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ENTRE A EMERGêNCIA E OS lIMITES DO ACOLHIMENTO: 
ATORES, PROTAGONISMOS E CONTRADIçõES 

Gilmara Gomes da Silva Sarmento1 
Francilene dos Santos Rodrigues 2

introdução

A análise ora apresentada foi produzida a partir dos dados coletados 
através da pesquisa pós-doutoral desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-
Graduação em Sociedade e Fronteiras (PPGSOF) e financiada pela CAPES 
(PNPD 2018-2020). Neste artigo mais do que dar visibilidade as ações que 
consideramos o germe das ações humanitárias em Roraima, tema que temos 
trabalhado em outros artigos, enfocaremos os dilemas e as contradições que 
emergiram da confluência das ações emergenciais e humanitárias da sociedade 
civil, das Agências Internacionais e das Forças Armadas.

Na primeira parte do artigo abordaremos o protagonismo de distintas 
organizações da sociedade civil antes da oficialização da intervenção 
federal, ressaltando as iniciativas, as formas de cooperação e a mobilização 
social emergente num contexto de negligência e hostilidade aos migrantes. 
Na segunda parte do artigo, discutiremos a entrada dos atores que se 
tornariam hegemônicos da ação humanitária no território, enfatizando 
como a potencialização das ações de acolhimento a partir desse momento 
incidiu na perda de autonomia e, consequentemente, na desmobilização 
política da sociedade civil. 

Ao realizar esse trajeto analítico o artigo demonstra como as ações 
de acolhida, inicialmente representadas por formas de solidariedade 
social e de mobilização cidadã, foram transformadas em um modelo de 
governamentalidade das migrações, cujo paradigma militarizado mediado 
por uma forte tecnologia de controle tem se constituído num contexto 
de disputas simbólicas, contradições e limites que questionam alguns 
aspectos da sociedade brasileira como, por exemplo, o velho mito da 
“hospitalidade” (JARDIM, 2017)3 . 
1 Doutora em Ciências Sociais; bolsista do Programa Nacional de Pós-Doutorado – PNPD do Programa de Pós-
Graduação em Sociedade e Fronteira da Universidade Federal de Roraima; pesquisadora do GEIFRON/UFRR.
2 Doutora em Ciências Sociais; Docente do Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Fronteiras. Supervisora 
da bolsista PNPD/CAPES/PPGSOF/UFRR.
3 Para compreender melhor o conceito de governamentalidade das migrações e tecnologias de controle ligadas 
à migração ver “Imigrantes ou Refugiados: Tecnologias de controle e as fronteiras” de Denise Jardim onde a 
autora explora os conceitos foucaultianos trabalhando-os no contexto de migrações.
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QuAndo o “estrAnho chegA A nossA portA”

A localização geográfica do estado de Roraima, na tríplice fronteira Brasil-
Guiana-Venezuela, favorece o trânsito e deslocamentos transfronteiriços e 
o torna tanto território de passagem para pessoas e mercadorias (nacionais 
e internacionais), quanto destino migratório internacional, especialmente 
para guianenses, mas também para colombianos, bolivianos, peruanos e, 
mais recentemente, para haitianos, cubanos e venezuelanos. 

No Brasil, o estado fronteiriço de Roraima foi à porta de entrada para 
os migrantes venezuelanos, principalmente, a partir de 2014, que vinham 
ao país para adquirir gêneros alimentícios, medicamentos e outros itens 
que faltavam na Venezuela. 

Não obstante, o fluxo migratório ganhou visibilidade em 2016, com 
a chegada de um grupo de migrantes indígenas majoritariamente da etnia 
Warao, e se intensificou a partir de 2017 (SILVA, 2017).  Segundo os dados 
da PF (2019), o saldo migratório de venezuelanos no Brasil em novembro 
de 2019 era de 234.961. Segundo a Fundação Getúlio Vargas (2020, p 
24), o número de venezuelanos que regularizaram sua estadia no Brasil 
entre 2013 e meados de 2019 foi de 176.136. Seja como refugiado ou 
residente provisório. Desse total, 75.962 venezuelanos/as regularizaram 
sua situação migratória em Roraima entre 2017 e 2019.

Apesar do trânsito fronteiriço antecedente, a migração passou a 
ser tratada como uma questão relevante após a entrada progressiva de 
migrantes de origem venezuelana. A partir do momento em que centenas 
de pessoas chegavam diariamente à cidade de Boa Vista impactando a 
população local, conforme asseveras interlocutores da pesquisa. 

Na ausência de políticas migratórias e sob a omissão dos governos locais 
- que ora ignoravam ora hostilizavam esses migrantes, as condições de vida 
dessas pessoas se agravaram conduzindo-os a um processo de rejeição, 
perda de dignidade e desumanização4 . Os governos locais, ademais de não 
buscarem solução, colocavam a população contra os migrantes usando-
os como argumento para justificar o próprio descaso com a sociedade 
local. Sendo assim, abandonados à própria sorte tornaram-se vítimas de 
múltiplas formas de violência. 
4 As medidas dos governos locais, quando tomadas, se aproximam do que poderíamos chamar de higienismo 
urbano, pois na medida em que o fluxo de migrantes aumentava a prefeitura passava a restringir o uso de 
determinadas praças ocupadas por esses migrantes expulsando-os sob o pretexto de reforma. Enquanto o 
governo estadual tentava impedir a entrada dos migrantes no país (fechamento da fronteira) ou mesmo deportá-
los (caso especificamente ocorrido com migrantes indígenas em 2016).
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O estado de Roraima, recebedor da maior parte do fluxo de migrantes 
venezuelanos, além do menos populoso do país, possuía um dos menores 
PIBs (Produto Interno Bruto) devido uma economia basicamente voltada 
para agricultura, extrativismo (vegetal e mineral) e o comércio. O serviço 
público é o segmento de maior empregabilidade que, segundo dados do 
IBGE, representa 49% do PIB do estado5 . No entanto os migrantes 
dificilmente conseguem se inserir nesse setor.  

Dessa forma, a entrada de venezuelanos no Brasil vista, até então, 
com certa naturalidade, devido às relações amistosas entre os povoados 
que compartiam as fronteiras, passou a ser concebida como um problema 
quando a entrada foi definida como migração e os atores do processo 
como refugiados. 

As autoridades locais trataram de reivindicar verbas extras ao Governo 
Federal alegando falta de recursos para receber os migrantes, a mídia 
repercutia o discurso dessas autoridades reforçando a narrativa de que 
os migrantes “quebrariam” o estado. Os moradores alarmados por essas 
retóricas se dividiam na opinião favorável ou contrária ao recebimento dos 
migrantes. 

A ideia de “crise migratória”, disseminada por pessoas influentes, foi 
uma narrativa bastante poderosa implicando na culpabilização dos recém-
chegados venezuelanos pela precariedade dos serviços públicos que, em 
realidade, antecedia a sua chegada. A responsabilização de imigrantes 
pelas mazelas socioeconômicas das cidades (países) destinos tem sido 
lugar comum na literatura sobre migrações internacionais. Bauman (2017), 
um desses autores, aborda como a massificação dessas ideais, veiculadas 
pelos meios de comunicação, produz pânico moral resultando em ódio e 
desumanização do migrante6 . 

No Brasil, o fato do aumento do fluxo migratório coincidir com 
o ano pré-eleitoral (2017) e eleitoral (2018) impactou, ainda mais, a 
representação construída acerca desse migrante como indesejável. O país 
5 Esses dados do IBGE foram publicados pelo portal G1 em 2018: https://g1.globo.com/rr/roraima/
noticia/2018/12/17/com-menor-pib-do-pais-roraima-segue-com-alta-concentracao-da-economia-na-capital-
aponta-ibge.ghtml. No entanto, no ano seguinte outra matéria veiculada pelo mesmo jornal, mostra uma 
pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV) que aponta para um crescimento de 25% no PIB do estado, 
referente ao primeiro trimestre de 2019, em função das movimentações econômicas decorrentes do fluxo 
migratório. A matéria pode ser acessada em https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2020/01/30/roraima-
aumenta-arrecadacao-de-imposto-e-estudo-da-fgv-atribui-a-imigracao-venezuelana.ghtml
6 Para Bauman (2017) o pânico moral se constitui numa espécie de “medo de que algo terrível possa ameaçar o 
bem estar da sociedade”. E os migrantes são, muitas vezes, representados como essa ameaça.



20

COLETÂNEA INTERFACES DA MOBILIDADE HUMANA NA FRONTEIRA AMAZÔNICA

que os recebia estava recortado por disputas políticas difusas, passando 
por graves problemas de instabilidade institucional e social num cenário 
de destruição progressiva de direitos. 

Como em todas as “crises” pelo mundo há sempre um bode expiatório7 
, no estado de Roraima o migrante venezuelano exerceu esse papel ao 
ser abordado como um problema na campanha de políticos oportunistas, 
especialmente, embora não de forma exclusiva, daqueles associados 
ao movimento político de extrema-direita em ascensão no país. Esses 
políticos tratavam esses migrantes como “parasitas do governo comunista 
de Nicolás Maduro” que viriam ao Brasil após a “crise da Venezuela” 
solapar os direitos concebidos como “dos brasileiros”. Este tipo de retórica 
ganhou forte adesão popular na medida em que aumentava o número de 
“estranhos a nossa porta”8 , vulneráveis e demandando políticas públicas 
e direitos.

O resultado das eleições de 2018, com ampla vitória de candidatos que 
se utilizaram da bandeira anti-migração e do recurso à economia do medo9  
ascendendo a assentos no governo estadual e federal, demonstra a eficácia 
política dessas retóricas xenofóbicas, preconceituosas e excludentes, 
especialmente em contextos migratórios. 

sociedAde civil: memóriAs do Acolhimento

A mobilidade de venezuelanos para o Brasil, inicialmente pendular ou 
temporária associada a trabalho e/ou aquisição de produtos alimentícios, 
farmacêuticos, dentre outros, que escasseavam na Venezuela, vai tomando 
forma de migração “permanente” a partir de 2017. Sendo assim, o cruze 
da fronteira, tratado com “naturalidade” pelos próprios brasileiros que 
tinham a Venezuela como destino turístico e de exploração mineral, 
passou a ser concebido como um “problema” quando o aumento diário 
do volume de entrantes alarmou as autoridades e os residentes nas cidades 
fronteiriças naquele ano10 . 
7 Expressão popular usada para designar uma forma de atribuir a culpa a alguém ou a um grupo, ainda que 
este(s) não seja(m) necessariamente culpado(s).   
8 Expressão inspirada no título do livro de Bauman (2017).
9 A economia do medo é tratada por Joaquín Estafanía (2011) como o modus operandi das elites financeiras 
ancoradas no poder político e na mídia se beneficiam do temor da população causado pela retórica da “crise” e, 
portanto, acaba aceitando medidas econômicas austeras e às vezes excludentes, como as medidas anti-migração, 
como solução para a suposta crise, quando estas medidas na verdade favorecem do capital.  
10 Dados oficiais da Polícia Federal demonstram o aumento do processo migratório através do registro do 
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Três coisas passaram a chamar à atenção dos moradores e das 
autoridades, a quantidade de pessoas que passavam diariamente pela 
fronteira, o estado de pauperização em que chegavam ao Brasil e o fato 
de virem de regiões longínquas da Venezuela, em relação à fronteira com 
o Brasil e, portanto, não dominarem o idioma ou o “portunhol”, como se 
costuma dizer. 

Ao chegarem ao Brasil, às condições de vida dessas pessoas se 
deterioravam rapidamente diante da insistência das autoridades locais em 
dificultar o acesso aos serviços e políticas públicas, impondo barreiras 
com base na condição de estrangeiro (não nacional) dos migrantes 
venezuelanos. 

O governo do estado, prefeituras de Boa Vista e Pacaraima resistiram 
em organizar um plano de ação de ajuda humanitária. Políticas migratórias 
inadequadas à realidade dos migrantes (ou inexistentes) associada à 
incapacidade do Estado em responder às demandas dessas populações 
colocam as entidades da sociedade civil, dentre elas as ONGs, como única 
via de promoção de dignidade às populações migrantes. Desta forma, as 
primeiras ações de acolhimento e ajuda humanitária vieram de grupos 
de pesquisa e extensão da UFRR, associações comunitárias, movimentos 
sociais, entidades religiosas e organizações não governamentais (ONGs) 
(LIMA; FERNANDES, 2019). A ajuda oferecida por essas entidades, 
que em nada substitui o direito, num primeiro momento, minimizou a 
marginalização do imigrante que tendia a ser completa sem essa mediação.

Sendo assim, as primeiras iniciativas de acolhida realizadas entre 2015-
2016 foram marcadas pelo protagonismo de entidades religiosas, católicas e 
evangélicas, pela atuação do Sindicato da Construção Civil (SINTRACON) 
e de iniciativas voluntário-informais de pessoas não necessariamente 
ligadas ao universo religioso. Os relatos apontam para iniciativas de 
algumas paróquias, com destaque para a Igreja da Consolata (em Boa 
Vista) e da Pastoral do Migrante vinculado à igreja católica de Pacaraima 
e, de modo especial a Pastoral Universitária (PU), Pastoral dos Migrantes 
Boa Vista, do Centro de Migração de Direitos Humanos (CMDH – Centro 

número de entrada, de pedidos de residência e pedidos de refúgio de nacionais venezuelanos. Em 2017, o 
órgão recebeu 17.865 solicitações de refúgio, número bastante superior a 2016 que contabilizou apenas 3.375 
solicitações. Essas informações podem ser acessadas através da página http://www.justica.gov.br/news/de-10-
1-mil-refugiados-apenas-5-1-mil-continuam-no-brasil/refugio-em-numeros_1104.pdf/view. Acesso em: 20 de 
mar. 2019.
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diocesano), Instituto de Migrações e Direitos Humanos (IMDH – Irmãs 
Scalabrinianas) e a Cáritas brasileira em Roraima. No cenário evangélico, 
a igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a igreja Betesta, a igreja 
Metodista, dentre outras. E no contexto de entidades que escapam essa 
classificação, o papel das entidades Espíritas e da Maçonaria também foi 
importante nesse início de acolhimento (SARMENTO, 2019). 

Enquanto os migrantes indígenas, maioritariamente da etnia Warao, 
eram precariamente atendidos através do trabalho da ONG Fraternidade 
Internacional, que gerenciava um abrigo “improvisado” em parceria com 
a SETRABES (Secretaria do Trabalho e Bem Estar –Estadual), aumentava 
o número de migrantes não indígenas que chegavam ao estado e passavam 
a ocupar as principais praças e vias da cidade. 

Na ausência de qualquer tipo de política ou de atenção à questão 
migratória, os migrantes (homens e mulheres solteiros (as), famílias inteiras 
com crianças, mulheres grávidas, idosos, etc.) ficavam a mercê da caridade 
de particulares e/ou da assistência das diferentes entidades, especialmente 
as religiosas. 

No entanto, a ação de algumas dessas organizações da sociedade 
civil às vezes transcendiam à assistência emergencial ou ações solidárias11 
, propriamente ditas, pois se configuravam também em mobilizações 
políticas em prol dos direitos humanos e da consolidação dos direitos 
dispostos na legislação migratória.  

De modo especial, as entidades ligadas à igreja católica, associadas 
a outras entidades da sociedade civil, organizavam atos políticos e 
reivindicatórios tais como: audiências públicas, O Grito dos Excluídos, 
criação de uma associação de migrantes12 , publicações de notas de 
repúdio contra atos arbitrários ou negligências das autoridades públicas, 
dentre outras ações. Ou seja, realizavam ações que extrapolavam o viés 
meramente caritativo.

Sendo assim, a migração venezuelana suscitou o protagonismo de 
grupos não confessionais que atuavam no território e também um forte 
ativismo religioso de setores da igreja católica que se articulava para 
11 Arrecadação de alimentos e roupas, de distribuição de alimentos e cestas básicas, de orientações e assessorias 
jurídicas, de recreação com as crianças em situação de rua, de oferta de cursos de português para migrantes, etc.
12 Atores da sociedade civil iniciaram a criação de uma associação de migrantes que viria ser um espaço 
de organização política para que os próprios sujeitos pudessem reivindicar suas demandas coletivamente. 
Infelizmente a associação não se consolidou, mas a mobilização chegou reunir em torno de cem migrantes que 
se encontravam para discutir as condições de vida e pautar reivindicações.
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emponderar os migrantes “na reivindicação de bens públicos” entre 2017-
2018 (AVRITZER, 2012, p. 394). 

AssociAtivismo inter-religioso e Ações de Acolhimento

O esforço das entidades da sociedade civil para atender as demandas 
emergenciais dos migrantes, resultou também em um processo de 
associativismo inter-religioso com forte cooperação entre igrejas e 
entidades religiosas de caráter ideológico-dogmático bastante distinto. 
Tocadas pela vulnerabilidade social dos migrantes, essas entidades se 
associavam na realização de ações voluntárias conjuntas, faziam donativos 
para ações umas das outras ou mesmo apoiavam financeiramente às ações 
de entidades de credo diferente13.  

O representante de uma ONG laica abordou esse tema nos seguintes 
termos: “é muito bonito ver a união dessas pessoas em prol dessa 
problemática”. E acrescentou:

Lá é uma igreja católica, mas a representante da entidade lá estava entrando em contato 
com uma entidade espírita que tinha recursos para enviar, mas a entidade católica não tinha 
como administrar porque eles não tinham o CNPJ. E não podia ser pela igreja. Então a 
entidade espírita ia mandar os recursos através da igreja adventista para eles aplicarem na 
igreja católica com a colaboração dos Mórmons14 . 

Da convergência de pequenas iniciativas de grupos religiosos, 
Organizações Não Governamentais e grupos da universidade e da 
necessidade de catalisar esforços em prol da causa migratória, surgiu o 
grupo Ação Social ou Ação Coletiva em 201715 . Surge, portanto, da confluência 
entre ações solidárias, inicialmente realizadas por iniciativa individual ou de 
grupos específicos, mas que, geralmente, coincidiam por serem realizadas 
nas imediações da Rodoviária Internacional, maior ponto de concentração 
de migrantes na época (primeiro semestre de 2017)16. 
13 Segundo interlocutores da pesquisa, entidades religiosas recebiam doações de outras denominações para dar 
continuidade ao atendimento aos migrantes. As doações vinham em forma de itens alimentícios, de higiene, 
vestuário, medicamentos, etc., mas também em forma de financiamento econômico para ações concretas. A 
Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (Mórmons) e grupos espíritas Kardecistas foram bastante 
mencionados como sendo financiadores fundamentais dessas ações. 
14 O episódio se refere às ajudas canalizadas para um restaurante popular que funciona nas dependências da 
igreja católica e serve refeições gratuitas aos migrantes venezuelanos em situação de rua.
15 Alguns interlocutores se recordaram do grupo como Ação Social e outros como Ação Coletiva. Tratava-se de 
um grupo informal cujo intuito era somar esforços conjunto para dar respostas ao fluxo migratório.
16 Segundo interlocutores da pesquisa, o grupo era formado por profissionais liberais, de várias especialidades, 
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Da coincidência em atividades inicialmente pontuais (individuais ou 
coletivas) surgiu a ideia de somar esforços convertendo, assim, a ajuda 
ou caridade individual (particular) em cooperação coletiva mais ampla. 
Alguns interlocutores consideram essas iniciativas como o embrião das 
ações humanitárias em Roraima. 

O grupo chegou a reunir cerca de noventa voluntários que por meio 
de um grupo no WhatsApp marcavam encontros, discutiam e planejavam 
ações buscando mobilizar autoridades de fora do estado, pois conforme 
asseverou-nos um dos entrevistados “não podia se esperar nada do poder 
público local”:  

Nunca encontrei um povo tão indiferente como aqui em Roraima, as pessoas dormiam 
nas praças e ninguém fazia nada. Tentamos falar com a prefeitura, e a prefeitura não nos 
respondeu. Quem nos recebeu com muito custo foi o governo do estado que liberou um 
ginásio17 .

A indiferença dos governos e da mídia local uniu o grupo na luta pela 
visibilização externa do tema. A divulgação do descaso com os migrantes 
venezuelanos nas mídias estrangeiras foi o recurso encontrado pelas 
organizações civis que atuavam no território. Somente após a veiculação do 
tema na mídia internacional, especialmente europeia, o coletivo conseguiu 
mobilizar autoridades de fora do estado e chamar a atenção das Agências 
Internacionais da ONU. 

“Até ano passado [2017] ninguém sabia como estava essa realidade. Só 
sabia quem estava aqui e olhe lá!”, assinalou um interlocutor da pesquisa em 
2018. Após a repercussão internacional a ajuda externa começou a chegar, 
Organizações Não Governamentais de fora do estado se instalaram em 
Boa Vista conferindo fôlego novo à ajuda humanitária18 . 

A mobilização para a regularização dos migrantes indocumentados foi 
também outra importante conquista do grupo da sociedade civil naquele 
ano. A defesa dos migrantes numa perspectiva de direitos, adotada pelo 
grupo, teria sido fundamental diante do tratamento policial (como caso de 
polícia) dado aos migrantes pelas autoridades locais19. 
por professores e universitários, representantes de entidades religiosas e laicas.
17 Trata-se de um ginásio abandonado onde se organizou o primeiro abrigo para os migrantes venezuelanos.
18 Dentre elas a Fraternidade Sem Fronteiras, responsável por construir um abrigo no final de 2017, a implantação 
do Serviço Jesuíta para Migrantes e Refugiados, pelos padres jesuítas, dentre outras. 
19  Em 2016 a Polícia Federal, apoiada pela prefeitura de Boa Vista tenta deportar 450 migrantes venezuelanos 
da etnia Warao. A ação foi suspensa após mobilização da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), 
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Concretamente, representantes de algumas organizações da 
sociedade civil preocupados com os venezuelanos indocumentados e, 
portanto, expostos as variadas formas de violência e exploração por sua 
invisibilidade, dialogaram com a Superintendente da Polícia Federal de 
Roraima formando com a Polícia Federal uma parceria para realização 
de “mutirões” de documentação, inciativa esta que foi ampliada após a 
chegada das Agências e das Forças Armadas. 

Segundo nossos interlocutores, a superintendente da Polícia Federal da 
época sensibilizada com a situação “abraçou a causa” abrindo, literalmente, 
as portas da instituição para os voluntários civis auxiliarem os migrantes 
no preenchimento dos longos formulários para os trâmites de solicitação 
de refúgio20. 

A decisão pelo refúgio foi tomada com base no entendimento de que a 
dignidade humana sobrepõe às burocracias estatais. E diante da necessidade 
concreta de mitigar vulnerabilidades naquela situação emergencial, o 
protocolo de refúgio se apresentou como o caminho mais rápido para o 
acesso dos migrantes aos documentos fundamentais como a carteira de 
trabalho, dentre outros21. 

Embora as consequências da decisão sobre o refúgio carecessem de 
análises, pois seria interessante entender como essa forma de regularização 
migratória tem incidido sobre o itinerário (experiência) dos migrantes 
venezuelanos no Brasil, por ora nos cabe assinalar que na época foi um 
passo importante no combate a formas de exploração diversas: laboral, 
sexual e o tráfico de pessoas. E condição sine qua non para que pudessem, 
ainda que precariamente, acessar outros direitos. Razão pela qual a iniciativa 
tem grande mérito. 

do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública da União, além de outras organizações signatárias dos 
Direitos Humanos. Matérias relacionadas ao caso podem ser acessadas nos endereços http://amazoniareal.com.
br/crise-na-venezuela-populacao-de-boa-vista-pediu-deportacao-de-indios-warao-em-roraima/
20 O pequeno efetivo da PF era insuficiente para atender a imensa fila de migrantes que se formava frente 
ao órgão. Além disso, os migrantes tinham muita dificuldade no preenchimento do longo formulário por não 
dominar o idioma. O que tornou a parceria um elemento importante para acelerar o acesso à documentação 
pelos migrantes.
21 Na época, as inúmeras denúncias de exploração laboral estavam relacionadas à condição econômica desses 
migrantes (necessidade extrema) e sua condição de indocumentados. Nesse sentido, a decisão pelo refúgio era 
um mecanismo de acelerar o acesso à documentação eliminando a burocracia e as taxas requeridas pelo pedido 
de residência que o tornavam inviável para maioria dos migrantes.
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recursos econômicos e disputAs simbólicAs em torno dA 
AcolhidA

As ações realizadas por Ong´s e entidades da sociedade civil apesar de 
essenciais não foram suficientes para atender a crescente demanda migratória. 
No final de 2017 o grupo Ação Social foi extinto dando lugar ao Comitê de 
Migração e Refúgio de Roraima (COMIRR)22, no início de 2018. Ainda em 
2017, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), 
a Organização internacional para as Migrações (OIM) e, posteriormente 
outras agências da ONU constituíram um Comitê Interinstitucional com 
representantes dos governos estadual e federal para darem as primeiras 
respostas ao fluxo migratório venezuelano em âmbito macro. 

O estabelecimento das Agências Internacionais em Roraima atribuiu 
um duplo significado às ações humanitárias. Por um lado, significou a 
chegada de “expertos” na condução do tema e, por outro, significou a 
chegada de recursos econômicos internacionais para a causa. Sendo assim, 
o prestígio das Agências as colocou no centro de uma disputa simbólica, 
envolvendo atores da sociedade civil e políticos locais. Na ótica dos 
primeiros, os agentes do estado buscavam oportunisticamente cooptar 
as Agências Internacionais para se beneficiarem dos recursos sociais 
(o prestígio) e econômicos (financiamento) representados por essas 
organizações externas. 

O interesse repentino dos agentes públicos em se aproximarem 
das Agências, quando até então estiveram alheios ou fazendo oposição 
às ações de acolhimento, levou as organizações da sociedade civil se 
mobilizarem contra essa aproximação concebida como uma grave ameaça 
(interferência) à isenção necessária para as Agências realizarem seu labor. 

O mecanismo encontrado para solucionar o impasse foi descrito por 
um representante da sociedade civil nos seguintes termos: “[...] Fomos 
negociar com o reitor para trazer as Agências para cá, para o trabalho 
das agências não se transformarem em política partidária. E o local mais 
neutro para nos socorrer naquele momento era a universidade”. 

22 O comitê surgiu como espaço de encontro, de debate e troca de informações entre entidades da sociedade 
civil envolvidas nas ações de acolhimento. Nesses encontros as entidades se atualizavam mutuamente sobre 
as demandas dos migrantes e deliberavam sobre ações conjuntas. Tanto aquelas referidas à assistência básica 
emergencial (comida, abrigo, cuidado de saúde, etc.), quanto àquelas referidas às garantias de dignidade face às 
recorrentes violações dos Direitos Humanos denunciadas pelas entidades presentes.
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Após negociações bem-sucedidas, entre as quais se incluía uma 
contrapartida das agências como a garantia de liberdade para o 
desenvolvimento de pesquisas sobre o tema, as Agências Internacionais 
se instalaram no campus da Universidade Federal de Roraima e o Centro 
de Referência para Migrantes e Refugiados também foi transladado para 
o campus23. 

O aporte financeiro e a publicização internacional trazido pelas Agências 
conferiu outra dinâmica ao trabalho humanitário. Atraiu a Roraima outras 
Organizações Não Governamentais e subordinou as formas de cooperação 
humanitária aos protocolos previamente estabelecidos no âmbito dessas 
entidades internacionais. 

Atraídas pela “publicidade humanitária” e/ou pelo chamamento para 
cooperar na causa migratória, ONGs nacionais e internacionais chegavam 
a Boa Vista24. Por outro lado, entidades locais que até então trabalhavam 
de modo voluntário e informal, buscaram consolidar-se juridicamente 
para canalizar os recursos internacionais potencializando suas ações. 

O padrão de ajuda humanitária das Agências Internacionais se 
consolidou com a entrada das Forças Armadas brasileiras no âmbito da 
cooperação humanitária. Não obstante, detentoras de recursos econômicos 
(federais) e simbólicos (prestígio calcado na Missão no Haiti em 2010) as 
Forças Armadas passaram a competir com as Agências Internacionais na 
condução das ações humanitárias. 

Inicialmente disputando, sutilmente, o protagonismo com as agências, 
mas que, ao longo do tempo, se materializou no controle das ações das 
entidades da sociedade civil e das informações sobre a operação oficial 
de recebimento dos migrantes denominada Operação acolhida, conforme 
ficou evidente durante o trabalho de campo. 

23 O Centro de Referência funcionava provisoriamente em espaço cedido pelo governo estadual até a chegada 
da Acnur. O centro tem prestado serviço de orientação, de emissão de documentos, de cadastros e registros no 
sistema de Cadastro Único do Governo Federal, etc. Mais informações sobre o tema podem ser consultadas 
no site das Nações Unidas no Brasil https://nacoesunidas.org/universidade-de-roraima-e-agencias-da-onu-
inauguram-centro-de-servicos-para-refugiados-e-migrantes/ 
24 Ao que parece às próprias Agências Internacionais também acionam certas ONGs para determinadas missões 
humanitárias. ONGs que são parceiras tradicionais (realizaram outras missões anteriores em parceria) ou pelo 
prestígio que estas possuem internacional. A chegada do Exército da Salvação em Boa Vista é um desses casos.
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breves considerAções sobre A operAção AcolhidA

Em março de 2018, as Brigadas militares do exército, marinha e 
aeronáutica, oriundas de diferentes partes do Brasil, chegaram ao estado 
para compor a Força Tarefa Logístico-Humanitária, denominada Operação 
Acolhida25 . Tratava-se da resposta do governo federal que enviava as Forças 
Armadas ao território para atuar na assistência emergencial e acolhimento 
aos venezuelanos em situação de vulnerabilidade. 

As entidades da sociedade civil envolvidas em ações emergenciais 
foram convidadas a se integrarem à Operação Acolhida para potencializar 
e operacionalizar o atendimento aos migrantes26. As Forças Armadas 
chegaram a Roraima com cento e noventa milhões de reais destinados 
ao Ministério da Defesa, para serem aplicados no apoio humanitário nas 
seguintes ações: “ordenar”, “acolher” e “interiorizar”27 . 

Na retórica dos representantes da Operação, as Forças Armadas 
dariam suporte logístico às ações desenvolvidas pelos demais atores que 
trabalhavam no território, potencializando-as. Nas primeiras reuniões 
Interagências, a presença dos militares causou certa tensão nos atores 
sociedade civil, que inicialmente tinham certa resistência ao que definiam 
como a militarização da Acolhida. 

Apesar de pautarem o tema em acaloradas reuniões do COMIRR, a 
incorporação dos militares na rede de acolhimento ocorreu sem maiores 
problemas, pois esteve fundamentada no argumento da expertise técnico-
logística e a experiência humanitária no Haiti28.  
25  A operação foi criada pelo presidente Michel Temer através da Medida Provisória (MP) nº 823/2018. Notícia 
sobre a medida provisória pode ser acessada em https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/medida-provisoria-
libera-r190-milhoes-para-lidar-com-fluxo-de-venezuelanos-em-roraima.ghtml 
26 Atualmente são mais de 117 entidades contanto com organizações da sociedade civil, instituições religiosas, 
Agências das Nações Unidas, iniciativa privada e representante do estado e dos municípios que fazem parte da 
cooperação. 
27 “A missão” da Operação Acolhida pode ser consultada numa espécie de manual da Operação, disponível 
no site da Casa Civil, qual seja, “Cooperar com os Governos Federal, Estadual e Municipal com as medidas 
de assistência emergencial para acolhimento de imigrantes provenientes da Venezuela, em situação de 
vulnerabilidade (pessoas desassistidas), decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária”. Os 
objetivos da Operação, segundo o documento, são: “recepcionar, identificar, triar, imunizar, abrigar e interiorizar 
imigrantes em situação de vulnerabilidade (desassistidos), decorrente de fluxo imigratório provocado por crise 
humanitária. A Operação é conjunta, interagências e de natureza humanitária”. O documento na íntegra pode ser 
acessado em:  file:///C:/Users/User/Downloads/Apresentacao%20Comit%C3%AA_16deJUL.pdf
28 Nas reuniões que participamos durante o trabalho de campo, as referências à experiência no Haiti eram 
frequentes pelos membros militares da Operação. Inclusive, em uma visita posterior à base de operações 
da Operação Acolhida em Pacaraima, cidade fronteiriça, ficou evidente que uma parcela significativa dos 
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A partir desse momento as ações de acolhimentos agrupadas na Operação 
Acolhida ganharam uma face mais institucionalizada. As Forças Armadas, 
peritas em operações logísticas, e as Agências da ONU, peritas na ajuda 
humanitária, passariam a conformar o núcleo duro da Operação Acolhida.  

O aumento da vulnerabilidade dos migrantes com o início do período 
de chuvas, que vinha sendo debatido pelas Agências e atores da sociedade 
civil, foi um mote importante para legitimar a presença dos militares. 
Apesar da resistência estes entes haviam chegado num momento bastante 
oportuno, pois diante das circunstâncias todo esforço para abrigar o 
máximo de migrantes de certa forma seria bem-vindo. 

Sendo assim, a resistência inicial à presença militar foi sendo substituída 
pela cooperação. Afinal de contas, as Forças Armadas possuíam recursos 
humanos, discursivos (braço forte, mão amiga), logísticos e o monopólio dos 
recursos federais29.

Neste cenário, a autonomia das entidades da sociedade civil ficou 
bastante reduzida, especialmente daquelas que dependiam dos recursos da 
Operação e /ou das Agências internacionais para as ações que realizavam. 
A relação de dependência entre esses atores se evidenciava nas reuniões 
interagências, coordenadas pelas Forças Armadas e ACNUR, quando o 
posicionamento de certas entidades contradizia àquele que assumiam em 
âmbito mais reservado como, por exemplo, nas reuniões do COMIRR.   

As formas de controle em relação aos migrantes e aos atores 
humanitários combinavam-se a elaboração de espaços (estruturas) de 
atendimento emergencial aos migrantes. Poucos meses após a chegada as 
Forças Armadas, os abrigos existentes foram melhorados, novos abrigos 
foram construídos (em Boa Vista e Pacaraima), Um Posto de atendimento 
emergencial foi aberto em Boa Vista e um Posto de Triagem aberto na 
fronteira com a Venezuela. 

O posto fronteiriço é uma estrutura física gigantesca, que abriga 
vários órgãos governamentais e não governamentais (militares e civis), 

militares com cargo de chefia, nesta operação, tinha passado por alguma experiência de “Ajuda Humanitária”, 
especialmente no contexto da “Missão de Paz” no Haiti, após o terremoto de 2010.  
29 Contrariando aqueles que acreditavam no fim da Operação com a ascensão do Governo Bolsonaro, este 
governo não só permitiu a continuidade da Operação como a reforçou economicamente liberando recursos 
superiores ao valor liberado por Michel Temer em 2018. As matérias sobre o tema podem ser consultadas nas 
seguintes páginas:https://veja.abril.com.br/mundo/governo-libera-r-223-milhoes-para-assistencia-emergencial-
a-venezuelanos/; https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2019/04/14/interna_politica,1046253/gastos-do-
brasil-com-refugiados-chegam-a-r-265-2-milhoes.shtml
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onde os migrantes venezuelanos ao cruzar a fronteira passam por uma 
triagem a partir da qual sua condição migratória e suas “necessidades” são 
levantadas pelos “expertos”, que decidem previamente sobre que tipo de 
atendimento os migrantes necessitam encaminhando-os a outros órgãos 
definidos como competentes a cada caso30. 

Ao finalizar os trâmites no posto de passagem, os migrantes são 
liberados para seguir viagem, caso não se detecte algum empecilho. Aqueles 
considerados mais vulneráveis geralmente são encaminhados para os 
abrigos, de acordo com a disponibilidade. Esta tecnologia da governamentalidade 
das migrações na fronteira (JARDIM, 2017), estrategicamente elaborada no 
âmbito da Operação Acolhida, vem ganhando repercussão internacional 
como um modelo de “acolhimento”. E, as Forças Armadas, mentoras da 
Operação, vêm sendo elogiadas pela governança das ações de acolhimento e, 
sobretudo, a governamentalidade do processo migratório31.

Desta forma, as críticas à Operação Acolhida tem se resumido 
praticamente às queixas de políticos contrários a migração, considerados 
pelos próprios militares como atores ressentidos por não acessarem os 
recursos federais para a migraçã32. 

Sendo assim, a Operação Acolhida, que pode ser entendida como a ação 
conjunta entre as Forças Armadas, Agências Internacionais e distintos 
atores da sociedade civil, vem se consolidando como a única ação do 
governo brasileiro no tema das migrações.

A partir de 2019, a Operação entrou no que eles chamaram de “a 
nova fase da acolhida”. Nesta fase, a interiorização dos migrantes, ou seja, a 
transferência dos venezuelanos do estado de Roraima (distribuí-los) para 
outros estados da federação tornou-se a prioridade. E nessa perspectiva 
as Forças Armadas têm se articulado com as Agências, entidades, atores 
públicos (estaduais e municipais) e privados, de dentro e de fora do estado33. 
30 Dentro do Posto de Triagem funcionava a Polícia Federal (para a verificação/controle da situação migratória), 
Anvisa (controle epidemiológico e vacinação), Receita Federal, Ministério dos Direitos Humanos, Ministério 
de Desenvolvimento Social, ACNUR, UNFPA, OIM, UNICEF, um abrigo de passagem organizado pelos 
militares, dentre outros.
31 Em trabalho seminal sobre a governamentalidade e tecnologias de controle das migrações, Jardim (2017) 
evidencia como essas tecnologias de controle se impõem aos corpos, às vidas e ao itinerário de imigrantes e 
refugiados marcando, às vezes, de forma dramática suas experiências.  
32 Quando um evento estadual, considerado hostil pelas entidades pelo teor das críticas de deputados estaduais 
à operação, foi abordado numa reunião interagências, o coronel representante máximo da Operação respondeu 
que “a essas críticas se respondia com trabalho”, argumentando sobre essa questão do ressentimento.
33 De acordo com documento da Organização Internacional para as Migrações (OIM), parceira na Operação 
Acolhida, número total de migrantes interiorizados desde o início até março de 2020 é de 35.519 pessoas.
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Cabe ressaltar que o trabalho das entidades da sociedade civil tem sido 
fundamental na concretização das metas da Operação Acolhida. No entanto, 
apesar de serem peças-chave nas ações de acolhimento, assistência emergencial 
e de interiorização, o trabalho dessas entidades tende a ficar subsumido 
nos dados (documentos) oficiais das Forças Armadas e das Agências 
Internacionais, causando insatisfação entre essas entidades.  

Atores da sociedade civil se queixavam frequentemente da 
invisibilização do trabalho intenso que as organizações civis realizavam no 
âmbito da Operação Acolhida. Para esses atores, as entidades é que “faziam 
o trabalho pesado” enquanto os entes hegemônicos eram premiados pelo 
trabalho humanitário. 

Na retórica dessas entidades, as propagandas oficiais e documentos na 
maioria das vezes não faziam jus ao empenho dos atores civis. Em março 
de 2019, por exemplo, diante da propaganda que a Operação Acolhida havia 
interiorizado 5.000 migrantes venezuelanos naquele mês, os dados fornecidos 
por uma das entidades entrevistadas mostravam que dentre esse montante, 
1.500 migrantes haviam sido interiorizados por uma única entidade.  

considerAções finAis 

Ao analisar o recebimento de migrantes no estado de Roraima, fica 
evidente que categorias como acolhimento e acolhida são insuficientes para 
explicá-lo, pois os gestos altruístas e as ações de acolhimento além de 
não abranger a totalidade dos migrantes não sobrepujam os inúmeros 
dramáticos acontecimentos que vão à contramão da acolhida. 

A própria Operação logístico-humanitária do governo federal, a Operação 
acolhida, é contraditória em sua origem, pois emerge desrespeitando a 
legislação migratória vigente. A experiência de cada venezuelano no Brasil 
não tem sido pouco dramática, pois com ascensão da extrema-direita, a 
partir de 2016, os grupos avessos aos Direitos Humanos e obcecados pelo 
combate ao “comunismo” veem os venezuelanos como uma ameaça. E 
isso, em parte, tem determinado o tratamento dispensado a esses migrantes 
pelo país, mas de modo especial em Roraima.

Nesse imaginário social, que também é ultraliberal, políticas sociais são 
concebidas como estratégias de governos “comunistas”/“esquerdopatas” 
e, portanto, a população beneficiária dessas políticas como “curral 
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eleitoral” desses governos. Em razão disso, o migrante venezuelano tem 
sido bastante estigmatizado.  

Os partidários desse discurso concebem os migrantes como a escória 
venezuelana, restolho do “comunismo falido” da “ditadura comunista 
de Maduro”, que vem ao Brasil usurpar os recursos e os direitos “dos 
brasileiros”. Neste imaginário, o venezuelano tem sido representado como 
vagabundo, preguiçoso, parasita, etc. Adjetivos que são comumente usados para 
hostilizá-los e contra o qual os venezuelanos quase sempre rebatiam: “ni 
todos los venezuelanos somos malos”34.

Não obstante, essa discriminação contra os migrantes venezuelanos 
é similar àquela dirigida aos pobres brasileiros, ou seja, aos usuários dos 
programas de transferência de renda. No caso dos venezuelanos o estigma 
de vagabundo era usado para justificar humilhações, leia-se exploração, 
praticadas contra eles. Como, por exemplo, o recebimento de um prato de 
comida como forma de pagamento por um dia inteiro de trabalho (diária), 
dentre outras humilhações. 

A história da acolhida de venezuelanos no Brasil, diz respeito também 
à hostilização dos migrantes, as tentativas de expulsão35, aos protestos 
contra sua entrada e permanência no Brasil36, a assassinatos, agressões, 
exploração laboral e sexual, acusações infundadas sobre crimes não 
praticados37, ataques às entidades que lidavam com esses migrantes, etc. 

Todos esses elementos nos desautorizam a naturalizar a “acolhida”, 
mas permite conceber essa experiência migratória como uma grande 
oportunidade de aprendizado social, pois, inclusive, tem colocado em xeque 
o mito da hospitalidade brasileira e demonstrado que a nossa receptividade 
na verdade é seletiva. A amabilidade está dirigida a um tipo de estrangeiro 
em particular, o gringo38 que aporta algum capital econômico ou simbólico, mas 
não necessariamente ao estrangeiro sul-americano, imigrante e pobre.

Falar de acolhida implica também entende-la da ótica (narrativa) 
dos próprios migrantes e de seu itinerário a partir da entrada no Brasil, 
34 Pareceu-nos bastante significativo que todos os migrantes com os quais cruzamos durante a pesquisa 
formulassem a mesma frase. Todos se queixavam da falta de credibilidade dos brasileiros
35  https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2018/08/19/pacaraima-tem-ruas-desertas-apos-confronto-entre-
brasileiros-e-venezuelanos.ghtml
36 https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/08/prefeito-de-pacaraima-pede-reforco-na-seguranca-para-
protesto-contra-venezuelanos.shtml
37 https://oglobo.globo.com/mundo/venezuelano-preso-por-homicidio-que-nao-cometeu-solto-apos-45-dias-
em-roraima-23840911
38 Em algumas ocasiões presenciamos a mudança drástica no tratamento que brasileiros davam a um migrante 
espanhol que vivia em Boa Vista, quando descobria sua verdadeira nacionalidade atribuída incialmente, pelo 
sotaque, a nacionalidade venezuelana. 
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pois cwonhecendo  os dilemas da condição migrante no país teríamos 
a oportunidade de entender os limites das ações de recebimento e 
aprendermos valiosas lições sobre hospitalidade. 

Caberia ainda um estudo relacionado às informações controversas 
sobre negligências e violações dos direitos humanos no âmbito da Operação 
Acolhida, acessadas durante o trabalho de campo. Tema tratado como tabu 
pelos atores envolvidos no acolhimento. A blindagem dos migrantes ao 
acesso dos pesquisadores locais, entretanto, coloca interrogações sobre 
essa questão. Os entraves à entrada nos abrigos, alegações da Acnur 
para barrar nossas pesquisas, não se estendiam aos pesquisadores de 
universidades de fora (do sul e sudeste do país ou estrangeiras) e a outros 
visitantes “ilustres”. A estes as visitas às instalações da Operação Acolhida 
eram quase sempre bem vindas desde que ciceroneadas por agentes da 
Operação39. 

Ao longo desses anos a migração venezuelana tem suscitado distintas 
formas de solidariedade, cooperação e iniciativas como evidenciadas neste 
artigo. No entanto, pensar os limites e as contradições do recebimento nos 
permite melhorar a capacidade de resposta das ações humanitárias eou 
pensar políticas públicas mais consistentes.  

No caso brasileiro, as contradições não são poucas. O próprio 
Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) visitou o estado de 
Roraima em 2018 e produziu um documento apontando irregularidades, 
incoerências e recomendando mudanças para que o trato aos migrantes 
fosse mais condizente com os Direitos Humanos e com a Legislação40.

No entanto, poucas recomendações feitas pela CNDH foram 
atendidas. Dentre elas, a sugestão de desmilitarizar a Operação, transferindo 
sua tutela a um ministério mais alinhado com o paradigma dos Direitos 
(como preconiza a Nova Lei de Migração - Lei nº 13.445/17), além de 
não ter sido atendida, o controle das ações humanitárias pelo ente militar 
passou ser exercida, inclusive, de forma mais acentuada41.
39 Pesquisadores do GEIFRON tiveram suas pesquisas emperradas devido à negativa da Acnur à solicitação para 
entrevistar os migrantes nos abrigos. Representantes da Agência alegavam que estas pesquisas seriam invasivas 
à privacidade dos moradores. Sequer possibilitaram que os migrantes tivessem agência para decidir diante da 
abordagem dos pesquisadores, participar ou não das entrevistas.
40 O documento se intitula “Relatório das violações de direitos contra imigrantes venezuelanos no Brasil” e pode 
ser consultado na íntegra no site https://www.conectas.org/wp/wp-content/uploads/2018/05/relatorio-sobre-
violacoes-de-direitos-humanos-contra-imigrantes-venezuelanos-1.pdf
41 De acordo com Atores da sociedade civil, aumentou a restrição à entrada nos abrigos que de certo modo tem 
estado condicionada ao clima de “normalidade” que, ao que parece, tem sido um recurso para blindar da opinião 
pública dos problemas da operação que ocorrem dentre desses espaços. Até mesmo entidades que normalmente 
realizam trabalho voluntário, têm sido impedidas de entrar nos abrigos mediante tensões internas. 
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Ao invés de elaborar uma política migratória consistente, o governo 
brasileiro continua tratando a migração como uma situação transitória 
paliada por meio de uma operação que caminha já para o terceiro ano. E que 
mantém o protagonismo do Ministério da Defesa, das Forças Armadas, 
num papel que já não lhe compete, segundo os dispositivos jurídicos 
nacionais em vigor42.

Qual o sentido de sancionar uma lei e em seguida desrespeitá-la? 
Tal contrassenso só ganha inteligibilidade se alguns antecedentes forem 
considerados. 

Em 2016 a desestabilização das instituições políticas após o 
impeachment de Dilma Rousseff  abriu precedente para que grupos 
descontentes com as políticas do seu governo ressurgissem no cenário 
nacional. Dentre eles, nichos do Exército ressentidos com a ampliação 
do debate público sobre os crimes do Regime Militar (1964-1985), após a 
instauração da Comissão da Verdade43, passaram a exercer forte pressão 
sobre o governo Michel Temer (vice-presidente). 

Os representantes desse nicho conservador não só entraram na disputa 
de narrativas exaltando a ditadura para resgatar o prestígio da instituição, 
como passaram interferir na política nacional. De modo especial, valendo-
se da retórica anticorrupção. 

Fragilizado pelas próprias acusações de corrupção sobre si, o governo 
Temer respondeu às pressões das Forças Armadas com elogios e sua 
inserção em temas relevantes para a opinião pública. Na intervenção 
militar no Rio de Janeiro (questão de segurança pública) e, posteriormente, 
na condução da questão migratória, através do comando da Operação 
Logístico-humanitária em Roraima, ambas no início de 201844.  

Neste cenário, a legislação migratória recém-atualizada acabou sendo 
ignorada pelo mesmo governo que a sancionou e pelo governo seguinte. 
Ou seja, muda-se a legislação, mas o respeito ao seu conteúdo varia ao 
sabor das circunstâncias políticas. Ou como diria o famoso personagem da 
42 Com a revogação do Estatuto do Estrangeiro a migração foi descriminalizada deslocando-a, portanto, do 
âmbito da ameaça à Segurança Nacional para a ótica dos direitos.
43 Trata-se de um  colegiado instituído no governo Dilma Rousseff para apurar os crimes e violações de direito 
entre 1946-1988, a fim de construir memória histórica. 
44 Notícias sobre essas questões podem ser conferidas nas seguintes matérias: https://politica.estadao.com.
br/noticias/geral,todos-sabem-da-contribuicao-dos-nossos-militares-para-o-brasil-diz-temer,70002264373; 
https://theintercept.com/2018/03/04/militares-voltam-ao-centro-da-politica-pelas-maos-de-michel-temer/; 
https://istoe.com.br/temer-assina-decreto-e-exercito-vai-intervir-na-seguranca-do-rio/
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novela O Leopardo, do Italiano Giuseppe Tomasi Di Lampedusa45, “algo 
deve mudar para que tudo continue como está”.
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