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Resumo: O presente artigo trata de uma atualização das principais legislações que 
resguardam, normatizam e regulam a proteção social da população dos municípios de linhas 
de fronteiras do Arco Sul do MERCOSUL. No plano das relações internacionais, o estudo 
pretende contribuir para o avanço da dimensão social do MERCOSUL, colocando-se como 
um instrumento de relevância política no desenvolvimento econômico e social. O desenho 
do artigo propõe uma revisitação nas distintas legislações não só no campo dos direitos 
sociais, mas envolvendo a garantia da permanência, residência, domicílio e circulação dos 
diversos segmentos populacionais que vivem entorno da fronteira. 
Palavras-chave: Legislações;  proteção social; linhas de fronteiras. 
 
Abstract: This article deals with a review of the main laws that protect and regulate social 
protection, with a focus on the health of the population of the municipalities along the border 
lines of the Southern Arc of MERCOSUR. In the area of international relations, the study 
intends to contribute to the advancement of the social dimension of MERCOSUR, placing 
itself as an instrument of political relevance in economic and social development. The draft of 
the article proposes a revision in several legislations is not in the field of social rights, but 
involves a guarantee of the permanence, residence, domicile and circulation of several 
population segments that live around the border.  
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1. INTRODUÇÃO 

O estudo propõe uma atualização das referências jurídicas-normativas (de 2013 a 2016) 

que resguardam, normatizam e regulam o acesso e usufruto da população fronteiriça e 

transfronteriça à proteção social e demais políticas públicas, nos municípios de linha de 

fronteiras do Arco Sul4 do MERCOSUL5. 

2. PROTEÇÃO SOCIAL NAS LINHAS FRONTEIRAS DO ARCO SUL DO MERCOSUL: 
AVANÇOS, DILEMAS E DESAFIOS NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 2013-2016 

O artigo em tela parte do pressuposto que a proteção social envolve o debate da 

garantia e usufruto dos direitos sociais, em todos os níveis de proteção, no entanto, na 

região de fronteira, este acesso é restringido pela complexidade e dinâmica da organização 

social que ultrapassa os limites geográficos, se conformando como um espaço de análise 

que integra diversos fenômenos sociais, econômicos, culturais, políticos e jurídicos. Portanto 

devendo ser pensada a partir de suas especificidades e particularidades que a caracterizam 

ao mesmo tempo como um lugar plural e único. (PEITER, 2003) 

Neste sentido, o objetivo do trabalho é identificar e evidenciar as alterações nas 

referências jurídicas-normativas, que salvaguardam a permanência e o acesso à proteção 

social dos migrantes e cidadãos fronteiriços. A proposta justifica-se à medida que estes 

segmentos populacionais tencionam os sistemas de proteção social nacional, e impulsionam 

o debate sobre os gestores acerca da sobrecarga e a ausência da provisão de recursos 

financeiros que supra a demanda. A metodologia de pesquisa para a produção do estudo 

envolveu a revisão bibliográfica e documental com reexame das legislações em vigor, 

buscando alterações significativas e outros instrumentos jurídicos criados nos anos de 2013 

a 2016.  

A fronteira, polo dinâmico e complexo de organização social, partindo do 

entendimento que a proteção social é, segundo Silva, Yazbek e Di Giovanni (2014), uma 

                                                 
4 Entende-se como Arco Sul, de acordo publicações do Ministério da integração Nacional, a faixa de 
fronteira dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, correspondente à área mais 
meridional do País. 
5 MERCOSUL foi criado em 26 de março de 1991 através da assinatura do tratado Constitutivo do 
MERCOSUL, conhecido como Tratado de Assunção, tem como principal objetivo o desenvolvimento 
de uma agenda de integração do Cone Sul. Inicialmente o MERCOSUL contou com dois fatores de 
estímulos significantes em que o primeiro está relacionado a formação de uma cultura de integração 
relativos ao sucesso do Programa de Integração entre Argentina e Brasil (PICAB), e em segundo o 
aprofundamento de outros processos de integração envolvendo países americanos dos quais ressalta 
a retomada de relações com o Caribe. O MERCOSUL envolve e busca organizar uma experiência 
integracionista de mercado comum, objetivando assegurar a livre circulação de bens serviços, e 
fatores produtivos entre os países, no qual as pessoas se constituem em um dos “fatores produtivos”. 
A ausência de expressa referência à eliminação de barreiras opostas a livre circulação de pessoas 
vem sendo comumente apontada como um indício do Tratado de Assunção. (FREITAS Jr, 1997, 
p.25-37). 
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forma institucionalizada que as sociedades constituem para proteger parte ou o conjunto de 

seus membros, tal proteção ocorre por meio de um sistema de proteção social que, de 

acordo com os autores, referem-se às formas que as sociedades encontram e desenvolvem, 

com graus de institucionalização que diferem entre os grupos e, de acordo com os 

diferentes contextos históricos e culturais, a própria dimensão do poder, para proteger parte 

ou conjunto dos seus membros. Di Giovanni (2008), afirma que esses sistemas decorrem de 

Certas vicissitudes da vida natural ou social, tais como a velhice, a doença, 
o infortúnio e as privações. Incluo neste conceito, também as formas 
seletivas de distribuição e redistribuição de bens materiais (como a comida 
e o dinheiro), quanto de bens culturais (como os saberes), que permitirão a 
sobrevivência e a integração, sob várias formas, na vida social. Incluo, 
ainda, os princípios reguladores e as normas que, com intuito de proteção, 
fazem parte da vida das coletividades. (DI GIOVANNI, 2008, p. 01). 

 Considerando que, embora no Brasil, a definição e conceituação de fronteira, no 

texto constitucional, está de forma clássica como se esses espaços territoriais não 

houvessem mudado, revelando uma abordagem tradicional e conservadora de território, e 

esse último sendo ausente na Constituição Federal, em 2004 houve significativos avanços 

do ponto de vista do discurso teórico institucional através do Ministério da Integração 

Nacional na ampliação do conceito de fronteira, a nova definição busca abarcar todos os 

processos peculiares a essa região, tendo como referência o local que privilegia a 

especificidade de cada faixa de fronteira6. 

 Destaca-se, que nesse processo de reatualização dos marcos referenciais que 

definem faixa de fronteira, nos países que fazem fronteira com o Brasil, no Arco Sul do 

MERCOSUL – Argentina, Paraguai e Uruguai – não apresentaram mudanças nas 

legislações que informam os limites territoriais, tanto em distância como em largura, 

reafirmando a inexistência de instrumentos jurídicos nesses países que definam suas 

fronteiras. Tal colocação ratifica que a existência da fronteira não decorre de regulações 

jurídicos normativas para definição de limites entre países, confirma, portanto, que a região 

fronteiriça é um produto decorrente de processos e interações econômicas, culturais e 

políticas que conformam espaços dinâmicos com particularidades institucionais nas bordas 

dos países que apresentam processos de trocas espacial, demográfica, linguagem entre 

outros. 

 Deste modo, para pensar a proteção social na região de fronteira deve-se incorporar 

                                                 
6 A região da Faixa de Fronteira caracteriza-se geograficamente por ser uma faixa de até 150 km de 
largura ao longo de 15.719 km da fronteira terrestre brasileira, que abrange 588 municípios de 11 
Unidades da Federação: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, 
Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Santa Catarina. 
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as questões que envolvem os estrangeiros, os indocumentados7, apátridas8 e brasileiros que 

moram na contiguidade das cidades gêmeas que, embora próximos geograficamente, 

encontram-se distanciados pelas legislações nacionais, por histórias diferenciadas e 

objetivos distintos, fazendo com que a linha de fronteira adquira conformações objetivas, 

compostas de um processo socioeconômico e cultural complexo. SILVA (2006) 

 O Brasil é o único país do Arco Sul do MERCOSUL que apresenta legislação 

específica regulamentando a fronteira. Essa regulamentação vem sendo desenvolvida e 

atualizada pelo Ministério da Integração que, no plano institucional, vem desde 2004, 

criando programas e projetos de integração nacional que favoreçam o desenvolvimento das 

faixas de fronteira. Em 2010, face aos avanços obtidos pelo Ministério, foi instituída a 

Comissão Permanente para o Desenvolvimento e a Integração da Faixa de Fronteira - 

CDIF9, devendo essa, “definir, respeitadas as especificidades de atuação dos órgãos 

competentes, critérios de ação conjunta governamental para o desenvolvimento e a 

integração na área abrangida pela Faixa de Fronteira”. MI (2010) 

 Um dos objetivos dessa comissão é de “estimular a integração das políticas públicas 

e a parceria com os demais entes públicos visando a complementaridade das ações nas 

faixas de fronteira” BRASIL (2010); outro avanço observado foi a implementação, em 2014, 

da Frente Parlamentar Mista para o Desenvolvimento da Faixa de Fronteira10 coordenada 

pelo Ministério da Integração Nacional. Essa Frente Parlamentar tem o papel de coordenar 

as políticas públicas nas faixas de fronteiras, promovendo desenvolvimento socioeconômico; 

defender os interesses de municípios situados na região de fronteira; e estimular mudanças 

na legislação para promover o desenvolvimento regional. O apoio dessa Comissão tem sido 

de fundamental importância para integrar ações e programas nas regiões de fronteira, com o 

compromisso de capturar a interação já existente nas cidades gêmeas, tanto na política de 

saúde quanto na política de educação, com intuito de identificar os problemas e avançar na 

construção e implementação de instrumentos que auxiliem na promoção e integração entre 

o Brasil e países fronteiriços. 

É comum observar que as propostas formuladas pelo Brasil, ainda que representem 

avanços no plano de integração das regiões fronteiriças para expansão da fruição da 

                                                 
7 Indocumentados estrageiros residentes no Brasil que possuem apenas documentação civil de seu 
pais de origem; Apátridas, cidadãos sem pátria, estrangeiros ou brasileiros que residem no Brasil e/ou 
em outros países e não possuem documentação  civil  tando do país de origem quanto do país no 
qual esta residindo. 
8 Conforme disposto na Lei 4.246, de 22 de maio de 2002, apátrida é toda pessoa que não seja 
considerada seu nacional por nenhum Estado, conforme sua legislação. 
9 Instituída por Decreto em 08 de setembro de 2010. 
10 Demanda do I Encontro Nacional de Cidades de Fronteira, promovido pela Frente Nacional de 
prefeitos – FNP em Brasília (DF). 
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cidadania, essas ainda continuam sendo pensadas de forma unilateralizada, apreendendo 

apenas as particularidades do lado brasileiro da fronteira, como se a integração pudesse 

ocorrer e ser alçada, sendo disposta somente por um lado. Neste sentido, é possível indagar 

se os insucessos obtidos com as iniciativas de integração das faixas de fronteiras não 

decorreram desse planejamento, formulação e operacionalização de forma individualizada 

pelo Brasil? 

A luta pela cidadania em outro país, na maioria das vezes, é defendida pelos 

fronteiriços no campo simbólico e/ou cultural, pois eles passam os obstáculos da concepção 

geográfica e acabam parando no muro burocrático da concepção política, e é no simbolismo 

que percebemos melhor suas demandas, é a partir daí que as discussões acerca da 

mobilização e consciência das pessoas que estão em trânsito se cruzam. Pois é no campo 

da concepção simbólica, detentor de outros saberes – que não é o das leis, dos 

documentos, e das autoridades – que os fronteiriços se unem para deliberar sobre a 

situação de fronteira em que estão temporariamente ou permanentemente. 

 Outro instrumento jurídico normativo de fundamental importância no resguardo da 

proteção social ao estrangeiro residente e/ou domiciliado no Brasil que sofreu reformulações 

que não impactaram em mudanças substantivas para esse segmento populacional foi o 

Estatuto do Estrangeiro11. Nas alterações ocorridas, não houveram mudanças ou inserções 

significativas e/ou qualitativas em relação a garantia da proteção social e serviços de 

consumo coletivo, àqueles cujos acessos da sociedade, em determinado contexto histórico, 

são considerados condição de cidadania; e, por isso, não podem ser abandonados à lógica 

distributiva do mercado, exigindo, portanto, a intervenção pública. SORJ (2003) 

 O referido Estatuto, bem como suas atualizações, podem ser caracterizados como 

fatores condicionantes para o acesso aos direitos sociais aos estrangeiros residentes e/ou 

domiciliados no Brasil. A exemplo, o Artigo 21 da Lei 6.815/80, postula que, o natural de país 

limítrofe, que faz fronteira com o Brasil em cidade contígua12, poderá ter seu acesso 

garantido ao município brasileiro fronteiriço e, caso este pretenda exercer alguma atividade 

remunerada, ou mesmo ter acesso e rede de ensino, será fornecido um documento 

específico. No entanto, tal documento e condições não conferem direito nem caracterizam 

residência no país (Brasil, 1980), situação que pode ser interpretada como a inexistência da 

obrigatoriedade de o Estado salvaguardar proteção social ao sujeito nesta situação. 

 A inexistência de alterações significativas nos marcos regulatórios que levam ao 

                                                 
11 Lei 6.815/80. Atualizada pelas leis: 6.964/81; 12.878/2013; 12.968/2014; e 13.243/2016 
12De acordo com a Lei 8.617/93, entende-se como zona contígua uma faixa que se estende das doze 
as vinte e quatro milhas marítimas, contadas a partir das linhas de base que servem para medir a 
largura do mar territorial. 
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cerceamento do direito à proteção social da população fronteiriça, que impulsionou os 

estudos sobre a integração regional, especialmente na área de saúde em regiões de 

fronteira que passaram a ser alvo de investigação de diversas áreas, em especial o Serviço 

Social, Geografia e Saúde Pública. 

 Pesquisas realizadas em 2003 e 2007, por diferentes grupos de pesquisa, 

apresentaram como resultados, entre outros, que a busca de atendimento por populações 

de outros países é uma realidade nos serviços de saúde de municípios de fronteira. 

DOMINGUES (2016) 

[...] os territórios dinâmicos das zonas de fronteira constituem unidades 
epidemiológicas e os problemas de saúde compartilhados impõe cada vez 
mais a realização conjunta de atividades para alcançar o efetivo controle de 
agravos e a garantia de acesso de atenção à saúde. Os distintos desenhos 
dos sistemas e das políticas de saúde dos países membros do 
MERCOSUL, sejam nos aspectos físicos , financeiros e humanos/ sejam 
nas abordagens organizacionais da assistência aliados as estratégias 
individuais para garantia de acesso intensificam dificuldades já presentes 
nos sistemas de saúde nestes territórios, tanto no campo da vigilância em 
saúde como para o acesso aos serviços e, como levam à complexificação 
de impactos inesperados do processo de integração regional nos serviços 
de saúde. (GIOVANELLA, 2007, p. 39). 

 Verifica-se que, para o estrangeiro ou brasileiro residente na linha de fronteira, esse 

conjunto de bens e serviços não são acessíveis, ainda que resguardados minimamente no 

Estatuto do Estrangeiro, de acordo com a intencionalidade dos gestores e profissionais que 

operacionalizam as políticas públicas nessas regiões. 

 É importante salientar que atualmente, mesmo com as reformulações sofridas, o 

Estatuto do Estrangeiro, no que diz respeito ao tripé da seguridade social – Saúde, 

Previdência e Assistência – continua débil no tocante aos direitos que respaldam e 

concedem o acesso dos usuários aos bens e serviços oferecidos. As alterações realizadas 

no Estatuto no ano de 2016 não traduzem a realidade sociopolítica da região de fronteira, 

permitindo diferentes interpretações subsidiadas por perspectivas teóricas antagônicas. 

 Entendendo que o Estado nação é soberano, podendo estabelecer as condições que 

preconizam a residência e domicilio do estrangeiro no Brasil a partir da concessão de vistos 

dispostos no Art. 13 da Lei 6.815/80 dentro do prazo de validade – sendo para o trabalho, 

estudo, turismo etc. Tais modalidades de visto não garantem a tutela estatal, ou seja, o 

direito à proteção social, ainda que esses sujeitos passem a ser transeunte e/ou consumidor 

no território nacional e que acaba por contribuir também na carga tributária e, portanto, 

pagando impostos como todo e qualquer contribuinte, levando a entender, que como 

qualquer cidadão e consumidor, o estrangeiro com situação civil regularizada no Brasil deve 

ter resguardado o acesso aos bens e serviços oferecidos no âmbito da proteção social 

devidamente efetivados. 
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 O disposto acima engendra uma interpretação e análise que o Estado, que garante o 

visto, deveria estabelecer de forma clara o direito à proteção social dos estrangeiros com 

situação regularizada no Brasil, porém, a ausência de clareza no Estatuto deixa margem 

para que o mesmo Estado que concede as condições legais para o exercício da 

permanência no país não garanta o acesso à proteção social. Essa situação se materializa 

no cerceamento, ou não, dos diretos desses usuários que residem, ou não, na região 

fronteiriça. 

 O parágrafo V do Artigo 13 do Estatuto do Estrangeiro entra em contradição na 

medida em que, independentemente do tipo de visto, a titularidade dos direitos 

fundamentais pode ser usufruída conforme caput do Art. 5º da CF “Todos são iguais perante 

a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 

à propriedade [...]” Torna-se claro, portanto, que literalmente ela se propõe a restringir tais 

garantias caso o estrangeiro não seja residente. Tal passagem remete-nos a pensar que 

tanto os brasileiros quanto os não residentes tem direito a acessar os bens e serviços 

públicos porque estão com suas situações de visto devidamente regulamentada. As 

alterações ocorridas no Estatuto do Estrangeiro não definem e não delimitam de forma clara 

e precisa quais são os direitos que o estrangeiro regularizado no Brasil tem direito ao 

acesso. Essa falta de esclarecimento na lei penaliza os profissionais que são operadores de 

direito que não tem conhecimento das legislações, nem da discricionariedade presente na 

ação profissional para resolver se o usuário tem ou não direito, predominando a cultura do 

senso comum. Dessa situação decorrem discursos falaciosos que levam ao entendimento 

de que atender ao estrangeiro é crime. 

 No que diz respeito à realidade local, a lei não contempla os sujeitos que se 

deslocam de suas regiões para outras, a fim de realizarem um trabalho informal sem 

qualquer vínculo empregatício. A julgar pelo viés da doutrina jurídica, no que se refere ao 

atendimento do estrangeiro dentro do território nacional, deve considerar que o proposto no 

artigo 15º do Estatuto do Estrangeiro, não garante a efetividade de seu direito de acesso aos 

bens e serviços oferecidos em todo território nacional, pois apenas seguem-se 

recomendações dos pactos e acordos bilaterais entre os países e regiões fronteiriças. Na 

tentativa de deixar claro quais são os direitos desse segmento populacional é que se faz 

emergir o debate e a pesquisa evidenciando os transeuntes, migrantes, estrangeiros não 

residentes que necessitam, então, acessar por meio dos serviços públicos os bens e 

serviços, mas não conseguem. 

 Dentro das áreas fronteiriças, o debate sobre acesso aos bens e serviços de saúde 

corresponde ao relacionamento entre nacionais e estrangeiros que são afetados pelas 
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barreiras diplomáticas, existindo uma fragmentação da política social na formulação de 

estratégias, além da carência de um sistema que contabilize a demanda estrangeira dentro 

dos sistemas de saúde transfronteriços. Neste contexto, a mobilidade humana se apresenta 

como um dos principais desafios para os países e suas fronteiras, sendo necessário debater 

o acesso à proteção social para pessoas estrangeiras de modo a lidar com a territorialidade 

dessa região, pois, o cerceamento dos direitos sociais nas regiões fronteiriças brasileiras, as 

atribuições engessadas vindas do Estado e a falta de articulação internacional dificultam o 

acesso da população à proteção social. Os indivíduos que migram não são reconhecidos 

como pessoas de direito. Os Estados Nação devem propor o conceito de fronteira enquanto 

território associado ao local, no qual se reconhecem as práticas que se originam e se 

reproduzem nas relações sociais. SILVA (2015) 

 No intento de diminuir essas fragmentações das regiões e assegurar a vida dos 

indivíduos, vem se articulando distintos pactos, protocolos, acordos bilaterais e multilaterais 

entre as nações a fim de garantir os direitos das pessoas e a integração e interação dos 

países mediante a cooperação internacional, tomando como referência a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e a Carta das Nações Unidas de 194813, por intermédio de 

sua adesão as propostas, via instrumentalização e a constitucionalização dos direitos. 

Sendo, também, de fundamental importância os acordos protocolados no âmbito do 

MERCOSUL. 

  Os limites dos direitos fundamentais fora das fronteiras nacionais colocam em pauta 

a discussão das linhas de fronteiras como territórios e a aplicabilidade do direito para as 

pessoas que em sua origem são inerentes, irrenunciáveis, intransferíveis e fundamentais 

para a vida humana, pois quando um cidadão sai do território nacional o qual o concebeu de 

forma legal a sua cidadania e muda para um espaço fronteiriço, tem seus direitos, muitas 

vezes, cerceados. É que, aqui, o direito à proteção social se vê afetado pelas segmentações 

das fronteiras que não se compactam com a conjuntura sociopolítica contemporânea das 

cidades contiguas dos países limítrofes. A fruição dos direitos sociais se apresenta como um 

dos desafios para a Cooperação Internacional através de pactos e protocolos Bilaterais e 

Multilaterais. 

 Observa-se que essa interação buscada entre a população na fronteira estudada, 

não estabelece nenhuma relação com os acordos do Mercado Comum do Cone Sul - 

MERCOSUL – muito embora essa instância tenha como eixo de discussão a integração 

nacional e regional entre os Países Partes, porém, pautada em acordos econômicos como 

afirma Muller,   

                                                 
13 Artigo 25 da Declaração Universal Dos Direitos Humanos. 
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Em se tratando de MERCOSUL o discurso integracionista é forte. Porém, 
como nos demais blocos econômicos, está pautado em acordos 
econômicos. Se a ideia é alcançar êxito em um processo que visa a 
integração entre os povos, fortes alterações deverão acontecer, como o que 
se passou com o bloco europeu, embora o exemplo não corresponda ao 
ideal sonhado e defendido por iniciativas integracionistas. Os avanços terão 
de ocorrer em mais de uma matriz, não só a pautada em avanços 
econômicos, mas envolvendo entendimentos nas áreas social e cultural de 
modo a se configurar num verdadeiro processo de integração (MULLER, 
2003a, p. 4). 

 Desta forma, o discurso integracionista incorporado pelo MERCOSUL deve atender 

as dinâmicas particulares das fronteiras do Sul da América Latina, em especial as fronteiras 

brasileiras, nas quais os processos sociais já estão particularmente constituídos na 

conformação de uma possível identidade fronteiriça. Pois, integrar não deve ser apenas um 

somatório de possibilidades, segundo Muller (2003), mas de criação de novos espaços de 

interação e negociação nas quais a identidade nacional seja preservada, com ampliação do 

contato com outras identidades nacionais. Há que se destacar e considerar que as políticas 

sociais no atual estágio do MERCOSUL encontram-se ainda como um projeto embrionário, 

muito embora tenham sido criadas, multiplicadas e fortalecidas no interior dos sistemas das 

instituições dedicadas a essas discussões (DRAIBE, 2006). 

 Nota-se que as políticas sociais no âmbito do MERCOSUL não têm caminhado com 

a mesma rapidez, progresso e intensidade que as políticas comerciais aduaneiras, 

industriais e agrícolas. A unificação das políticas sociais e até mesmo a sua criação 

somente tem avançado no horizonte e meta do MERCOSUL Social criado em 1994. 

 Neste sentido, o trato dado à “questão social” no contexto da integração regional ao 

longo dos anos 90 ocorreu no interior do MERCOSUL Social, através da proposição de 

políticas sociais integracionistas de caráter unificado ou complementar. Porém, estas 

proposições têm avançado somente no plano do debate intelectual e institucional. É 

inegável o amadurecimento e a ampliação conceitual que caracterizam os caminhos e os 

temas sociais da integração alcançados pelo MERCOSUL Social, porém, a sua real 

efetivação não conseguiu ultrapassar o plano do discurso oficial. Domingues (2016) 

 Registra-se que, no plano das políticas sociais, as discussões têm sido reduzidas 

aos direitos laborais e, mais recentemente, a aspectos previdenciários e de saúde, enquanto 

componentes da agenda multilateral do comércio considerado como elos de fortalecimento 

da circulação de trabalhadores.   

 Draibe (2006), atenta, no contexto de discussão do MERCOSUL Social, a menção à 

criação de políticas sociais unificadas que reivindicam a emergência de uma cidadania 

supranacional. Para o êxito de tal proposição, segundo a autora, seria necessária, num 

primeiro momento, a harmonização das políticas sociais formalizadas por acordos bilaterais 
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e de complementação mútua. Em um segundo momento a unificação stricto sensu das 

políticas sociais que requisita uma cidadania social supranacional fundada em direitos 

sociais mínimos e comuns, na qual deveriam existir políticas igualitárias. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora tenhamos identificado alterações significativas em algumas legislações 

brasileiras, tal como a nova proposta do Estatuto do Estrangeiro, a Lei da Migração em 

tramite no senado, entre outras propostas institucionais como as formuladas pelo Ministério 

da Integração, esses instrumentos ainda não são suficientes para garantir proteção social ao 

nacional, estrangeiro ou migrante nas regiões de linha de fronteira ou fora dela. Isto porque 

a lei não traz indicativos de como os estados e municípios irão regulamentar e implementar  

os dispositivos necessários para  custear  a atenção à proteção social, Apenas dispõe  

sobre os direitos e deveres do migrante e regula a entrada e estada de estrangeiros no 

Brasil, revogando, em parte, o Estatuto do Estrangeiro da década de 80. 

A nova lei da migração busca imprimir uma nova concepção de politica migratória   

que rompa com a tendência  imposta pela ditadura militar, que qualquer estrangeiro poderia 

ser uma ameaça a soberania nacional, mas do que isso, irá favorecer as regiões 

fronteiriças,  que cotidianamente, através das instituições publicas, lidam com os desafios de 

prover um mínimo de segurança social, ao estrangeiro, ao migrante e não residentes que 

procuram  as redes socioassistencias nacionais. 

As discussões envolvendo as fronteiras brasileiras no MERCOSUL Social emergiram 

no primeiro quartel do século XXI de maneira secundarizada. Não se identifica, nas 

literaturas consultadas, tratamentos específicos na perspectiva das políticas e programas 

sociais. O trato remetido às fronteiras no MERCOSUL Social está relacionado às tentativas 

de correção das debilidades dos processos que envolvem estas discussões, através de 

estabelecimento das comunidades fronteiriças para a sua implementação. Esta estratégia 

aproxima-se, e muito, de uma forma de lapidação dos direitos laborais, pois através deste 

mecanismo a tentativa é de facilitar a circulação de pessoas e trabalhadores, a 

documentação, assim como assegurar os direitos à seguridade social (DRAIBE, 2006). 

Desta forma, identifica-se que mesmo havendo nas fronteiras uma condição favorável a 

integração, esta não ocorre porque há um unânime reconhecimento que as perspectivas de 

integração social no âmbito das políticas sociais não é tarefa fácil, considerando que a 

integração comercial e aduaneira é a prioridade. 

A nova estruturação dada a Lei da migração que parte da consideração  do migrante 

como sujeito de direitos e de garantias, incorporando o fenomeno  da mobilidade humana 

como um todo, amplia a abrangencia do acesso a esse segmento populacional  
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contemplando o imigrante, o emigrante, o visitante e também o cidadão fronteiriço e 

transfronteiriço. 

 Desse modo o grande desafio é imprimir à proteção social um carater universal e 

equanime, expandindo seus horizontes e abrangendo os direitos fundamentais e demais 

legislaçoes correlatas que permitam a utilização de estratégias, que deem visibilidade às 

demandas, políticas e práticas dos cidadãos fronteiriços, transfronteiriços e migrantes do 

Arco Sul do MERCOSUL. 
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