo 

fluxo na metrópole de Maringá, que são os haitianos. Essa dinâmica recente o censo 

demográfico de 2010 não conseguiu registrar, pois esse movimento ocorreu posterior à 

coleta de dados. Os haitianos são trazidos e agenciados principalmente pelas empresas 

frigoríficas (principalmente a GT Foods), seguidos de outras grande empresas (NOMA, 

ROMAGNOLI, etc)  da região, que estão com falta de mão de obra para essa atividade.  

Eles entram na metrópole por meio dessas empresas e uma parte deles migram para 

outros empregos que o setor de serviços, a indústria civil ou mesmo o agronegócio 

(Usina Santa Teresinha e outros) exige nesse território. A função que esses migrantes 

exercem é considerada insalubre, uma vez que se exige que esses homens trabalhem em 

câmaras frigoríficas, em baixas temperaturas; logo esses trabalhadores móveis 

submetem-se a todo tipo de intensidade e ritmo diferente dos trabalhadores locais, que 

conseguem se inserir em atividades menos precárias. A presença dos haitianos é 

explicada por uma política em escala federal de acolhimento aos migrantes, determinada 

na Gestão da Dilma (2010-2014), e conciliada a uma necessidade do empresariado local 

para o desenvolvimento econômico das grandes empresas e, portanto, da reprodução 

ampliada do capital, o que leva à aceleração da economia regional. Esses empresários 
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da indústria alimentícia recrutam os haitianos e os alojam para atender às necessidades 

de suas empresas. Esse é o caso do município de Flórida e de Sarandi, que têm, 

respectivamente, 15,24% e 11,39% da população composta por imigrantes recentes. 

Existem outros estrangeiros inserindo-se na RMM, como os portugueses, oriundos de 

um país que sofre profunda crise econômica, palestinos, latinos (principalmente 

chilenos e peruanos), africanos ou até mesmo filhos de paranaenses nascidos fora do 

país e que retornam com seus pais. Também encontramos recente fluxo de Senegaleses 

e de uma comunidade da República Dominicana em Sarandi, inseridos no mesmo 

processo de mobilidade na RMM. Desse, modo entendemos que os dados demográficos 

do censo, nesse contexto e momento nos ajudam pouco, pois esse fluxo migratório está 

sendo diário e significativo. Esses migrantes vêm enfrentando as mais diversas barreiras 

no espaço metropolitano de Maringá, como: a exigência de um fiador para alugar uma 

casa, sendo que as imobiliárias exigem que esse fiador seja residente na cidade ou nas 

proximidades. As empresas que agenciam e trazem esses migrantes não se 

comprometem com essa situação da demanda por moradia, de modo geral. 

Considerações 

Assim sob a égide do capital, temos uma mobilidade intensa de homens se 

dirigindo a Região Metropolitana de Maringá, acompanhando o crescimento econômico 

que esse polo apresenta na década de 2010. Esses migrantes vêm suprir o mercado de 

trabalho que se expande e as atividades que os maringaenses não se dispõem a realizar 

por serem insalubres e mal remunerados. 
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