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RESUMO 

 

 

RESUMO: O cenário mundial atual apresenta crises humanitárias, guerras civis e 

outras situações que geram grandes e intensos fluxos migratórios. O objetivo deste 

trabalho é verificar a legislação interna e os acordos internacionais, como também, 

se as ações realizadas por parte do Estado brasileiro e de organizações civis, na 

recepção e acolhimento aos refugiados, em especial na figura dos venezuelanos 

cumprem seu papel humanitário de hospitalidade. Para tanto, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica e documental de fontes jornalísticas. O trabalho propõe 

análise do perfil da população migrante venezuelana, para o melhor atendimento e 

acolhimento dos refugiados e das principais ações do Estado brasileiro neste 

sentido, apresentadas pela imprensa.  

Palavras – chaves: Refúgio, Ações, Brasil, Venezuelanos, Hospitalidade. 

 

ABSTRACT: The current world scenario presents humanitarian crises, civil wars and 

other situations that generate large and intense migratory flows. The aim of this work 

is to check the internal legislation and international agreements, as well as, if the 

actions taken by the Brazilian State and civil organizations, on reception and 

welcoming to refugees, especially in the figure of Venezuelans meet your hospitality 

humanitarian role. To this end, a bibliographical research and documentation of 

sources. The paper proposes an analysis of the profile of the migrant population, for 

the best customer service and reception of refugees and of the main actions of the 

Brazilian State in this sense, presented by the press.  

Key words: Refuge, Actions, Brazil, Venezuelans, Hospitality. 
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INTRODUÇÃO 

 

Num momento de grandes crises políticas, humanitárias, ataques terroristas, 

guerras civis, causadoras de massivo fluxo humano, existe uma crescente tentativa 

de alguns países de bem acolher estes migrantes, como, também, existe um 

crescente número de países adotando mecanismos de controle migratório e até de 

fechamento de suas fronteiras para estes indivíduos, em especial, aos refugiados. 

Os países que possibilitam a entrada e acolhem estes refugiados tentam, 

através de ações humanitárias, recebê-los, demonstrando por meio de um 

acolhimento e tratamento digno, a sua hospitalidade a este estrangeiro. 

Aqueles Estados que restringem a entrada destes migrantes, o fazem por 

entender que estes refugiados são uma ameaça à segurança e a economia dos 

seus nacionais. 

 Diante deste cenário global, o presente trabalho tem como objetivo geral 

verificar a legislação interna e os acordos internacionais, como também, se as ações 

realizadas por parte do Estado brasileiro e de organizações civis, na recepção e 

acolhimento aos refugiados venezuelanos, cumprem seu papel humanitário de 

hospitalidade. São objetivos secundários, analisar o esforço do governo brasileiro e 

algumas organizações humanitárias, para que os imigrantes refugiados sejam 

integrados a sociedade local, e se estas ações são suficientes para diminuir 

eventuais ações discriminatórias.   

 Nem sempre fica clara a distinção entre a pesquisa bibliográfica e a 

documental, já que, a rigor, as fontes bibliográficas nada mais são do que 

documentos impressos para determinado público. Além do mais, boa parte das 

fontes usualmente consultada nas pesquisas documentais, tais como jornais, 

boletins e folhetos, pode ser tratada como fontes bibliográficas. Nesse sentido, é 

possível até mesmo tratar a pesquisa bibliográfica como um tipo de pesquisa 

documental, que se vale especialmente de material impresso fundamentalmente 

para fins de leitura. (GIL, 2002). 

O trabalho se estrutura em três capítulos, apresentando-se no primeiro 

capítulo os conceitos e a evolução da legislação, bem como se dados sobre refúgio 

divulgados pelo Ministério da Justiça (2018) e um pequeno panorama das entidades 

relacionadas com o acolhimento de refugiados. O segundo capítulo aborda os 
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conceitos de hospitalidade, as características de acolhimento do povo brasileiro. No 

terceiro capítulo, descreve um breve histórico das razões do fluxo migratório 

venezuelano para o Brasil e demonstra-se, mediante o uso das fontes jornalísticas, o 

estado em que os venezuelanos estão vivendo e o panorama das ações que estão 

sendo realizadas, além das eventuais ações de xenofobia sofridas pelos refugiados. 

Por fim, após a descrição do panorama e acolhida, se verifica a hospitalidade e 

eventuais sugestões de ações que se possam implementar, para melhor receber os 

refugiados. 

 

1 MIGRAÇÃO X REFÚGIO 

 

Milhares de pessoas têm sido forçadas a deixar seus países de origem, seja 

por conflitos armados, guerras, violações de direitos humanos, perseguições 

políticas e étnicas, catástrofes naturais, dentre outros motivos. 

No atual cenário mundial, os fluxos migratórios têm sido assunto constante 

nas mídias e os termos refugiados e migrantes são utilizados, quase sempre, pelos 

meios de comunicação, como sinônimos. No entanto, existe uma diferença legal 

entre os dois termos. 

A Agência da Organização das Nações Unidas (ONU) para Refugiados – 

(ACNUR) faz a seguinte distinção entre os termos refugiados e migrantes:  

Refugiados são especificamente definidos e protegidos no direito 
internacional. Refugiadas são pessoas que estão fora de seus países de 
origem por fundados temores de perseguição, conflito, violência ou, outras 
circunstâncias que perturbam seriamente a ordem pública e que, como 
resultado necessitam de “proteção internacional”. “Migração” é comumente 
compreendida implicando um processo voluntário; por exemplo, alguém que 
cruza uma fronteira em busca de melhores oportunidades econômicas. Este 
não é o caso de refugiados, que não podem retornar às suas casas em 
segurança e, consequentemente, têm direito a proteções específicas no 
escopo do direito internacional. (ACNUR, 2018, s.p.). 

 

Frise-se que, pessoas em situação de refúgio não podem ser devolvidas para 

o país de origem, por conta de sua vida estar em risco, de acordo com o princípio 

fundamental de non-refoulement (não devolução) do Direito Internacional Público 

(OLIVEIRA, 2017). 

Destaca-se o fato de que os migrantes podem migrar em razão de 

dificuldades, de desastres naturais, guerras, extrema pobreza dentre outras razões, 

mas essencialmente, porque querem melhor condição de vida. Estas pessoas que 
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deixam os seus países por estes motivos, normalmente, não são consideradas 

refugiadas, de acordo com o direito internacional. Contudo, em razão do próprio 

direito humanitário, que constitui um dos princípios fundamentais que regem o 

complexo sistema internacional de proteção do ser humano, os migrantes são 

sujeitos de direitos dignos de proteção pela sua própria condição humana (BITTAR, 

2006). 

Podemos enfatizar que os refugiados, em razão dos próprios motivos que o 

levam a deixar o seu país de origem, deixam de ter a proteção deste país, fazendo 

necessário o reconhecimento de sua condição de refugiado para que tenham direito 

e proteções específicas no escopo do direito internacional. Deste modo, a nação que 

o acolhe no seu território lhe confere proteção. Os migrantes migram por vontade 

própria e, embora procurando melhor condição de vida em outro lugar, não deixam 

de ter a proteção do seu país de origem (MONTAINDON, 2011). 

Os migrantes são tratados pelos países que os acolhem de acordo com sua 

própria legislação e procedimentos em matéria de imigração, enquanto tratam os 

refugiados aplicando normas sobre refúgio definidas tanto em leis nacionais, como 

no direito internacional. 

 

1.1 DIFERENÇAS ENTRE MIGRAÇÕES FORÇADAS E MIGRAÇÕES 

VOLUNTÁRIAS 

 

As autoras, Danielle Annoni e Mônica Duarte, distinguem de forma clara e 

concisa migrações forçadas e voluntárias no artigo: “A proteção jurídica aplicável 

aos migrantes e aos refugiados”, os conceitos são por elas assim descritos:  

Há diferenças específicas entre os migrantes voluntários e os migrantes 
forçados, e muitas vezes um migrante forçado por motivos ambientais, 
políticos ou sociais pode estar no mesmo patamar de um refugiado, tendo 
sua situação bem definida pelo direito internacional. Já as migrações por 
motivos econômicos podem ser classificadas como uma migração 
voluntária. (s.d./s.p.) 

 

A migração voluntária advém da vontade do indivíduo de buscar para si e sua 

família um lugar com melhores condições econômicas. Esta mudança se dá em 

razão das vantagens oferecidas pelo destino escolhido. 

Na migração forçada, os indivíduos não possuem controle das situações 

extremas, sendo que sair do país de origem é a única forma de sobreviverem. Estas 
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saídas acontecem, geralmente, de forma urgente e geralmente estão ligadas a 

guerras, conflitos políticos do país, ou, a situações de catástrofes. 

As autoras Danielle Annoni e Mônica Duarte, no artigo supracitado:  

Todo migrante forçado internacional deve deixar seu país de origem e ir 
para outro Estado, mas isso implica em deixar pessoas, relações, rotinas e 
costumes e enfrentar novas realidades de adaptação e condições de vida 
no país de destino, em que muitas vezes não há garantia de proteção, pois 
nem sempre os migrantes forçados buscam a condição de refugiado pela 
consequência de uma estigmatização ou pelas limitações para retornar ao 
país de origem. (s.d./s.p.) 

 

Deve-se salientar que o migrante forçado pode obter proteção internacional 

tanto por meio de asilo quanto por refúgio, e o migrante voluntário fica sujeito as leis 

de migração do país ao qual escolheu se dirigir. 

 

1.2  DEFINIÇÃO AMPLIADA DE REFUGIADO 

 

Na Convenção relativa ao Estatuto do Refugiado de 1951, existe a definição 

costumeira de refugiado. A referida definição é elencada no art 1º, inciso A, 

parágrafo 2º: 

Para os fins da presente Convenção, o termo „refugiado‟ aplicar-se-á a 
qualquer pessoa: 
(2) Que, em consequência de acontecimentos ocorridos antes de 01 de 
janeiro de 1951, e receando com razão ser perseguida em virtude da sua 
raça, religião, nacionalidade, filiação em certo grupo social ou das suas 
opiniões políticas, se encontre fora do país de que tem nacionalidade e não 
possa ou, em virtude daquele receio, a ele não queira voltar. (ACNUR, 
s.d.,p.1-21) 

 

 A convenção relativa ao Estatuto Refugiados de 1951, se deu devido a 

imensa mobilidade humana em decorrência da Segunda Guerra Mundial. Foi o 

segundo tratado Internacional de Direitos Humanos. 

A definição ampliada de refugiados foi estabelecida na Convenção da 

Organização da Unidade Africana – (OUA) e regulava aspectos específicos de 

refugiados africanos. Esta convenção data de 10 de setembro de 1969, no entanto, 

entrou em vigor em 20 de junho de 1974. Esta convenção estabelece a seguinte 

definição no seu art 1º, inciso 2: 

O termo „refugiado' aplicar-se-á também a toda pessoa que, por causa de 
uma agressão exterior, uma ocupação ou uma dominação estrangeira, ou 
de acontecimentos que perturbem gravemente a ordem pública em uma 
parte ou na totalidade de seu país de origem, ou do país de sua 
nacionalidade, está obrigada a abandonar sua residência habitual para 
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buscar refúgio em outro lugar fora do seu país de origem ou do país de sua 
nacionalidade (MACROTEMAS, s.d, s.p.) 

 

A definição ampliada de refugiado perfilha com a definição de asilo e, esta 

definição ampliada consegue abarcar um maior número de possibilidades no qual o 

indivíduo encontra-se necessitando de proteção, onde sua situação é vulnerável.  

A Declaração de Cartagena de 1984, resultante de reação a crise de 

refugiado da América Central, no início dos anos 1980, traz a definição ampliada de 

refugiado para o continente americano. 

Na legislação brasileira as definições: clássica e ampliada de refugiados estão 

inseridas na Lei 9474/97. Esta lei é considerada uma das mais avançadas e 

generosas em relação ao Direito Internacional dos Refugiados no continente 

americano (BRASIL, 1997). 

 

1.3 ASILO X REFÚGIO 

 

A Constituição Federal em seu artigo 4º, inciso X, prevê a concessão de asilo 

político e o coloca como um dos pilares que rege as relações internacionais do 

Brasil. O direito de asilo é concedido à pessoa perseguida por suas opiniões 

políticas ou convicções religiosas no seu país e que pede proteção a outro país 

(BRASIL, 1988).  

O asilo pode ser dividido em dois tipos: o diplomático e o territorial. O asilo 

diplomático é aquele que o requerente está em país estrangeiro e pede o asilo a 

autoridade brasileira no exterior. Este pedido pode ser recebido em embaixadas, 

consulados, navios ou aeronaves oficiais, nas quais a autoridade estrangeira não 

tenha competência jurisdicional. O territorial é aquele requerido em solo brasileiro, 

em território nacional. 

No Brasil, o asilo pode ser concedido exclusivamente por vontade do 

presidente da república, sem que seja necessário um embasamento legal para o seu 

deferimento. É uma ferramenta política. 

 O refúgio é o acolhimento que se dá a qualquer pessoa que sofra 

perseguição em seu estado de origem ou residência habitual, em razão de 

nacionalidade, religião, opinião política ou por pertencer a um grupo social. 
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Piovesan (2001) nos coloca a seguinte diferenciação entre asilo e refúgio:   

O refúgio, como já examinado, é medida essencialmente humanitária, 
enquanto o asilo é medida essencialmente política. O refúgio abarca 
motivos religiosos, raciais, de nacionalidade, de grupo social e de opiniões 
políticas, enquanto o asilo abarca apenas crimes de natureza política. Para 
o refúgio basta o fundado temor de perseguição enquanto para o asilo há a 
necessidade da efetiva perseguição (p.57-8).  

 
A Lei 9474/97, define os mecanismos para a concessão do refúgio. Diferente 

do asilo que é concedido somente a pessoa do requerente, os efeitos da condição 

do refúgio são estendidos ao cônjuge, e aos demais membros do grupo de famílias 

se estes se encontrarem no território nacional, conforme o art 2º da lei 9474/97 

(BRASIL,1997). 

A proteção e as garantias ao requerente do asilo são dadas após a 

concessão e, enquanto o deferimento do pedido não é dado, a pessoa requerente, 

se estiver em território nacional, estará em condição de ilegalidade e poderá ser 

retirado do país. Já o solicitante do refúgio, até a sua concessão ou recusa, não 

pode ser retirado do território nacional (non refoulement). 

 

1.4 LEI DE REFÚGIO BRASILEIRA, ESTATUTO DO ESTRANGEIRO E A NOVA 

LEI DE MIGRAÇÃO. 

 

A Assembléia Geral das Nações Unidas criou o Estatuto do Escritório do Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o ACNUR, através da 

resolução n.: 428 A, e,em 1951 foi aprovada, na Assembléia Geral das Nações 

Unidas, a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados (ACNUR, 1951). 

O Brasil se torna signatário desta Convenção, aprovada na ONU e incorpora 

ao ordenamento jurídico pátrio através do Dec n.: 50.215 de 1961, mas com a 

cláusula de reserva geográfica, que contemplava o refúgio aos originários somente 

da Europa. 

No Brasil, em plena ditadura militar, foi promulgado o Estatuto do Estrangeiro, 

Lei 6.815/80 (BRASIL,1980). Em razão do próprio contexto social e mundial, o 

referido Estatuto era nacionalista e conservador e, por priorizar a segurança 

nacional, restringia a circulação do migrante em território nacional, por receio de que 

acobertados pelo refúgio, os “rebeldes” e “resistentes” dos países de fronteira 
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encontrassem solo fértil para suas ideologias. O estatuto não colocava o migrante 

em situação de igualdade com o nacional. O único estrangeiro a quem concedia 

“igualdade” era o português. 

Com o fim do regime militar, o Brasil promulga a Constituição Federal de 

1988, que positivou uma série de garantias fundamentais 

Sendo signatário da convenção junto a ONU, o Brasil devia tomar as medidas 

cabíveis para a implementação e efetivação do tratado. Para tanto, definindo os 

mecanismos para a prática do Estatuto dos Refugiados, foi promulgada a lei 9474/97 

(BRASIL, 1997). 

Segundo Almeida (2000), esta lei é a primeira lei do ordenamento jurídico a 

dispor de um Tratado Internacional dos Direitos Humanos. O referido autor, no seu 

artigo: “A LEI N. 9.474/97 e a definição ampliada de refugiado: breves 

considerações”, faz um breve histórico da elaboração e entrada em vigor da Lei n. 

9.474/97: 

15 de julho de 1952: Brasil assina a Convenção sobre o Estatuto de 
Refugiado de 1951. 
28 de janeiro de 1961: Decreto n. 50.215 promulga a Convenção sobre o 
Estatuto do Refugiado de 1951, no ordenamento jurídico brasileiro. É feita 
uma "reserva geográfica' ou seja, o Brasil só aceita refugiados vindos do 
continente europeu. 
08 de agosto de l972: Decreto n. 70.946 promulga o Protocolo de1967 que 
passa a integrar o ordenamento jurídico brasileiro. 
1977: Primeira missão do Alto Comissariado das Nações Unidas A C N U R 
no Brasil (esta missão instala-se na cidade do Rio de Janeiro). Nesta época, 
em plena ditadura militar, a atividade do A C N U R limita-se a reassentar, 
em um terceiro país de asilo, buscadores de asilo vindos de países da 
América do Sul: Chile, Argentina, Uruguai e Paraguai. 
1979-80: 150(cento e cinqüenta) vietnamitas são acolhidos. Não lhes é 
concedido o status de refugiado (por causa da reserva geográfica), mas um 
estatuto migratório alternativo lhes é dado. 
1982: Presença do A C N U R enquanto organização internacional é 
oficialmente reconhecida pelo Governo brasileiro. 
1986: Brasil acolhe 50 (cinqüenta) famílias Bahai's, aproximadamente 200 
(duzentas) pessoas, perseguidas no Irã, por razões religiosas. Por não 
poderem receber o status de refugiado (em razão da reserva geográfica), 
são reconhecidos como asilados. 
1989: Escritório do A C N U R é transferido para Brasília. No final deste ano 
(1989), levanta-se a cláusula da reserva geográfica. 
1992-1994: Brasil acolhe cerca de 1,2 mil angolanos que são obrigados a 
deixar seu país logo após o final das eleições. Apesar de não serem 
refugiados, de acordo com a definição clássica de 1951 (fundado temor de 
perseguição em razão de: raça, religião, nacionalidade, filiação a grupo 
social ou opinião política), o Governo brasileiro concede-lhes o status de 
refugiado, aplicando a Declaração de Cartagena que prevê a concessão do 
status de refugiado devido à "grave e generalizada violação de direitos 
humanos” (guerra civil em Angola). 
Maio de 1996: projeto de lei que estabelece a incorporação da Convenção 
de 1951 ao Direito brasileiro é enviado ao Congresso Nacional juntamente 
com o Plano Nacional de Direitos Humanos. 
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22 de julho de 1997: A Lei n. 9.474 que implementa a Convenção sobre o 
Estatuto do Refugiado de 1951 ao Direito brasileiro é sancionada e 
promulgada pelo presidente da República.( ALMEIDA,2000,p.380). 

 

Apesar do Brasil não ser signatário da Declaração de Cartagena, a lei 

9474/97 combina a definição clássica e a definição ampliada de refugiado. Ela é 

considerada um avanço em matéria de refugiados. “A lei brasileira, redigida em 

parceria com o ACNUR e com a sociedade civil, é considerada hoje pela própria 

ONU como uma das leis mais modernas, mais abrangentes e mais generosas do 

mundo” (BARRETO, 2010, s.p.). Assim,  

[...] ela estabelece uma ampliação da definição de refugiado, dado que além 
da incorporação das definições sugeridas pela Convenção de 1951 e do 
Protocolo de 1967, também é incorporada a proposta da Declaração de 
Cartagena, de 1984, que reconhece como refugiado aquele que foi obrigado 
a deixar seu país devido à grave e generalizada violação dos direitos 
humanos – aumentando o rol de pessoas que poderiam ser beneficiadas 
pela mesma (HAMID, 2012, p.101). 

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, muitas leis passaram a ser 

conflitantes com as normas e os princípios elencados na Carta Magna, dentre eles o 

Estatuto do Estrangeiro, Lei 6815/80 (BRASIL, 1980). A referida legislação foi 

revogada pela nova lei de migração, a Lei 13.445/2017 (BRASIL, 2017). 

 A nova Lei de Migração coaduna-se com os vários compromissos assumidos 

pelo Brasil com a ONU, principalmente em relação aos direitos fundamentais do 

cidadão. Esta lei tentar integrar o migrante a sociedade brasileira e protegê-lo da 

xenofobia.Trata da igualdade de direitos entre o nacional e o migrante, bem como a 

igualdade de oportunidades ao migrante e seus familiares. Tais princípios e 

diretrizes demonstram a política migratória do Brasil, que pretende estar em 

conformidade com a política internacional de Direitos Humanos, assegurando ao 

indivíduo de qualquer nacionalidade a situação de igualdade com os nacionais. 

 

1.5 DADOS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA SOBRE REFUGIADOS 

 

No dia 11 de abril de 2018, o Ministério da Justiça, por meio da Secretaria 

Nacional de Justiça, divulgou a terceira edição do documento “Refúgio em Números” 

(BRASIL, 2018). 

Segundo os dados divulgados pelo Ministério da Justiça, 33.866 pessoas 

solicitaram o reconhecimento da condição de refugiado em 2017. Deste total, os 
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venezuelanos representam 17.865 dos solicitantes, seguidos de 2.373 cubanos; 

2.362 haitianos e 2.136 angolanos. Destaca-se o fato de que os estados onde 

ocorreram mais solicitações foram: Roraima: 15.955; São Paulo: 9.591 e  

Amazonas: 2.864.( BRASIL, 2018) 

Como se pode constatar, a crise política e econômica da Venezuela 

repercutiu nos dados apresentados, pois, o maior número de pedidos de refúgio, é 

oriundo dos venezuelanos e a porta de entrada dos indivíduos no território nacional 

é por Roraima.  

Até o final de 2017, foram concedidos 10.145 refúgios, mas apenas 5.134 

indivíduos continuam no país sendo que 52% moram em São Paulo, 17% no Rio de 

Janeiro e 8% no Paraná. Dos que escolheram permanecer no Brasil, a maioria é de 

sírios, representando 35% da população refugiada.  

De acordo com o secretário nacional de Justiça e presidente do Comitê 

Nacional para os Refugiados - Conare, Luiz Pontel de Souza, o governo trabalha 

com novas possibilidades para facilitar a regularização migratória dos venezuelanos. 

“A autorização de residência para pessoas de países que fazem fronteira com o 

Brasil é uma alternativa mais rápida e simples aos venezuelanos que querem morar 

no nosso país”, destaca Pontel, na coletiva de imprensa, ocorrida em Brasília, no dia 

11/ 04/ 2018, para divulgar a 3ª edição do relatório sobre refúgio no Brasil. 

O Conare aprovou, por unanimidade, a Resolução Normativa nº 26 que 

disciplina as hipóteses de extinção do processo de refúgio quando o solicitante 

obtém, durante o curso do pedido, residência no Brasil. “Diversos imigrantes 

solicitam reconhecimento da condição de refugiado apenas como maneira de se 

regularizar no território nacional e, tão logo obtenham residência, deixam de 

acompanhar o processo de refúgio”, explicou Pontel.  

 De acordo com o titular da Secretaria Nacional de Justiça, (SNJ, 2018) a 

informatização do trabalho desenvolvido pelo Conare dará mais celeridade aos 

processos de refúgio. A plataforma denominada SisConare disponibilizará em um 

único local o formulário de solicitação de reconhecimento da condição de refugiado 

em quatro idiomas: português, inglês, francês e espanhol. Além disso, os solicitantes 

poderão acompanhar as fases de tramitação do processo. 
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Pode - se, também, mencionar a entidade de Organização da Sociedade Civil 

Cáritas, que trabalha com os refugiados onde ocorre o acompanhamento e 

orientação quanto a retirada e validação de documentos. 

A Cáritas Brasileira foi criada em 1956 pela Conferência Nacional dos Bispos 

do Brasil (CNBB) (CNBB, CÁRITAS BRASILEIRA, 2018) e no início era incumbida 

de articular as obras sociais católicas. Hoje, além da sua primitiva vocação a Cáritas 

Brasileira presta o serviço de acolhimento e integração dos refugiados, estas ações 

são realizadas em conjunto com a ACNUR e o Ministério da Justiça, por meio do 

CONARE. 

 

2 HOSPITALIDADE 

 

Diante deste novo cenário mundial e tendo outras nações que acolher 

pessoas que migram de seus países, devemos pensar esse novo tempo através de 

três palavras: acolhimento, inclusão e hospitalidade. 

A hospitalidade em sua amplitude engloba o acolher e o incluir. O conceito de 

hospitalidade, proposto por Jacques Derrida, é “[...] acolher, acrescentando algo seu, 

(este) que vem à sua casa, este que vem a si, inevitavelmente, sem convite”(2002, 

p.76). Dessa forma, receber um refugiado na perspectiva da hospitalidade 

incondicional proposta por Derrida, é receber até mesmo os que chegam de forma 

imprevisível, sem temer sua chegada. 

O acolhimento é muito mais do que proporcionar bem-estar físico, é fazer 

daquele diferente parte do todo. É inseri-lo na sociedade e na rotina desta. Diante de 

tantos problemas, de tantas guerras, de tanto medo do diferente, de atentados, de 

suicidas tentando ser mártires de sua religião, é difícil ser unânime o acolhimento e a 

hospitalidade para com os refugiados em todos os lugares. 

Cabe ressaltar que a imigração pode ser vista por quem a recebe tanto como 

positiva quanto um obstáculo para o desenvolvimento do local. No mundo atual, cujo 

desequilíbrio social entre países ricos e pobres se agrava, e com as facilidades das 

tecnologias de comunicação que diminuem distâncias, percebe-se um grande 

“aumento nas migrações de pessoas que saem das zonas menos favorecidas do 

planeta em busca de melhores condições de vida. A sua chegada aos países 
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desenvolvidos é frequentemente percebida como uma ameaça”. (BOUCINHAS 

FILHO, 2012, p. 26). 

Para Praxedes, “Hospitalidade é a generosidade de um grupamento humano, 

seja uma comunidade, etnia, cidade, nação, estado ou país. É a ternura da gente de 

um lugar em relação ao estrangeiro e os seus mistérios (...)” (PRAXEDES, 2004, 

p.5). 

Se as nações que recebem estes refugiados exercerem com amplitude a 

hospitalidade não exigiriam a mudança de cultura, a necessidade de aprender outra 

língua, não os fariam deixar de ser o que essencialmente são, não exigiriam 

mudanças.  

No entanto, a hospitalidade moderna não possui esta magnitude, pois sempre 

se coloca alguma condição, qual seja: se recebe o outro, mas se exige alguma 

condição para sua permanência, mesmo que seja aprender a língua do país onde se 

pede refúgio. 

Aliás, os inconvenientes da hospitalidade, as diversas formas da não-

hospitalidade não são menos ricas em ensinamentos do funcionamento de um 

acolhimento, muitas vezes ambíguo, certamente complexo, na forma de compartilhar 

o que a hospitalidade implica: compartilhar o território, compartilhar alimentos na 

comensalidade, compartilhar a informação, as palavras, os valores e afetos 

(GRINOVER, 2006). 

 

2.1 O BRASIL E A HOSPITALIDADE 

 

O povo brasileiro, esta nação com traços singulares, tem, na sua própria 

origem, várias correntes migratórias. Talvez por tal fato, com muita mistura de raças 

e culturas na sua formação, o povo brasileiro se mostre tão receptivo aos 

estrangeiros que visitam, residem ou buscam refúgio.  

Segundo Sogayar:  

A hospitalidade brasileira está inserida dentro de um quadro cultural, 
considerando os aspectos de colonização do país e as formas de interação 
entre o colonizador e o colonizado. Percebe-se a formação de uma maneira 
de se receber, onde aquele que recebe abre os braços para o que chega de 
fora, aquele que traz a novidade, a boa nova. Esta característica perpetua-
se até os dias de hoje no quadro de hospitalidade doméstica. Aliado a este 
elemento histórico verifica-se também uma forte influência da miscigenação 
cultural após os movimentos migratórios do pós-guerra, que auxiliaram no 
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processo de formação da cultura nacional e possibilitou a aceitação e a 
abertura para aquele que vem de fora (SOGAYAR, 2011, p.32). 

 

O brasileiro, além de uma receptividade natural ao estrangeiro, o trata com 

cordialidade e alegria.  A cordialidade foi realçada por Sérgio Buarque de Holanda 

como uma das características mais marcantes do caráter brasileiro e reconhecida 

por todos aqueles que nos visitam, compreendendo nela a hospitalidade, a 

generosidade e a intimidade: [...] a contribuição brasileira para a civilização será a de 

cordialidade – daremos ao mundo o “homem cordial”. A lhaneza no trato, a 

hospitalidade, a generosidade, virtudes tão gabadas por estrangeiros que nos 

visitam, representam, com efeito, um traço definido do caráter do brasileiro [...] 

(HOLANDA, 1995, p.146) 

Assim, o Brasil demonstra-se como uma sociedade receptiva, sempre 

conceitos, quase um paraíso a quem desembarca nesta terra. 

O Brasil tenta demonstrar o seu espírito de solidariedade humana para com a 

sociedade internacional de muitas formas, dentre elas na sua própria Constituição 

Federal, onde nos princípios que regem as relações internacionais, destaca-se, no 

artigo 4º, inciso II: “prevalência dos direitos humanos”. E ainda afirma no seu artigo 

quinto que: 

[...] 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 [...] (BRASIL, 1988, s.p.). 

 
A linha de atuação do Brasil se demonstra de vanguarda, desde o seu 

“alicerce legislativo”, ou seja, sua Carta Magna,na perspectiva de construir uma 

sociedade hospitaleira e acolhedora, observando os desafios na proteção dos 

direitos humanos. 

O Brasil tenta demonstrar seu espírito de fraternidade e solidariedade com a 

comunidade internacional com ações e através de normas para agilizar e melhor 

acolher aqueles que pedem proteção e acolhimento através do refúgio. 

2.2 A CIDADE EM BUSCA DA HOSPITALIDADE 

Para Grinover (2007), o fato de uma cidade ser, ou não, hospitaleira se 

fundamenta na coexistência de três dimensões fundamentais: a acessibilidade, a 

legibilidade e a identidade,que seriam relacionadas as medidas geográficas e 

temporais, que proporcionam a compreensão da cidade – seja para o habitante,  
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quem visita, se insere, ou se apropria. Para o autor, a hospitalidade implica em 

acolhida, que seria uma das leis superiores da humanidade, uma lei universal. 

Acolher é permitir, sob certas condições, a inclusão do outro no próprio espaço, 

nesse sentido, a cidade deixa de ser um conceito geográfico, para transformar-se 

em um símbolo complexo e inesgotável da experiência humana.  

O renomado autor ainda afirma que a hospitalidade na crise da compreensão 

e interpretação, fragmenta-se em tantos modos de hospitalidade quanto são os 

códigos, as imagens e as experiências urbanas. Mudam as formas de 

acessibilidade, legibilidade e identidade da cidade, mas não são eliminadas para a 

compreensão e interpretação dos espaços construídos. 

De modo quase intuitivo o viajante, o turista, o migrante quando chega a 
uma cidade e percorre os espaços que constroem essa forma urbana, é 
submetido a um sem número de percepções, de situações e de processos 
importantes de informações. Estes lhe são impostos por elementos 
tangíveis e intangíveis, que o envolvem e o induzem a comportamentos 
hospitaleiros, ou não, caracterizados num espaço, perante o “status” de 
“estrangeiro” [...]. (GRINOVER, 2003, p.31). 
 

Esse “status” de que trata Grinover (2003) tanto pode ser de “inimigo” como 

de “amigo”, dependendo de sua transformação e do tempo de adaptação ao 

contexto no qual ele deveria inserir-se. Esse espaço pode ser assumido como um 

espaço público, como lugar de contato, de trocas e de culturas, assim como espaço 

de coesão e de identidade. A Hospitalidade é, portanto, uma relação espacializada 

entre dois atores: aquele que recebe e aquele que é recebido. 

Outro aspecto, que para o citado autor torna uma cidade hospitaleira, é a 

forma com que são ofertados os serviços públicos.  

Deve-se considerar que, e em se tratando de serviços públicos e de 
espaços públicos, o problema torna-se um verdadeiro problema urbano, 
pois sua adequada solução contribui amplamente a dar uma imagem 
hospitaleira à cidade e a favorecer a coesão das práticas sociais e culturais. 
(A legibilidade e a identidade dos espaços públicos são temas da mesma 
dimensão.). (GRINOVER, 2006, p.29-50) 
 

 A cidade deve ser reconhecida em sua totalidade para que seja hospitaleira. 

Grinover sugere que: 

A única possibilidade de construir a hospitalidade pressupõe a capacidade 
de conhecer a cidade como ela é, sobretudo de reconhecê-la como 
realidade. (GRINOVER, 2006, p. 48) 
 

Comenta também que a participação da comunidade para a solução dos 

problemas urbanos é essencial e recomenda a resolução coma ajuda de macro 

políticas, observando a particularidade econômica, política e social de cada cidade. 
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Para o autor, o que torna a cidade bonita e hospitaleira é sua capacidade de 

coexistir a acessibilidade, a legibilidade e a identidade, sendo que uma ou outra 

dimensão poderá ter a presença mais marcante.  

As idéias trazidas por Grinover ( 2006), nos fazem perceber que a cidade para 

ser hospitaleira deve se preocupar com o desenvolvimento local, seja ele social, 

econômico, cultural ou político para que seja acolhedora e agradável aos que vivem 

e aos que ali pretendem ser acolhidos. A relação entre os conceitos de hospitalidade 

e a crescente chegada de refugiados ao território brasileiro, é o pretende-se abordar 

na próxima seção.  

 
3  VENEZUELANOS E A MIGRAÇÃO PARA O BRASIL 

 
 

A crise humanitária, econômica e política da Venezuela se intensificam dia-a-

dia, fazendo com que milhares dos seus habitantes busquem auxílio, ajuda, abrigo e 

melhores condições de vida, em outros lugares, e com que os cidadãos migrem para 

outros países como: Brasil, Argentina, Espanha, Uruguai, dentre outros. 

A Venezuela, oficialmente República Bolivariana da Venezuela, possui 

grandes reservas de petróleo, uma das maiores do mundo e a economia do país é 

baseada, principalmente, no setor petrolífero. (RODY, 2017) 

A crise do petróleo de 1973 beneficiou a Venezuela, pois teve como 

conseqüência, o aumento do preço do barril de petróleo, este, em mais de 400%, o 

que permitiu ao país investir em melhorias de serviços públicos e o país vivia em um 

período de grande prosperidade. 

Segundo Rody (2017), a crise do petróleo de 1980 teve graves 

consequências para a economia venezuelana durante aproximadamente duas 

décadas, causando reflexos na política. Em 1989, o governo anunciou que havia 

firmado uma parceria com o Fundo Monetário Internacional (FMI), com o objetivo de 

conseguir um empréstimo de 4,5 bilhões de dólares e tinha como contrapartida um 

pacote que incluía a desvalorização cambial, redução do gasto público e do crédito, 

liberação de preços, congelamento de salários e aumento de preço de gêneros de 

primeira necessidade. 

A crise econômica e política agravou-se após a morte do presidente Hugo 

Chávez em março de 2013 e a eleição Nicolás Maduro. Magalhães, no texto 
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publicado na Revista Veja (2017), sob o título “Como começou a crise na 

Venezuela?”, afirma que desde então, a produtividade da PDVSA (Petróleos da 

Venezuela), a estatal petroleira, caiu vertiginosamente - assim como o preço do 

barril do óleo, foi de 100 dólares em 2014, para 33 dólares em 2016. O declínio do 

modelo chavista de governo tornou-se evidente. O principal fundamento do 

socialismo venezuelano é a total intervenção do Estado, que controla a economia, 

nacionaliza empresas, manipula os preços e intervém no câmbio. O modelo tornou-

se ainda mais rígido no governo de Nicolás Maduro.  

A autora afirma ainda que, a estatização dos principais setores da economia, 

como turismo, alimentação e energia, trouxe a redução da produtividade que se 

agravou com a queda do preço do petróleo, principal recurso para a compra de 

matéria-prima para as indústrias governamentais e para a compra de produtos 

básicos. 

Após as medidas tomadas pelo governo, a crise econômica se agravou, a 

inflação chegou a patamares exorbitantes, os níveis de desemprego aumentaram, 

bem como o nível de miséria da população, que passou a ter restrição de acesso a 

produtos da cesta básica, restrição a medicamentos e a saúde pública. 

Diante do cenário econômico e instabilidade política que se apresenta na 

Venezuela, os cidadãos passaram a deixar o país. 

Figura 1. Principais cidades de origem da imigração de venezuelanos. 

 

Fonte: G1 (2018) 
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A principal porta de entrada dos imigrantes venezuelanos no Brasil é o Estado 

de Roraima, pelo pequeno município de fronteira, Pacaraima e depois seguem para 

Boa Vista, conforme Figura 1. O fluxo de migrantes venezuelanos começou em 2015 

e vem aumentando, principalmente após a Colômbia fechar as suas fronteiras com a 

Venezuela. 

 

Figura 2- Solicitações de refúgio ao Brasil 

 

Fonte: G1 (2018). 

 

Como demonstrado na Figura 2, a maioria dos que migram da Venezuela é 

de homens e a idade média figura entre os 25 anos. Além deles, boa parte dos 

venezuelanos que chegam ao Brasil são indígenas da etnia warao. 
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Figura 3- número de solicitações de refugio de venezuelanos 

 

Fonte: Ministério da Justiça (BRASIL, 2018). 

 

A Figura 3 representa a reportagem de Emily Costa (2017), a qual divulga a 

informação de que nos primeiros seis meses de 2017 a Polícia Federal do Estado de 

Roraima já recebeu 5.787 pedidos de refúgio de venezuelanos e que este número é 

3.500 a mais do que o do ano de 2016, representando um aumento de 159% em 

relação a todo o ano de 2016. 

Os índios da etnia warao são, provavelmente o grupo étnico mais antigo da 

Venezuela e habitam os canais do Delta do Orinoco. As tribos, em sua maioria, 

habitam palafitas construídas em ilhas sedimentares alagáveis. As habitações 

muitas vezes são transitórias, migrando-se as casas ao longo do rio. Os índios são 

exímios pescadores, conhecedores natos das riquezas que podem ser extraída das 

águas do delta, apesar de dedicarem-se em menor escala à caça e à coleta de 

frutos silvestres e mel. Esta característica pescadora está intimamente ligada à 

cultura nômade, com migrações populacionais muitas vezes atreladas às estações 

de pesca. (QUEIROZ, 2012). 
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Os índios warao, vivem de pedir esmolas e em condição de vulnerabilidade e 

a comunicação com os representantes da etnia se torna precária, pois possuem 

idioma próprio e não dominam nem o espanhol, nem o português. 

A reportagem publicada pela BBC Brasil (MACHADO, 2017), afirma que o 

grupo começou a chegar pelo Pará e a se instalar em municípios como Belém, e 

Santarém. Também, segundo a reportagem, um relatório antropológico do MPF, que 

passou a acompanhar os indígenas desde o ano passado, os warao que chegaram 

ao país viviam anteriormente em regiões próximas do Orinoco e o comércio é o 

principal meio de acesso dos warao aos bens alimentícios, o qual ficou 

comprometido com o aumento substancial dos preços de itens básicos da 

alimentação local, como arroz, farinha de trigo, banana e mandioca. 

 

3.1 ESCASSEZ DE ALIMENTO E XENOFOBIA 

 

Com a crise do país vizinho, as pessoas perderam o poder de compra em 

razão da inflação e, mesmo aqueles que ainda podem comprar algum alimento, 

sofrem com a escassez dos produtos. 

A crise humanitária na Venezuela não é só causada pela escassez. O preço 
dos alimentos também atingiu um patamar proibitivo para a maioria dos 
venezuelanos O salário mínimo é de 456.000 bolívares, o equivalente a 
US$136 na utopia do câmbio oficial e US$2,5 na realidade do câmbio 
paralelo. 
Um quilo de açúcar custa em média 155 mil bolívares – um terço do salário 
mínimo. O litro de leite pode ser encontrado por 60 mil bolívares, cerca de 
15% de um salário mínimo (AGÊNCIA ESTADO,2018,s.p.). 
 

Os venezuelanos possuem como principais fontes alimentares, a mandioca, o 

arroz e a farinha de milho pré-cozida,  

Mandioca e arroz. Essa é a base da dieta da maioria dos venezuelanos. A 
farinha de milho pré-cozida, ingrediente básico da arepa,prato emblemático 
da culinária do país, perdeu espaço pela primeira vez entre os principais 
itens que os cidadãos do país sul-americano buscam para se alimentar. 
(SINGER, 2018, s.p) 
 

A falta de alimentos e a dificuldade para a aquisição dos mesmos estão 

gerando desnutrição na população, principalmente na população infantil. 

Nesse contexto, existe outro elemento bastante preocupante. Trata-se dos 
índices de desnutrição que afetam crianças e adultos na Venezuela, 
especialmente na Isla Margarita, onde, em 2017, a cada 48 horas um bebê 
recém-nascido faleceu. No total, foram 180 mortes, estimativa feita por 
Germán Rojas Loyola, secretário de Informação e Difusão da Junta 
Directiva Central de La Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría 
(SVPP)(GUIDO,2018,s.p ). 



23 
 

 
 

  Diante do quadro de crise da Venezuela, os cidadãos passaram a migrar 

para outros países, dentre eles o Brasil. “Eles atravessam a fronteira do Brasil para 

fugir da fome, do desemprego e da superinflação na Venezuela.” (G1 RR, 2018, 

s.p.).  

Figura 4. Principal rota de migração venezuelana ao Brasil 

 

Fonte: UOL NOTÍCIAS INTERNACIONAL (2018) 

 

       O acesso da Venezuela até Roraima é antigo, pela rodovia BR-174, e a 

demarcação de fronteira é feita de forma simples, quando existe a informação. A 

cidade de Pacaraima é a que possui posto da Polícia Federal mais próximo da 

fronteira. Os venezuelanos podem ingressar no Brasil apenas apresentando um 

documento de identidade, em razão do acordo de livre circulação de pessoas do 

Mercado Comum do Sul (Mercosul) e, esta identificação, ajuda a quem irá pedir 

refúgio ao Brasil. Após se identificarem, podem permanecer no território nacional por 

60 dias, mas para trabalhar e estudar é preciso requerer visto específicos. Muitos 

também entram no país sem qualquer identificação por rotas dentro das matas. A 

reportagem do site UOL Internacional, demonstra a dificuldade dos venezuelanos 

para poderem chegar até Roraima:  

Santa Elena de Uairén fica a 15 km de Pacaraima, e os venezuelanos usam 
táxis coletivos que, por conta do baixo preço do combustível na Venezuela, 
cobram cerca de R$ 5 pelo trajeto até o posto da PF, onde é feito o ingresso 
legal no Brasil.O valor pode parecer baixo para os brasileiros, mas o salário 
mínimo venezuelano é de 248.510 bolívares, o que, no câmbio paralelo de 
dólar, equivale pouco mais de R$9. Enfrentando uma grave situação 
econômica, cada vez mais venezuelanos fazem esta rota caminhando. 
(MARCHAO, 2018, s.p.) 
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Alguns venezuelanos que chegaram a fronteira conseguem alojar-se em 

abrigos, ou ainda pagarem aluguel, mas muitos ficam na rua, em situação de 

vulnerabilidade. “Em Boa Vista há três abrigos para imigrantes. Dois estão 

superlotados e, juntos, todos têm capacidade para no máximo 2 mil pessoas. 

Também há milhares de venezuelanos em situação de rua e uma parcela muito 

maior de imigrantes dividindo aluguéis.”(COSTA, BRANDÃO, OLIVEIRA, 2018, s.p.). 

Muitos dos migrantes venezuelanos, chegam ao Brasil procurando 

assistência médica. Este fato foi relatado de forma clara no artigo publicado pela 

Human Rights Watch: 

O Hospital Geral de Roraima, que atende 80 por cento dos adultos de todo 
o estado, atendeu 1815 venezuelanos em 2016, mais do que o triplo dos 
atendimentos em 2015. Em fevereiro de 2017, a diretora contou a Human 
Rights Watch que o hospital estava tratando, em média, 300 pacientes 
venezuelanos por mês. O número de mulheres venezuelanas atendidas no 
Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth, que recebe pacientes 
do estado de Roraima inteiro, praticamente dobrou 2016, chegando a 807. 
No hospital da cidade fronteiriça de Pacaraima, aproximadamente 80 por 
cento dos pacientes são venezuelanos, e mulheres contabilizam mais da 
metade das visitas pré-natais entre janeiro e agosto de 2016. 
[...] 
Profissionais de saúde brasileiros afirmaram que os venezuelanos 
costumam chegar aos hospitais em condições mais graves do que os 
brasileiros já que não receberam o tratamento adequado no país de origem. 
Muitos são tratados por conta de complicações decorrentes de HIV/AIDS, 
pneumonia, tuberculose e malária, que ficaram sem tratamento devido a 
falta de medicamentos na Venezuela. Os médicos afirmam que, como 
resultado disso, pacientes venezuelanos precisam de hospitalização mais 
freqüentemente do que pacientes brasileiros...( WATCH,2017,s.p.) 

 

Além de atendimento médico, os venezuelanos procuram por trabalho. Dado 

relevante de uma pesquisa do Observatório das Migrações Internacionais- OBMigra, 

divulgado pela FGV é que parcela significativa da população venezuelana não 

indígena que atravessa a fronteira apresenta, majoritariamente, bom nível de 

escolaridade: 78% possuem nível médio completo e 32% têm superior completo ou 

pós-graduação (POLICY PAPER, FGV DAPP, 2018,s.p.). 

Embora sejam instruídos, os migrantes se submetem a subempregos, pois, a 

maioria ainda não possui a carteira de trabalho ou, se possui, não consegue 

empregos formais, pela própria realidade econômica da região que 

migraram,Roraima. 

Porém, o desemprego tem crescido no estado, e muitos estrangeiros se 
enfileiram nos semáforos para pedir trabalho ou mesmo se oferecer para 
serviços informais que dispensem o registro na carteira de trabalho. No 
primeiro trimestre deste ano uma pesquisa do IBGE revelou que em 
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Roraima a taxa de desemprego ficou em 10,3%, representando um índice 
nunca registrado no estado (COSTA G1 RR, 2017, s.p.). 

 

As dificuldades para receber os venezuelanos existem e as autoridades 

brasileiras devem agir para atender as necessidades destes migrantes, para que 

eles se insiram na sociedade. 

Nos países onde existem grandes fluxos migratórios, inevitavelmente, 

acabam ocorrendo casos de ações de xenofobia por parte de alguns nacionais e, 

infelizmente, no Brasil isto também ocorre. 

Para demonstrar a existência destas ações, destaco dois relatos feitos na 

reportagem: “Venezuelanos são vítimas de xenofobia em Roraima”, (O TEMPO BRASIL, 

2017), que foram os mais simbólicos: 

Uma criança venezuelana de 3 anos e seus pais ficaram gravemente feridos 
na quinta-feira em Roraima, após desconhecidos jogarem uma bomba 
caseira dentro da casa onde estavam abrigados. As vítimas foram levadas 
para o hospital, e a criança sofreu queimaduras de segundo grau em várias 
partes do corpo. 
Na última segunda-feira, um caso parecido havia ocorrido no mesmo bairro. 
Imagens de câmeras de segurança flagraram um homem jogando gasolina 
e ateando fogo em direção à varanda de uma casa onde vivem 31 
venezuelanos. 
Uma imigrante que dormia com outra pessoa em uma rede teve 
queimaduras de segundo grau no rosto, pescoço e costas. No local do 
ataque de quinta-feira, viviam seis adultos e sete crianças, que estavam 
dormindo quando foram atacados (2017, s.p.) 

 

Estes casos estão sendo investigados pela secretaria de segurança pública 

de Roraima, pela delegacia de homicídios. 

 

3.2 AÇÕES PARA OS REFUGIADOS 

 

O governo brasileiro possui dificuldades em atender as necessidades mais 

urgentes dos venezuelanos.  

Houve um consenso entre as autoridades, promotores, acadêmicos, 
profissionais de saúde... em Roraima de que o fluxo de venezuelanos em 
2016 criou uma situação imprevista que as autoridades brasileiras, nos 

níveis estadual e federal, estão tentando descobrir como enfrentar. 
(WATCH, 2017, s.p.) 

 
Na ausência de uma política de gerenciamento das migrações e do refúgio no 

Brasil, a saída encontrada tem sido a realização de missões de apoio ao município 

local com distribuição de remédios, alimentos, bens de primeira necessidade, o que 

é feito pelo CNIg, em conjunto com outras instituições de governo e organizações 
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não governamentais, como o Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

Refugiados (POLICY PAPER – FGV DAPP, 2018). 

 O governo do estado de Roraima, se vendo sem recursos para minimizar os 

impactos sociais advindos da migração massiva, decretou estado de emergência 

social em dezembro de 2017. 

O governo de Roraima diz que a imigração de cidadãos da Venezuela é intensa, 
ilimitada e desordenada e que as equipes estaduais têm dificuldades para 
acolher esses imigrantes. Diante disso, o estado decretou situação de 
emergência social pelos próximos seis meses. 
É mais um pedido de ajuda para minimizar os impactos da crise imigratória. O 
estado já decretou emergência na saúde e pediu ao Ministério da Justiça reforço 
da Polícia Federal na fronteira. 
“Há a necessidade de o governo federal enviar recursos para que nós possamos 
fazer a manutenção desses abrigos, como também aquisição de alimentos”, 
disse o coronel Doriedson Ribeiro, da Defesa Civil de Roraima.(JORNAL 
NACIONAL/G1,2017,s.p.) 

 

Diante da situação informada pelo governo do estado de Roraima, o governo 

federal resolveu agir. O presidente da República dirigiu-se aquele estado no dia 12 

de fevereiro de 2018 e se reuniu com ministros, e autoridades locais onde foi 

determinado o decreto de situação de emergência social daquele estado e a criação 

de uma força tarefa para lidar com a situação. Foi, também, editada medida 

provisória para repassar e garantir recursos para o estado de Roraima e outras 

providências, conforme a reportagem do site G1: 

Segundo o site do Palácio do Planalto, ao decretar situação de emergência social, "o 
governo ganha agilidade na liberação de recursos para obras de infraestrutura e 
ações humanitárias na região". 
De acordo com o ministro da Defesa, um general de Divisão do Exército coordenará 
a ação federal em Roraima e na fronteira do estado com a Venezuela. (MAZUI, 
CASTILHOS, 2018, s.p.) 

 

No dia 15 de fevereiro de 2018, finalmente, a Medida Provisória foi assinada: 
 
Medida provisória para tentar controlar fluxo de imigrantes da Venezuela, 
que incluirá a criação de uma força-tarefa, comandada por um general do 
Exército, para monitorar o movimento dos refugiados pelo País.  
O texto determina ainda a decretação de “estado de calamidade social” e 
reconhece a situação de vulnerabilidade na fronteira com Roraima em razão 
da entrada em massa e descontrolada de venezuelanos no Estado. O 
decreto também regulamenta a operação, até então inédita e cria uma 
força-tarefa, que incluirá cadastramento e monitoramento dos 
venezuelanos. 
A MP determina ações emergenciais nas áreas de proteção social, saúde, 
educação, direitos humanos, alimentação e segurança pública. Entre as 
medidas, estão a oferta de atividades educacionais, formação e qualificação 
profissional e de infraestrutura e saneamento para as famílias venezuelanas 
que estão vivendo em Roraima em situação precária. (PERONICO, 2018, 
s.p.) 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/venezuela/
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Dentre as medidas, também foi informado que o governo enviará um hospital 

de campanha a Roraima por meio de um avião da Força Aérea Brasileira (MAZUI, 

CASTILHOS, 2018). 

Outra medida importante que está sendo adotada pelo governo é a criação de 

subcomitê que terá como atribuição: 

[...] organizar e fomentar a vigilância sanitária”, a imunização, a acolhida em 
abrigos e a organização da saúde e da assistência social. 
Para o segundo, dirigida pelas pastas da Saúde e da Defesa, o governo 
definiu como diretrizes o controle de surtos e epidemias e a criação de 
hospitais de campanha e outros postos de atendimento. 
O subcomitê ainda deverá “estabelecer diretrizes, fluxos e procedimentos 
clínicos” e “organizar e manter o cadastro atualizado de vacinação” dos 
imigrantes em Roraima (ZERBATO, 2018, s.p.) 

 
 O hospital de campanha e os subcomitês são ações importantes, pois 

representam além do cuidado com o imigrante, o cuidado com o nacional, já que 

alguns imigrantes vieram infectados com doenças já erradicadas ou controladas 

como o sarampo e a difteria. 

O sarampo foi registrado no Brasil pela última vez em julho de 2015, 
segundo que o último caso em Roraima havia ocorrido seis meses antes. As 
autoridades locais, porém, se preocupam com um surto devido ao fluxo 
migratório. Na Venezuela a doença tornou-se epidêmica em 2016, com a 
deterioração do sistema de saúde provocada pela crise econômica e o 
desabastecimento. Com isso, voltaram outras doenças raras ou 
erradicadas, como a difteria (PERINOCO, 2018,s.p.) 

 

 Ter controle sobre estas questões é muito mais do que uma prevenção de 

riscos epidemiológicos é uma questão de saúde pública. Para o controle dos casos 

que surgiram de sarampo, estão ocorrendo campanhas de vacinação. 

Até o momento a prefeitura já imunizou 250 venezuelanos desde a 

confirmação do caso de sarampo, entre esses migrantes.  As equipes estão 

realizando visitas técnicas nos abrigos e praças para fazer o levantamento de casos 

suspeitos e verificar a situação vacinal dessas pessoas (PERINOCO, 2018, s.p.). 

As autoridades também passaram a ter uma atenção específica com os índios 

da etnia warao, pois algumas tribos foram dizimadas por um vírus raro de HIV. 

 

É uma situação alarmante pela magnitude. A prevalência é muito elevada, similar a 
que se viu na África no início da epidemia naquele continente. Além disso, está 
sendo transmitido rapidamente, disse à BBC Mundo, o serviço em língua espanhola 
da BBC, Flor Oujol, diretora do Laboratório de Virologia Molecular do Instituto 
Venezuelano de Pesquisa Científica (IVIC, na sigla em espanhol) e uma das 
coordenadoras de uma pesquisa no caso dos warao. 

http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/10/1924977-com-surto-de-malaria-e-sem-gasolina-milhares-deixam-interior-da-venezuela.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/02/crise-leva-pais-venezuelanos-a-deixar-filhos-em-orfanatos.shtml
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O tipo de HIV que circula entre os warao tem uma peculiaridade: os soropositivos 
rapidamente desenvolvem AIDS e morrem pouco tempo depois. 
A maioria das infecções por HIV começam como um tipo viral chamado R5 e, à 
medida que a doença avança, o vírus se transforma em X4. Essa variante é muito 
mais agressiva, porque leva a um estado de deficiência imunológica mais 
rapidamente, explica Héctor Rangel, biólogo, do IVI, que também participou da 
pesquisa. 
Segundo ele, 90% dos warao têm o vírus X4 e isso não é comum nem na América 
Latina nem no resto do mundo. 
O médico Waard acredita que a expectativa de vida dos indígenas da tribo com HIV 
pode ser de apenas dois anos (VELANDIA, 2018,s.p.) 
 
 

 Este grupo específico de migrantes venezuelanos tem um acompanhamento 

do Ministério Público Federal para que tenham proteção e não sofram ações de 

xenofobia.  

Segundo as autoridades de saúde, triagens estão sendo realizadas com os 
imigrantes na fronteira brasileira. Em parecer, o MPF determinou que o 
atendimento de saúde aos indígenas seja permanente, periódico e 
diferenciado, com atenção especial para as condições de saúde das 
mulheres, crianças e idosos.  O órgão também sugeriu que seja instalado 
um centro de atendimento à saúde nos abrigos, e, eventualmente, nos 
lugares onde for verificada grande concentração de indígenas Warao. “Que 
sejam desenvolvidas pesquisas epidemiológicas, em parceria com 
instituições de pesquisa para subsidiar as ações em saúde, identificando as 
principais doenças que acometem os Warao e as situações de 
vulnerabilidade que encontram no Brasil, e sugerindo políticas públicas 
adequadas nesse contexto (ROCHA,2018,s.p.) 

 
As condições que os migrantes venezuelanos estão trabalhando, também é 

objeto de preocupação das autoridades brasileiras. Por estarem em condições de 

vulnerabilidade e sem trabalho, ou sem a regularidade de documentos (carteira de 

trabalho) eles aceitam qualquer emprego e muitas vezes são vítimas de trabalho 

escravo.  

O aumento no número de denúncias de trabalho escravo envolvendo 
venezuelanos fez o grupo móvel- capitaneado pelo Ministério do Trabalho e 
com participação do Ministério Público do Trabalho, da Defensoria Pública 
da União e da Polícia Rodoviária Federal- focar as ações em 
Roraima.Trabalhadores nos abrigos de refugiados e nas ruas de Boa Vista 
relatam aceitar trabalhos por diárias a R$ 10, R$20, R$30. São comuns os 
relatos de calotes.  
Em dois dos três dias destinados as ações in loco- algumas regiões são 
distantes e de difícil acesso- houve resgates de venezuelanos. No terceiro, 
as condições de trabalho dos imigrantes eram minimamente aceitáveis, mas 
com irregularidades que levaram a atuação do empregador.  
O comboio da fiscalização, no dia 26, estava com dificuldades para localizar 
a fazenda que era o principal alvo naquele momento, depois de percorrer 
mais de cem quilômetros, desde Boa Vista. A três quilômetros do local 
buscado, na região da cidade de Amajari, os fiscais identificaram três 
trabalhadores em condições análogas à escravidão, um deles venezuelano: 
Pedro Manoel Fajardo.( SASSINE,2018,s.p.) 
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As autoridades brasileiras estão percebendo a amplitude e as consequências 

do intenso fluxo migratório e começaram, mesmo que não seja a contento e de 

forma ampla, a realizar ações para dar resposta a esta população que aqui se 

refugia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  O Brasil não possui somente uma legislação considerada acolhedora aos 

migrantes. Muito antes de outros países, o Brasil ampliou o seu entendimento da 

figura do refugiado para que pudesse oferecer a proteção a um maior número de 

pessoas. 

O fluxo migratório que hoje se apresenta no país, em especial, o referente aos 

venezuelanos, é crescente e, tem se acentuado a medida que a crise econômica, 

política e humanitária na Venezuela se intensifica. Embora o número seja crescente, 

ele está distante de superar a capacidade do país na absorção desta população 

migrante. Se pensarmos na extensão territorial e na população total do país, a 

população total de migrantes não chega a 1%, mesmo considerando os migrantes 

não oficias, ou seja, os que cruzam a fronteira sem qualquer identificação. 

  As dificuldades que os venezuelanos enfrentam ao cruzarem as fronteiras 

brasileiras, não se tratam efetivamente de ações não cordiais ou hospitaleiras. O 

povo brasileiro continua a ser cordial com o estrangeiro. A afirmação de Holanda 

(1995) sobre a cordialidade do brasileiro e a generosidade, descrita no conceito de 

hospitalidade de Praxedes (2004), estão demonstradas em muitas situações em 

relações aos venezuelanos que podemos exemplificar com as pesquisas 

documentais. Reportagens apontam as ações de generosidade de duas brasileiras 

que vivem em Boa Vista e abraçam a causa dos refugiados venezuelanos, 

enfrentam desafios e dão exemplo de solidariedade. Comprova-se então, uma das 

afirmações de Praxedes (2004), de que é a generosidade de uma etnia, cidade, 

nação, estado ou país e a ternura da gente de um lugar em relação ao estrangeiro e 

os seus mistérios que geram a hospitalidade para com o estrangeiro. 
 As dificuldades enfrentadas pelos migrantes venezuelanos e as dificuldades 

das autoridades, sejam locais, estaduais ou federais de atender as demandas 

destes migrantes, decorrem muito mais de uma situação onde os serviços públicos 
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já eram precários e foram agravados pelo fluxo migratório. Portanto, o que se 

depreende é que os que agora chegam como migrantes não são excluídos, eles 

vivenciam a realidade dos nacionais. Assim, entendemos que as providencias 

tomadas pelas autoridades locais, estaduais e municipais, tentam contornar o que se 

agravou com a vinda de mais pessoas.  

Assim, podemos perceber que o Brasil demonstra ações de hospitalidade seja 

por vanguarda da sua legislação, acolhimento de pessoas e ações de integração 

para os migrantes, ainda que apresente falhas. 

O Brasil, por ser uma nação reconhecida no cenário internacional como 

acolhedora e cordial ao estrangeiro, deveria ter um órgão governamental de 

gerenciamento destas ações, buscando fazer um estudo, de forma rápida da 

população solicitadora de refúgio e,assim, conseguir reconhecer quais as 

necessidades urgentes desta população e quais as providências imediatas para 

melhor acolhê-los, como também, se assim o fizesse, estaria resguardando os seus 

nacionais.  

Se este tipo de ação tivesse ocorrido a partir do momento em que o fluxo de 

migrantes venezuelanos começou, esta população já poderia ter sido aproveitada 

como uma mão de obra que engrandeceria a região de fronteira a que se dirigiram. 

É uma população onde a maioria possui nível de instrução alto. Assim, teríamos 

integradoessa população de forma rápida; suprindo suas necessidades 

aproveitando-os para trabalharem em áreas que possuem déficit de profissionais 

nacionais, para melhorar os serviços da região. Como também, se tivéssemos maior 

controle das fronteiras, com maior triagem dos que aqui chegam, não teríamos 

exposto os nacionais a nenhuma doença já erradicada ou controlada e 

ofereceríamos um tratamento de saúde adequado.  

Por fim, as ações deveriam ser mais compartilhadas nas esferas 

governamentais, ocorrendo ações conjuntas e integradas os governos estaduais, 

municipais e federais, assim, com maior diálogo entre as autoridades, as ações 

seriam melhores distribuídas e mais eficazes. 

Afinal, como destacamos neste trabalho, para Grinover (2006) o 

funcionamento de um acolhimento implica compartilhar o território, compartilhar 

alimentos, informação, palavras, valores e afetos. 
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O Brasil, mesmo com as dificuldades de oferecer os serviços básicos a sua 

própria população, continua seguindo a determinação de sua legislação interna e as 

determinações ajustadas nos acordos internacionais em que é signatário. Portanto, 

mesmo que de forma precária, garante os direitos básicos dos refugiados 

venezuelanos a partir do momento que eles adentram ao território brasileiro; ou seja, 

garantem a sua liberdade pessoal, a sua vida e sua permanência em um lugar de 

paz. O Brasil é um lugar onde o refugiado encontra acolhimento. 
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