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MERCOSUL E A LIVRE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS 

 

 RESUMO 

Os efeitos da globalização demonstram-se cada vez mais intrínsecos 

na sociedade contemporânea. Como resultado absoluto de tal fenômeno, a 

eclosão de blocos econômicos vem acompanhada de significativas mudanças 

migratórias e populacionais. Neste contexto, o trabalho busca dissertar sobre 

a formação do Mercado Comum do Sul – MERCOSUL, e como ocorreu o 

processo de abertura da livre circulação de pessoas, desde sua criação à 

partir do Tratado de Assunção de 26 de Março de 1991. 

INTRODUÇÃO 

A princípio, o trabalho faz um estudo levantando um alerta de como a 

livre circulação no MERCOSUL está impactando a população migrante dos 

países membros, visto que a livre circulação de pessoas representa um dos 

principais fatores de integração econômica, social, cultural, e política de um 

bloco econômico. Sendo assim, as migrações ocorridas em âmbito regional 

carecem de maior atenção no longo caminho que o Mercado Comum do Sul 

deve percorrer para assegurar uma livre circulação de pessoas que garante 

proteção aos direitos sociais, humanos, e de cidadania. 

 

OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo analisar a livre circulação de pessoas 

no Mercado Comum do Sul, juntamente das iniciativas de políticas migratórias 

adotadas pelo bloco ao longo de sua criação e ascensão. Isto é, objetiva-se 

explicar o processo evolutivo de integração no MERCOSUL em vista das 

migrações e acordos presentes no mesmo. Dessa maneira, observar mais 

especificadamente, como a referida livre circulação está sendo ou não, e em 

que medida, ocorre desde o início de sua vigência em 2006. 

METODOLOGIA 



Serão utilizadas pesquisas bibliográficas qualitativas e quantitativas de 

caráter exploratório, a partir de livros e artigos científicos, sites oficiais de 

governos e organizações. Para seu desenvolvimento, o trabalho será dividido 

em três capítulos: no primeiro, apresentou-se uma breve contextualização do 

mundo pós Guerra-Fria em que o MERCOSUL foi elaborado. No capítulo 

seguinte analisou-se, portanto,  sua formação e desenvolvimento desde o 

Tratado de Assunção. Finalmente, analisa-se a situação migratória presente 

no bloco, apresentando dados e informações sobre o Acordo para Circulação 

de Pessoas nas regiões de fronteiras, Acordo para Criação de Visto 

MERCOSUL, e o Acordo para Residência dos Nacionais dos Estados Partes 

do MERCOSUL. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

Inaugurado no final do século XX, o Mercado Comum do Sul, abrange 

exclusivamente Estados localizados no Cone Sul da América Latina. Dotados 

de proximidade geográfica, afinidade cultural e lingüista, semelhantes ciclos 

econômicos, e compartilhando de Governos politicamente equivalentes, 

Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Venezuela e Bolívia, constituem uma 

União Aduaneira de destaque entre os países da América Latina , 

representando os Estados emergentes que buscam seu espaço e voz no 

cenário internacional. 

Com a livre circulação de bens e serviços, e o estabelecimento de uma 

Tarifa Externa Comum, o Mercosul busca promover a competitividade das 

economias a fim de alavancar o desenvolvimento financeiro e estimular os 

fluxos econômicos, na tentativa de contornar a realidade atrasada do patamar 

industrial em que esta inserido. 

Os processos internos de reestruturação produtiva gerados pelo 

processo globalizatório, no qual se encontra o Cone-Sul, alavancaram de 

modo coercitivo uma onda de migrantes latino-americanos que buscam 

melhores condições de vida mediante a venda de sua mão-de-obra.  Ou seja, 

a transformação do mundo capitalista, esta gerando uma sociedade global 

cada vez mais competitiva e excludente.  



De acordo com o World Economic and Social Survey 2004, 5,9 milhões 

dos 175 milhões  de migrantes do mundo são provenientes da América Latina. 

Destes, 58,7% optaram por realizar a migração intra-regional, destacando as 

migrações binacionais presentes no bloco : Brasil/Paraguai, 

Argentina/Uruguai, e Bolívia/Brasil. Uma das características peculiares das 

migrações latino-americanas é o expressivo aumento da participação das 

mulheres no fluxo migratório, e no mercado de trabalho. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Os resultados esperados do trabalho são: compreender em que medida 

o MERCOSUL vem avançando em âmbito social e político nas questões de 

mobilidade humana, políticas migratórias, e acordos adotados pelo bloco.  
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