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Resumo: O presente estudo tem como objetivo apresentar como os fluxos migratórios vem 
impactando na rede de proteção social dos municípios, fronteiriços ou não. Trata-se de 
refletir sobre um tema que, embora não sendo novo na região fronteiriça, sempre foi tratado 
como uma situação ou elemento comum da vida cotidiana, porém causadora de diversos 
dilemas de cunho ético-político no trato e fruição dos direitos sociais, evidenciando como os 
instrumentos juridicos normativos que deveriam resguardar segurança social ao migrante, 
não vem cumprindo com a garantia mínima dos direitos fundamentais.  
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Abstract: The present study aims to show how migratory flows have impacted on the social 
protection network of municipalities, of frontier and not. It's a matter of reflecting about that 
theme, although not new in the border region, has always been treated as a situation or 
common element of everyday life, but which causes various ethical-political dilemmas about 
the tract and fruition of social rights, evidencing how the normative legal instruments that 
should safeguard social security to the migrant, is not complying with the minimum guarantee 
of fundamental rights.  
Key-words: Migration; border; social protection. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Este artigo busca evidenciar como os fluxos migratórios têm impactado na rede de 

proteção social dos municípios, fronteiriços ou não. Trata-se de refletir sobre um tema que, 

embora não sendo novo na região fronteiriça, sempre foi tratado como uma situação ou 

elemento comum da vida cotidiana, porém causadora de diversos dilemas de cunho ético-

politico no trato e fruição dos direitos sociais. 

Considerando que a proteção social envolve o debate e a garantia dos direitos 

sociais e tem se apresentado como um dos temas apontados no ambito do Mercosul Social 

de grande relevancia para  a promoção e favorecimento da integração da faixa de fronteira, 

muito embora se registre uma escassez de produção teórica sobre tema devido. 

Esse estudo propõe apresentar algumas questões que envolvem a migração, o 

social, o econômico e o político. Embora o debate reclame um estudo interdisciplinar, esse 

ainda ocorre de forma isolada nas diferentes áreas do conhecimento.  

 A proposta justifica-se a medida em que algumas cidades de grande porte, 

localizadas em região fronteiriça ou não, tem recebido ao longo dos últimos cinco anos uma 

diversidade de pessoas de outros países e/ou estados que migram para o Brasil em busca 

de melhores condições de vida e de trabalho. Mas para que isso ocorra, há que se usufruir 

da proteção social no local de destino. Situação que tem levado ao inchaço dos serviços 

públicos de saúde, assistência, previdêcia, habitação, entre outras políticas públicas. 

 A metodologia utilizada para para formulação desse estudo foi, inicialmente, a 

pesquisa bibliografica para revisão de literatura, reesame dos dados coletados dos projetos 

de pesquisa já finalizados – a saber, Pactos, Protocolos e o Protagonismo dos Atores 

Locais: Impasses e Condicionantes para o Acesso aos Bens e Serviços de Saúde na Linhe 

de Fronteira Arco Sul, ampliando o direito à saude, experiencias de cooperação entre os 

sistemas e os serviços de saúde em linhas de fronteira e a tese de doutorado O Pacto pela 

Gestão e a Saúde na Fronteira: condições e relações de trabalho dos assistentes sociais em 

debate.  

2. MIGRAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL NO BRASIL 

Verifica-se até pouco tempo, no Brasil, que as temáticas de migração e refugio, 

pouco ou quase não tinham visibilidade social e/ou destaque nos debates acadêmicos. Foi 

com a chegada inicialmente dos angolanos4 no país e, posteriormente dos haitianos, que o 

                                                 
4 Imigrantes negros têm chegados ao país na última década, vindos de países africanos como 
Angola, Nigéria, Senegal, Moçambique e ultimamente em grande número do Haiti. Enquanto os 
africanos entram diretamente nos aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, os haitianos – 
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tema começa a impactar nas políticas públicas, principalmente àquelas ligadas à seguridade 

social. Esse tensionamento nos sistemas de proteção social vem derivando da procura dos 

migrantes por bens, ações e serviços de natureza pública que lhes salvaguardam um 

mínimo de segurança social no país de destino, de forma a garantir condições básicas de 

subsistência nas comunidades das quais passam a fazer parte e  fixam sua residência. 

São inúmeras as causas que levam famílias e populações a migrarem de um lugar a 

outro. Neste cenário podemos encontrar causas de ordem civil, militar e religiosa, traduzidas 

pelas guerras, ou ainda decorrentes de intempéries, como os tsunamis e terremotos; ou de 

ordem econômica como a desterritorialização de empreendimentos industriais. Situações 

que tem ocorrido em vários países da Europa e da América Latina em decorrência da 

procura do baixo custo de mão de obra para a produção. Este “dinamismo da indústria e a 

força principal da globalização residem na integração econômica, forjada, imposta e 

gerenciada pelas regras do liberalismo. Essas regras, porém, são seguidas seletivamente 

pelos próprios países que as promovem.” Martine (2005) 

O migrante, independente da distância que percorra, se depara com uma dupla 

situação; de um lado, vive e submete-se há uma série de condições antagônicas e 

contraditórias por adentrar em um novo território que os levam a um sentimento de não 

pertença, e de outro deverá reconstruir seus sistemas de valores, cultura, hábitos e 

costumes, tendo como principal barreira, quando estrangeiros, à língua, a etnia, questões de 

natureza jurídica e política invisíveis aos olhos, mas, real no acesso aos serviços públicos 

no processo de permanência em qualquer país, dentre os quais se situa o Brasil.  

Por força das legislações que outorgam a cidadania brasileira e que concedem vistos 

e refúgio, os migrantes, por vezes, em sua maioria, vivem em situação de irregularidade 

civil, à margem dos sistemas de proteção social, e quando retratadas essas situações sob a 

ótica da cidadania social, identificam-se as desigualdades e injustiças que se perpetuam 

devido aos critérios que são formulados e adotados pelos gestores como formas de evitar a 

sobrecarga nos sistemas nacionais de segurança social. Essas posturas têm tornando 

intransponível o acesso aos direitos à proteção social. 

Os instrumentos jurídicos normativos que asseguram a estada do migrante 

estrangeiro no Brasil, no contexto atual, não apresentam e não estabelecem com clareza 

                                                                                                                                                         
mais pobres – seguem uma rota parecida com a dos bolivianos, entram pelas fronteiras do oeste, em 
especial cruzam do Peru para o estado do Acre, onde ficam por tempos em pequenas cidades como 
Brasiléia, na fronteira do Brasil com a Bolívia, muito próxima também do Peru. Saber mais consultar 
Elaine P. Rocha, historiadora formada pela Universidade de Taubaté, com mestrados pela PUC de 
São Paulo e University of Pretoria, África do Sul, e doutorado em história social pela USP. Professora 
de História da América Latina na University of the West Indies, Barbados.Disponível em 
www.almanaqueurupes.com.br. Acesso em 24/10/2016. 
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quais são direitos sociais que este segmento populacional tem seu acesso resguardado. 

Desse modo, a ausência de um marco legal que defina com clareza um mínimo de direitos 

sociais, tanto no marco da integração regional proposta pelo MERCOSUL, quanto nas 

situações mais gerais de migração nacional, deixa a mercê do trabalhador no âmbito da 

proteção social, o poder de decidir sobre incluir ou não, atender ou não atender ao migrante. 

Ainda que exista a construção de marco legal em algumas áreas, tais como no 

trabalho, previstas na Convenção Internacional sobre os Direitos dos Trabalhadores 

Migrantes e Suas Famílias5, como um dos dez instrumentos da ONU de apoio aos direitos 

humanos, esses instrumentos não têm sido capazes de garantir segurança social nem o 

usufruto dos direitos universais e fundamentais aos seres humanos nessa condição. 

Tal situação coloca em xeque as possibilidades de acesso do migrante à proteção 

social se pensarmos que, no Brasil, há uma associação equivocada do critério de 

residência, pautada numa visão de território topográfica, burocrática como condição de 

acesso às políticas sociais, restringindo e impossibilitando o acesso a rede de serviços.  

Nas situações mencionadas anteriormente há uma clara constatação que o direito à 

proteção social para o migrante estrangeiro como para o nacional passa, inicialmente, pela 

necessidade da diminuição da discricionariedade presente nas legislações que regulam 

seus direitos no Brasil; posteriormente pela capacitação/atualização dos gestores, 

trabalhadores e das politicas públicas voltadas para esse segmento populacional, de forma 

a fornecer elementos teórico-metodológicos, ético-políticos e técnico-operativos para a 

construção de instrumentos heurísticos que favoreçam e garantam o usufruto dos direitos 

sociais; bem como o estabelecimento de um amplo debate com incorporação dos entes 

federados para  formulação de um pacto de proteção social ao migrante com definição das 

responsabilidades de cada uma das partes.  

O migrante, por sua condição de transeunte, além de adotar um novo ambiente 

socioeconômico, político e cultural nos lugares de destino, em algumas situações são 

submetidos a condições de marginalização e muitas vezes sem uma rede de solidariedade 

que o auxilie nessas condições de subalternidade. Desse modo, o mesmo país ou cidade 

que concede sua estada não oferece condições para sua permanência. Tal premissa é 

verossímil se observamos que, no contexto atual, as ações e serviços voltados para os 

migrantes são, em sua maioria, ofertadas por organizações da sociedade civil, ligadas à 

Igreja Católica, porém, não exclusivamente.  

O Estado muito vagarosamente tem se debruçado sobre o tema no âmbito de 

reformas e mudanças na estrutura das politicas publicas. Essa ausência estatal no debate 

                                                 
5 O Brasil não assinou o tratado de signatário desta Convenção.  



 

5 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

sobre o tema contribui para a subalternização do migrante, tornando-o um problema nos 

sistemas de proteção social, empurrando-o para a criminalidade, a prostituição, entre outras 

mazelas da “Questão Social”.  

Os padrões migratórios constatados nessas últimas décadas no Brasil, em muito se 

diferenciam do observado em décadas anteriores, como 1960 e 19706, pois, as 

características das migrações contemporâneas demarcam distâncias mais curtas, com um 

tempo de duração menor e, na maioria das vezes, não se sabe de fato o que busca o 

migrante. 

Nas regiões de fronteira do Arco Sul, tem-se observado um aumento do fluxo 

migratório e o surgimento de novas figuras fronteiriças, donde o aprofundamento dos 

intercâmbios se torna constante pela recorrência à dupla nacionalidade, processos de 

hibridação cultural ou de mistura de nacionalidades enquanto estratégias de sobrevivência 

das famílias que habitam essa região. 

A migração, tanto no contexto brasileiro quanto no cenário mundial, tem causado em 

algumas cidades um processo de extensão territorial pautado na desurbanização, levando a 

criação e surgimento de grandes favelas sem as mínimas condições de infraestrutura e 

saneamento básico, verdadeiros lugares insalubres de aglomeração de pessoas.   

As pessoas que emigram levam consigo sua própria cultura, seus hábitos, 
costumes, religião, crenças e estados de saúde, sendo alguns destes 
geneticamente preestabelecidas. Do ponto de vista social, o emigrante tem 
de adotar um novo ambiente social e cultural que o pode levar a redefinir 
seu sistema de valores.  A perda das redes de apoio social e o isolamento 
ou marginalização, aliados à dificuldade de adaptação a culturas e valores 
diferentes aos de seu lugar de origem, podem dificultar o processo de 
aculturação. Outras variáveis sociais que podem agravar este processo são 
as barreiras de linguagem, os preconceitos sociais e étnicos, o desamparo 
jurídico e institucional, e a falta de acesso à previdência social. (GRONDIN, 
2004, p. 02).  

Esses novos desenhos políticos assumidos pelas sociedades ocidentais, resultados 

dos processos de globalização, tem evidenciado a migração como um fenômeno que 

descortina a exigência de se repensar os direitos sociais, e entre eles a seguridade social, 

em duas perspectivas distintas. A primeira é abordá-los no mesmo enfoque sob o qual vem 

sendo debatida a expansão dos direitos econômicos e o papel do Estado como garantidor 

destes, mesmo em espaços internacionais considerando-o como uma conquista 

reconhecida, como um direito humano fundamental e base de todos os demais direitos. 

Entretanto, a materialidade do direito à proteção social não pode ser isolada das 

relações econômicas que lhes dão sustentabilidade via políticas sociais, desempenhando o 

                                                 
6 Entre os anos de 1960 a 1970 as migrações em geral apresentavam distancias mais longas com 
maior tempo de duração. 
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Estado um papel crucial na sua implementação, favorecendo a cidadania social. Nogueira e 

Silva (2008). Em direção oposta à proposição anterior, tem-se observado a afirmação da 

ofensiva neoconservadora em relação ao Estado, pontuando mudanças referentes à sua 

concepção e à redução de seu papel na garantia da cidadania social, situação que pode 

levar ao retrocesso os avanços no campo dos direitos do migrante.  

Outro aspecto crucial que deve ser levado em conta quando se debate a cidadania 

social e o direito à proteção social do migrante, especialmente em épocas de mundialização 

e em regiões fronteiriças, é o critério de atribuição de nacionalidade. A cidadania, 

tradicionalmente, é atributo dos nacionais de um país, consequência da filiação, de laços 

consanguíneos entre os membros de uma mesma nação, sendo excluídos dessa condição 

os estrangeiros e migrantes. A esta visão nacionalista de cidadania opõe-se a visão 

republicana, sendo a cidadania atribuída pela aceitação do contrato entre as partes, 

inaugurada pela Revolução Francesa.  

Transpondo a questão para o plano jurídico, se encontram os critérios de jus 

sanguinis e o de jus soli. No primeiro caso a vinculação da cidadania ocorre através dos 

laços consanguíneos e nacionalidade. No segundo, a ideia do território favorecendo a 

inclusão de migrantes e estrangeiros residentes. Conforme assinala Vieira (1999, p. 27), 

A dissociação entre nacionalidade e cidadania confere a esta última uma 
dimensão puramente jurídica e política, afastando-a da dimensão cultural 
existente em cada nação. A cidadania passaria a ter uma proteção 
transnacional, como os direitos humanos. Por esta concepção, seria 
possível pertencer a uma comunidade política e nela ter participação, 
independentemente de ser ou não nacional. 

Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, embora não estejam 

a serviço do Brasil, desde que venham a residir na República Federativa do Brasil, podem 

optar pela nacionalidade brasileira, de acordo com a nova redação da Emenda 

Constitucional N.º 3, de 1994, que preceitua: I – São brasileiros naturalizados: - os que 

adquirirem na forma da lei, a nacionalidade brasileira; aos países de língua portuguesa, 

exige-se apenas um ano de residência no Brasil e idoneidade moral; - os estrangeiros de 

qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil por mais de quinze 

anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade 

brasileira. (BASTOS, 1999) 

É bem sabido que a migração por vezes é intrinsecamente seletiva. Algumas 

literaturas, de acordo com Martine (2005), têm enfatizado que os migrantes são 

selecionados a partir de dois extremos da hierarquia ocupacional. Em ambos os casos, tanto 

os migrantes internos como internacionais tendem a diferenciar-se de suas comunidades de 

origem em termos de seu nível educacional, assim como na sua disposição para assumir 
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riscos ou de enfrentar situações novas (CASTILLO, 2003, p. 15). Para o autor, do ponto de 

vista do mundo trabalho, os países migratórios de origem, em sua maioria, perdem as 

pessoas mais criativas, trabalhadoras, empreendedoras e ambiciosas. Fenômeno que nem 

sempre é compatível com os fluxos migratórios existentes e identificados nas fronteiras nas 

quais se constata diferentes tipos de migrantes entre os nacionais e estrangeiros.  

Na fronteira, identificamos a existência de migrantes quase na sua totalidade 

estrangeiros. Esses apresentam características diferenciadas, existem um grupo que 

migram em função de guerras civis ou religiosas para investir no Brasil. Tais segmentos não 

dependem da proteção social pública, portanto, são inexistentes ou invisíveis para o 

fenômeno migratório no Brasil, como ocorreu até 2015. Na mesma proporção existem um 

segundo grupo, àqueles que migram por questões política, religiosa, por guerra civil ou 

militar, sem nenhuma condição financeira e que dependem, único e exclusivamente, da 

proteção social estatal brasileira, aqueles que necessitam da existência de politicas 

migratórias nacionais e internacionais. É esse segundo grupo que tem tensionado as redes 

socioassistencias dos sistemas nacionais de proteção social, fazendo com que o tema 

migração ganhe relevância pública, teórica e social no âmbito das profissões, dentre elas o 

Serviço Social a partir de 2014, mesmo tendo sido preocupações de investigações de 

Simionato e Nogueira deste 2002. 

Por sua inserção subalternizada na sociedade brasileira, esse último segmento 

migrante sofre discriminação social e racial, são tratados como cidadãos de segunda classe, 

são perseguidos e maltratados por xenófobos. Eles geralmente têm problemas de 

comunicação e adaptação, sofrem perda de identidade e de referencial afetivo – o que leva 

frequentemente ao estresse psicológico. Martine (2005, p. 14)  

Martine (2005) afirma, não há e nem haverá uma solução definitiva ou fácil para 

todas as dificuldades enfrentadas pelos migrantes. Porém, é óbvio que a redução do 

impacto desses problemas depende, em primeiro lugar, de uma atitude positiva frente à 

migração, tanto dos países emissores quanto dos receptores. Em resposta e contraponto a 

essa situação, o Brasil vem discutindo e apresentou uma proposta, ainda que visivelmente 

de forma unilateral, o Estatuto do Migrante figurado no Projeto de Lei 2.516/2015, elaborado 

levando em conta pouca ou quase nenhuma consideração sobre a participação do país no 

Mercosul, as convenções internacionais das quais o país é ou não signatário e as alterações 

poucas substantivas ocorridas recentemente no estatuto do estrangeiro7. 

Muito embora a revisão do estatuto do estrangeiro se insira no contexto da revisão 

da reforma migratória em curso desde 2011, quando foi identificado o aumento dos fluxos 

                                                 
7 Lei 6.815/80. Atualizada pelas leis: 6.964/81; 12.878/2013; 12.968/2014; e 13.243/2016 
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migratórios no hemisfério Sul apontado por relatório da OIM (Organização Internacional dos 

Migrantes) essa nova proposição deixa algumas lacunas que precisam ser amplamente 

debatidas e refletidas com os países e, a nível nacional, com os entes federados, união, 

estados e municípios, com ênfase e destaque para os estados e especialmente os  

municípios que são os polos receptores e acolhedores dos migrantes. 

Diante dos avanços representados pela formulação do Estatuto do Migrante no PL 

2.516/2015 e das situações de marginalização em que os migrantes são submetidos, 

podemos identificar alguns progressos trazidos pela nova proposta. Avanços que ainda 

carecem de aprovação e negociação com os estados e municípios, considerando que no 

documento não foi estabelecido como e qual será a participação desses entes federados na 

operacionalização da proposta. São tidos como avanços: 

Visto temporário de um ano para procurar emprego legalmente no 
Brasil; – Criação de um órgão civil para o processo de regularização 
migratória; – Concessão de residência deixa de ser discricionariedade 
do Estado e passa a ser um direito do migrante; – Acesso à 
educação, por exemplo, fica desvinculado da regularização 
migratória; – Criação de um mecanismo de acolhida humanitária para 
atender fluxos pontuais de migração internacional;– Migrantes com 
dificuldades financeiras passam a ser isentos do pagamento de taxas 
de regularização8. (CARDOZO, 2014, S/P) 

Diante deste reconhecimento do fenômeno migratório pela União e, considerando a 

inevitabilidade da situação defendida por alguns autores, é necessário pensar ações e 

programas mais efetivos em prol do migrante, de forma a unificar os bens, ações e serviços 

das variadas entidades e organismos nacionais e internacionais que já praticam e se 

dedicam a uma série de ações altamente benéficas na redução da migração e na melhoria 

das condições de subsistência e de vida do migrante. 

Martine (2005) apresenta como proposição que em matéria de políticas de migração,  

[...] a globalização fará cada vez mais necessária a transição do "controle 
migratório" para a "gestão migratória" em um sentido amplo. Isto não significa 
que os Estados abandonem sua atribuição de regular a entrada de 
estrangeiros e supervisionar suas condições de assentamento, senão aceitar 
formular políticas razoáveis de admissão que contemplem a permanência, o 
retorno, a reunificação, a re-vinculação, o trânsito nas fronteiras e a mudança 
de pessoas a outros países (CEPAL, apud Martine, 2005, p. 19). 

No Brasil, a maneira como o Estado lida com a situação do migrante pode ser 

considerada inadequada. A ausência de serviços públicos voltados para esse segmento 

populacional, e de informações que subsidiem intervenções na situação migratória 

subalterniza, criminaliza e revitimiza constantemente o migrante, principalmente aqueles 

grupos compreendidos como mais vulneráveis, as mulheres e crianças. 

                                                 
8 Disponível em https//estrangeiro.org.  Acesso em 17/10/2016. 



 

9 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O fenômeno migratório trás alguns elementos para serem debatidos e amadurecidos 

no âmbito do acesso à proteção social, quais sejam: a condição de transeunte que busca  

de uma cidade, estado ou país para outro melhores condições de vida e de trabalho, sinaliza 

a necessidade de ultrapassagem da ideia  e conceito de território solo para organização dos 

serviços de proteção social; Reivindica a necessidade de pensar a proteção social com 

ênfase na mobilidade humana, a partir de politicas públicas migratórias que considerem as 

diferenças culturais, as precárias condições de vida, de renda e a ausência de trabalho; que 

o critério território solo não pode ser o marco definidor de acesso à proteção social na região 

fronteiriça e a população migrante através da adoção de práticas racionalizadoras, 

instrumentos de compensação financeira e controle; A condição de apátridas e 

indocumentados, condicionada pelo fluxo migratório entre os países, estados e fronteiras, 

especialmente os municípios localizados na linha,  deixam os brasileiros e estrangeiros sem 

direito à tutela e à proteção dos Estados Nacionais, fato que requisita a criação de políticas 

públicas que insiram e garantam direitos sociais a esse segmentopopulacional; Repõe a  

necessidade de critérios uniformes e à adoção de normas internacionais válidas para todo o 

país reconhecido como polo receptor de intensas migrações, para que os cidadãos não se 

coloquem à mercê da soberania dos Estados Nacionais, que tem  o poder de definir quem 

são seus nacionais, a partir de dois critérios fundamentais: o jus sanguinis e o jus solis. 

BASTOS (1999), evidencia o inconsistente diálogo entre os países, e da União com Estados 

e Municípios sobre a questão dos migrantes e fronteiriços; Essa falta de interlocução entre 

os entes federados tem gerado a ausência de ações públicas institucionalizadas voltadas 

para esse segmento social, verificando que as práticas mais contundentes se dão no campo 

informal e religioso; a reformulação das legislações sociais no campo da proteção social que 

rompa com as assimetrias e harmonizem os sistemas nacionais de proteção social no 

tocante ao acesso dos migrantes aos serviços públicos; Apreender que, para o migrante 

estrangeiro empobrecido e desprovido dos mínimos para a sobrevivência, os limites 

territoriais, sociais, jurídicos e políticos se fazem presentes e operantes através dos Estados 

Nacionais, restringindo-lhes o usufruto dos direitos sociais de proteção social; Compreender 

que a intervenção dos trabalhadores no campo da proteção social contemporaneamente 

tem sido balizada por uma tendência de mobilidade humana derivada do fluxo migratório, 

não reconhecidos enquanto um fenômeno político, econômico, social e cultural, que deve 

ser acompanhado pela discussão do alargamento dos direitos sociais, via criação de 

políticas ou acordos internacionais como forma de enfrentamento e asseguramento da 

proteção social Estatal aos brasileiros e estrangeiros migrantes; Reafirmar que o fenômeno 

migratório envolve, não somente no Brasil, aspectos geográficos, simbólicos, jurídicos, 

constitucionais e políticos, se colocando como um campo interdisciplinar que exige 
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interlocução entre as áreas de conhecimento, para apreendê-lo e intervir. Tais significados e 

sentidos impõem a necessidade de debate no cenário político nacional e supranacional, 

orientado para as relações internacionais, de forma que as necessidades imediatas 

presentes na esfera local, seja o ponto de partida para a defesa e o aprofundamento de 

direitos e políticas sociais públicas de caráter universal, resguardando ações integrais 

gratuitas vinculadas as normas do direito internacional. Por fim, romper com a ausência de 

vínculos do debate da fronteira e o fluxo migratório com os “direitos sociais internacionais” e 

a dimensão social do Mercosul, como forma de ultrapassar as proposições isoladas e 

individualizadas que cada país e estado vem implementando. 
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