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RESUMO:
A fronteira Brasil – Paraguai encerra um movimento intenso de pessoas e bens entre os dois países. Desde
1950 diversas ondas migratórias de brasileiros para o Paraguai, de magnitudes várias e múltiplas procedências
caracterizam essa região. Além da migração, tem-se registrado outros tipos de mobilidade de população,
motivada por necessidades diferentes (demanda por serviços públicos nas áreas de saúde e educação,
benefícios sociais, trabalho e muitas outras coisas) se revelando como uma estratégia de adaptação e
sobrevivência destas populações. A presente Tese é uma análise das mobilidades em áreas de fronteira, onde
busca-se capturar a complexidade das relações funcionais das mobilidades especificamente para a fronteira
Brasil - Paraguai, assumindo que as experiências previas e acumuladas de mobilidade afetam tanto as formas
atualizadas dos movimentos quanto as “formas de percepção” e se conceber as atuais migrações e outras
mobilidades na conformação dos espaços de vida nas regiões de fronteira.
Analisam-se aspectos chaves das praticas residenciais e às estratégias desenvolvidas pelas populações para a
compreensão da configuração dos espaços de vida nos municípios de fronteira, e informação sobre migração
internacional e mobilidade pendular procurando confirmar um sistema de mobilidade regional reflexo da
longa ocupação da fronteira paraguaia por brasileiros. Este trabalho reflete sobre o conceito de espaço de vida
introduzindo o debate teórico- metodológico da perspectiva transnacional na busca de uma melhor
compreensão da natureza das relações entre mobilidade humana e o espaço. Como recorte metodológico e
espacial foi escolhido um estudo em três cidades de fronteira com características e cidades gêmeas: Salto del
Guairá (Paraguai), Mundo Novo (Brasil -MS) e Guaíra (Brasil-PR). Foram feitas análises descritivas e de caráter
etnográfico, a partir de informações presentes nos censos demográficos brasileiros e informação de
entrevistas a profundidade realizadas a moradores dessas cidades.
Nossos resultados distinguem que as relações funcionais identificadas, sugerem uma convivencia na fronteira
de três tipos de espaços de vida: local, transfronteiriço e transnacional.
ABSTRACT:
The Brazil – Paraguay border embrace an intense movement of people and goods between the two countries.
Since 1950, several migratory waves of Brazilians to Paraguay, from different magnitudes and multiple origins
characterize this region. Besides the migration, it has been registered other types of population mobility,
motivated by different necessities (demand for public services in health and education, social benefits, work
and many other things) revealing strategies of adaptation and survival of these populations. The present
Thesis analyze mobility in border areas, looking for captures the complexity of the functional relations
between all types of mobilities specifically for the Brazil – Paraguay border. Assuming that previous and

accumulated experiences of mobility affect both, current forms of movements and the "forms of perception"
and conceiving the current migration and other mobilities shaping living spaces in border regions.
We analyze keys aspects of residential practices and strategies developed by the populations for the
understanding of the configuration of the life spaces in in border municipalities. So too information on
international migration and commuting mobility trying to confirm the existence of a regional mobility system
reflex of the long occupation of the Paraguayan border for Brazilians. This work reflects on the concept of
living space by introducing the theoretical-methodological debate of transnational perspective in the search
for a better understanding of the nature of the relationship between human mobility and space. As
methodological and spatial area of study was chosen three border cities: Salto del Guaira (Paraguay), Mundo
Novo (Brazil-MS) and Guaira (Brazil-PR). Descriptive and ethnographic analyzes were made from information
provided in the Brazilian demographic censuses and in-deep interviews made to the residents of these cities.
Our results distinguish that the identified functional relations suggest a coexistence on the border of three
types of living spaces: local, cross-border and transnational.

