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    Introdução
Diante da conjuntura migratória no
território brasileiro com um relativo
fluxo de entrada, em especial a partir
da chegada de imigrantes haitianos
e, posteriormente, venezuelanos no
país, fez-se necessário compreender o
nexo entre a migração e trabalho,
principalmente no que se refere às
condições de trabalho a que estes
indivíduos estão submetidos.

Para tal, buscou-se fazer uma leitura
da bibliografia disponível acerca do
tema, respaldando-se no histórico
migratório contemporâneo
fundamentalmente indissociável à
constituição socioeconômica do
Brasil. O processo de leitura
bibliográfica só foi suficiente para a
compreensão da conjuntura até
determinado momento, visto que os
eventos mais recentes têm sido
pouco explorados dentro do campo
do saber.

A despeito das lacunas percebidas
durante a revisão da literatura, o
diagnóstico fez uso de fontes
primárias e secundárias de
informação, bem como de entrevistas
com atores estratégicos, através de
uma metodologia de coleta de dados
e análise holísticas para responder ao
que não foi possível encontrar na
literatura e na mídia. A saber, é
fundamental apontar que, em
respeito à integridade de todos os
entrevistados, entre imigrantes
interiorizados e membros de
organizações governamentais e não
governamentais, garantimos a
confidencialidade e sigilo profissional.

Nesse contexto, buscou-se
compreender os desdobramentos de
projetos e iniciativas de interiorização
de migrantes, ações
majoritariamente protagonizadas
pelo Estado brasileiro e/ou articuladas
com agências internacionais e
organizações da sociedade civil. 

Ressalta-se ainda que, apesar da
pandemia de Covid-19 não ser o foco
da pesquisa, tampouco seus
impactos na compreensão do
contexto migratório, é inviável
desconsiderá-la, uma vez que
atravessou todos os temas
investigados no diagnóstico, desde o
fechamento da fronteira com a
Venezuela até a baixa provisão e
sobrecarga dos serviços de saúde.
Esse fator não apenas agravou
situações de vulnerabilidade, como
também evidenciou violações
estruturais e historicamente
presentes relacionadas aos processos
migratórios de pessoas em situação
de vulnerabilidade (DPU, 2021).

Além disso, e comunicando de
maneira mais direta com os objetivos
do diagnóstico, a situação econômica
no Brasil enfrenta múltiplos desafios.
O desemprego bate taxas de recorde
ano após ano, atingindo a marca de
14,3 milhões de desempregados. O
Brasil conta hoje com 7 milhões de 
 desocupados, 6 milhões de
desalentados e 5,4 milhões de
pessoas que, por diversas razões, não
conseguem acessar o mercado de
trabalho, somando um total de 33,2
milhões  de trabalhadores subutiliza-



[1] Consideram-se desocupadas as pessoas que, por
fatores que independem de sua vontade, trabalham
menos de 40 horas por semana e por desalentados,
aqueles que, não conseguem se inserir no mercado
de trabalho, por exemplo, pessoas com deficiência,
ou em razão da idade ou do gênero. A junção dos
dois conceitos dá significado à ideia de subutilizados.
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dos [1]. Ressalta-se que dentre os
trabalhadores ocupados no país,
cerca de 39,7% são advindos da
informalidade, com taxas de
crescimento constante (IBGE,
2021).

Diante de uma crise econômica
que assola mais de 25% da
população brasileira, a repercussão
nas políticas de trabalho e renda
são inevitáveis. Nesse sentido, o
presente relatório busca
compreender os principais
impactos gerados pelo programa
de interiorização de venezuelanos
no processo de intermediação de
mão de obra, em especial na
modalidade de vaga de emprego
sinalizada.

O estudo divide-se em três etapas:
a primeira aborda o histórico da
migração contemporânea na
fronteira Norte do país e a
construção de uma política pública
migratória. A segunda é uma
análise da conjuntura dos
venezuelanos no Brasil, focada na
percepção de que o programa de
interiorização para trabalho tem
sido influenciado por uma política
humanitária securitizada. Em sua
conclusão, este diagnóstico
apresenta uma série de
recomendações voltadas para a
garantia do trabalho digno aos
imigrantes, passando pelas
principais esferas de poder público
e de organismos não
governamentais envolvidos nesse
contexto.
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Compõe a metodologia deste trabalho, uma revisão de fontes secundárias, em
particular pesquisas acadêmicas, documentos governamentais, instrumentos
legislativos em nível nacional, regional e internacional. Cabe ressaltar a
prioridade dada a autores brasileiros ou latino-americanos que atuam e/ou
pesquisam na região Amazônica, com o objetivo de visibilizar a pesquisa local.
O estudo foi conduzido de maneira remota entre os meses de janeiro e junho
de 2021, e o levantamento de fontes primárias ocorreu no período de 14 de abril
de 2021 a 27 de maio de 2021.

Ainda que haja uma extensa literatura, não foi possível encontrar muitos
estudos atualizados sobre o objeto de pesquisa. Por isso, foi percebida a
necessidade de consultar atores estratégicos, e de levar em consideração as
crises sanitária e econômica estabelecidas no Brasil, além de responder às
indagações atuais acerca da agenda (MERRIAM, TISDELL, 2015). 

As entrevistas foram semi-estruturadas e constituíram-se em dois modelos
distintos e em um ordenamento agrupado, que buscasse percepções para
além do já adquirido em outras fontes (MERRIAM, TISDELL, 2015). O primeiro
modelo, voltado para atores do poder público e representantes de
organizações internacionais e da sociedade civil. Neste, era composto por três
blocos de perguntas: 

(1) sobre a leitura dos entrevistados sobre as migrações na fronteira Norte,
com foco na migração haitiana e venezuelana; 
(2) sobre a atuação do governo federal e das agências internacionais no
âmbito da Operação Acolhida, e 
(3) a intermediação de mão de obra no contexto do programa de
interiorização, com foco na modalidade de vaga de emprego sinalizada. 
 

O segundo modelo de entrevista era voltado para o público imigrante e se
dividia também em três partes: 

(1) perfil; 
(2) trajetória migratória da Venezuela para o Brasil, incluindo o acolhimento
na região Norte, e 
(3) o processo de interiorização.

No que se refere às considerações éticas, garantiu-se anonimato e sigilo,
descrito no termo de consentimento dos entrevistados e no momento inicial
das entrevistas. A partir disso, foram entrevistados quinze atores estratégicos,
incluindo representantes de instituições públicas, de organizações da
sociedade civil que trabalham no atendimento a migrantes e imigrantes
venezuelanos interiorizados. Tais atores se encontravam em diferentes cidades
do país, entre elas Boa Vista, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro.
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Os profissionais entrevistados foram selecionados considerando a relevância da
sua participação e da sua instituição na agenda de proteção de migrantes e
refugiados no Brasil. Os imigrantes entrevistados foram convidados pelos
profissionais das instituições de atendimento a contribuir voluntariamente com
a pesquisa, sendo os únicos critérios de seleção: a maioridade e que tivesse sido
interiorizada pela Operação Acolhida. A disposição geográfica dos entrevistados
nos permitiu observar a capilaridade da operação, bem como entender os
impactos da interiorização em diferentes localidades do país (PALINKAS, et al.,
2015). 

Para analisar os discursos que emergiram das entrevistas, fizemos uso da
etnometodologia, por ela considerar o senso comum como elemento
integrante dos fatos sociais, fenômenos observáveis e relatáveis cientificamente
por pessoas comuns. Esse método permite conciliar teoria e prática, por
entender que a compreensão dos fatos sociais não é tarefa exclusiva do
pesquisador, chamando a atenção para as práticas reflexivas, em que os
entrevistados consideram familiares as atividades da vida cotidiana por eles
reconhecidas como lugar comum (GARFINKEL, 1967). 

Se para os entrevistados sua leitura do fenômeno observado é algo
familiarmente conhecido enquanto um lugar comum, para as pesquisadoras,
foi necessário realizar uma leitura concertada para demonstrar que o contexto
específico desses fenômenos, sua tipicidade e repetição constitui sua própria
essencialidade. Os fragmentos discursivos analisados evidenciaram
experiências compartilhadas por diferentes atores, e perspectivas diversas
diante de um objeto de análise em constante transformação (GARFINKEL,
1967).

Por fim, cabe ressaltar certas dificuldades no processo de coleta de dados. Em
primeiro lugar, verificou-se certa resistência por parte de alguns atores
estratégicos convidados a conceder entrevista, principalmente com
representantes de agências internacionais e de organizações da sociedade civil
que atuam como parceiros operacionais no programa de interiorização. Em
relação a estas últimas, percebeu-se uma preocupação com a repercussão do
presente diagnóstico, considerando o financiamento dos projetos dessas
organizações, com recursos provenientes de agências internacionais envolvidas
na Operação Acolhida.
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na fronteira Norte
Região Amazônica: migrações 

A região Amazônica possui aproximadamente 7,5 milhões de quilômetros qua-
drados e uma população estimada de 34 milhões, contabilizando os territórios
do Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname
e Venezuela. Compreender a questão migratória nessa região passa por anali-
sar sua relação com outros processos que dão visibilidade global à Amazônia,
como a busca da integração regional, o processo de globalização, a abertura de
novas rotas de trânsito, entre outros (ARAGÓN, 2014).

No caso do Brasil, o conceito de Amazônia Legal compreende os estados que
compõem a região Norte, mais o estado de Mato Grosso e parte do estado do
Maranhão (ROCHA, 2005). Segundo o Censo 2010, na Amazônia Legal vivem a-
proximadamente 24 milhões de habitantes. A população imigrante representa
apenas 4,57% do total do país, mas significa quase 17% do total de imigrantes
residentes em toda a Amazônia (ARAGÓN, 2014).

A escassez de dados e diversidade de estimativas no que se refere à população
imigrante na região Amazônica, em particular, na Amazônia brasileira, se deve
ao fato da região ter se convertido em uma área com diferentes formas de mi-
gração irregular, associadas a situações de conflito armado, crise humanitária,
tráfico de drogas, de armas e de pessoas. Entretanto, os estudos e dados levan-
tados por pesquisadores nacionais nos permitem compreender alguns indícios
e características da migração internacional na região.

É importante destacar que a migração internacional na região, pela fronteira
Norte do país, se insere nos novos padrões migratórios internacionais. Entre e-
les, destaca-se o aumento dos fluxos migratórios latino-americanos e a intensifi-
cação da migração intra-blocos (a exemplo do Mercosul).

Entretanto, a mobilidade entre as fronteiras amazônicas possui características
próprias. Há a predominância de um prolongamento de processos migratórios
internos, que pode ser verificado, por exemplo, na circulação de mão de obra na
fronteira Brasil, Guiana e Venezuela, os desplazados colombianos na região
Amazônica ou a presença irregular de garimpeiros brasileiros nas Guianas. A
fronteira Norte do Brasil tem sido historicamente um espaço de intensa mobili-
dade de pessoas especialmente em cidades-chave, como Tabatinga, no Ama-
zonas, Brasiléia e Assis Brasil, no Acre, Pacaraima e Bomfim, em Roraima, e em
Oiapoque, no Amapá (SILVA, S. A. D, 2018).

Compreender os principais processos migratórios na região permite reconhe-
cer padrões que permanecem e desafios que se apresentam, reforçando pro-
cessos de vulnerabilização de certos grupos, vítimas de efeitos perversos da glo-
balização, de acordos comerciais, de redes de crime organizado, entre outros
(BAENINGER; PATARRA, 2006).

REGIÃO AMAZÔNICA: MIGRAÇÕES NA FRONTEIRA NORTE
• CAPÍTULO 3 •

 



Migrações históricas
Após a abolição da escravidão no Brasil em 1888, foram implementa-
das políticas migratórias pelo governo brasileiro, com o objetivo de a-
trair trabalhadores europeus para compor a classe trabalhadora as-
salariada e também como estratégia de embranquecimento da po-
pulação. 

Nesse contexto, grupos de imigrantes procedentes de Portugal, Itáli-
a, Espanha e Alemanha se deslocaram para o Brasil, apoiados pelo
governo brasileiro, e passaram a trabalhar em diversos setores agrí-
colas como produção de café e borracha. Apesar da maior concen-
tração desses imigrantes na região Centro-Sul do país, é possível afir-
mar que eles se deslocaram para todo o território nacional em inten-
sidades e tempos diferentes (EMMI, 2009). 

No caso da Amazônia brasileira, em razão da economia da borracha,
houve a predominância, inicialmente, de imigrantes portugueses, i-
talianos, espanhóis e sírio-libaneses. Na década de 1930, destacou-se
a imigração japonesa. Mas diferentemente da integração dos imi-
grantes europeus no Centro-Sul, as colônias agrícolas não prospera-
ram com o declínio da economia da borracha. Assim, após a Segun-
da Guerra Mundial, a migração internacional na região Amazônica
passou a ter caráter mais espontâneo e enfoque maior nas cidades.

MIGRAÇÕES HISTÓRICAS •  MIGRAÇÕES CONTEMPORÂNEAS 
REGIÃO AMAZÔNICA: MIGRAÇÕES NA FRONTEIRA NORTE
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Migrações contemporâneas
Após a metade do século XX, o fenômeno migratório passa a ser ex-
plicado por uma variedade de fatores que vão além do processo de
industrialização dos países. Os imigrantes que se deslocam em bus-
ca de novos espaços por eles imaginados e sonhados, se deparam
muitas vezes com locais de destino onde uma gama de direitos são
negados, principalmente para aqueles em situação irregular
(JAROCHINSKI; OLIVEIRA, 2015)

Ao se analisar os dados históricos do censo brasileiro sobre a Amazô-
nia Legal, percebe-se que a migração proveniente de países euro-
peus perdeu espaço para uma migração de caráter mais regional.
Nas últimas décadas, os países fronteiriços da região passaram a ter
um peso maior na migração (DO CARMO; JAKOB, 2009).
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A partir de 2010 novas tendências migratórias surgem na região, de-
finidas pelo caráter humanitário ou por razões políticas, com a che-
gada de haitianos, cubanos e venezuelanos. Em um primeiro mo-
mento o caráter irregular foi predominante, sendo favorecido por re-
des de contrabando de migrantes e tráfico de pessoas. A chegada
de um volume expressivo de imigrantes em cidades de fronteira, co-
mo Assis Brasil ou Pacaraima, gerou um caos urbano, principalmen-
te em razão da falta de políticas de acolhimento para essa popula-
ção. Frequentemente, organizações da sociedade civil são as princi-
pais responsáveis em providenciar assistência para esses imigrantes. 

Além disso, manifestações xenófobas por parte das comunidades lo-
cais, influenciadas pela mídia local e nacional, se intensificaram. Nes-
te contexto, atores estratégicos pressionaram o governo federal por
uma gestão de crise. No caso da migração venezuelana, foi emble-
mática a impetração da ação no Supremo Tribunal Federal, em 2017,
pela  governadora de Roraima, Suely Campos. Na ocasião, solicitou o
fechamento temporário da fronteira, alegando que o estado não
conseguiria arcar com o custo do acolhimento de milhares de vene-
zuelanos.

As migrações haitiana, cubana e venezuelana expõem as dificulda-
des em garantir os direitos dos imigrantes nas fronteiras secas da re-
gião Amazônica. Com oferta de serviços públicos locais ineficiente, as
cidades fronteiriças não conseguiram promover e garantir acesso a
direitos à população. Tais condições, em menor proporção, também
são aplicáveis às cidades maiores, inclusive capitais, dos estados a-
mazônicos. Isso demonstra a precariedade nos serviços públicos da
região, em um território extenso e pouco povoado, ao comparar com
outras regiões do país (JAROCHINSKI; OLIVEIRA, 2015).

A entrada desses novos grupos de imigrantes pela fronteira Norte le-
vantou diversas questões sobre o acolhimento da população imi-
grante em condição de vulnerabilidade enquanto política nacional.
Veja, por exemplo, os imigrantes cubanos que, segundo a Polícia Fe-
deral, contabilizaram 4.529 entradas por Roraima até 2018. Na reali-
dade, a maioria entra no país de forma irregular pela cidade de Bom-
fim, em Roraima, fronteira com a Guiana, e solicitam refúgio com o
objetivo de se regularizar. Em Boa Vista, diversas famílias vivem em
bairros na periferia, sobrevivendo de doações e trabalhos informais. É
importante reconhecer a presença desse fluxo migratório, muitas ve-
zes encoberto pela atenção dada à migração venezuelana a partir de
2016 (SANTOS, 2018).

Em razão dos impactos promovidos nas políticas migratórias brasi-
leiras pelas migrações haitiana e venezuelana, cabe trazer mais deta-
lhes sobre essas duas tendências migratórias na região Amazônica
que são desencadeadas a partir de 2010 e 2016, respectivamente.

MIGRAÇÕES CONTEMPORÂNEAS •  REGIÃO AMAZÔNICA: MIGRAÇÕES NA FRONTEIRA NORTE
• CAPÍTULO 3.2 •
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Desde a década de 1990, a migração haitiana tem sido estudada
a partir do conceito de diáspora, considerando o número aproxi-
mado de 5 milhões de haitianos espalhados pelo mundo, com a
maior parte nos Estados Unidos, França, Canadá e Caribe
(HANDERSON, 2015). Diante de uma crise social e política, uma
nova missão de paz das Nações Unidas foi implementada no pa-
ís em junho de 2004. A Missão das Nações Unidas para a Estabili-
zação no Haiti (Minustah) passou a ser coordenada pelo Exército
brasileiro.

O conturbado contexto foi agravado em janeiro de 2010, com
um terremoto que deixou mais de 240 mil mortos, seguido por
uma grave epidemia de cólera. Nesse período, o desemprego a-
tingiu de 70% a 80% da população, dos quais 70% sobreviviam
com menos de 2 dólares por dia (MAMED, 2016). Diante desse ce-
nário de convulsão social, a população haitiana foi impulsionada
a sair do país em busca de melhores condições de vida.

Em razão das políticas migratórias restritivas nos Estados Unidos
e na Europa, o Brasil passou a ser a principal opção como país de
destino (FERNANDES et al, 2014). Essa decisão também foi
influenciada pela presença da Minustah, que abriu espaço para o
governo, organizações não governamentais e empresas brasilei-
ras firmarem parcerias no território haitiano. 

A chegada dos imigrantes haitianos ao Brasil se deu pela frontei-
ra Norte, na região Amazônica, principalmente, pelo Amazonas e
pelo Acre, nas cidades de Tabatinga e Brasiléia, respectivamente.
Redes de contrabando de migrantes se consolidaram no ofereci-
mento de serviço de transporte e entrada irregular no Brasil, di-
ante da dificuldade de obtenção de visto na embaixada brasileira
em Porto Príncipe (SILVA, 2015).

Entre 2010 e 2015, a Polícia Federal contabilizou a entrada de 39
mil haitianos pela fronteira Norte (MAMED, 2016). Em 2013, os imi-
grantes haitianos já representavam a maior população estran-
geira no mercado formal de trabalho, contabilizando 14.579 tra-
balhadores. Neste contexto, a migração haitiana se apresentou
como um desafio em termos de regularização migratória e
acesso a serviços públicos. 

A falta de governança do poder público federal na emissão de 

Migração haitiana

MIGRAÇÃO HAITIANA •  MIGRAÇÕES CONTEMPORÂNEAS 
REGIÃO AMAZÔNICA: MIGRAÇÕES NA FRONTEIRA NORTE
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protocolos de refúgio e posteriormente, na proibição da entrada
de haitianos sem o visto expedido pela embaixada brasileira de
Porto Príncipe (Resolução normativa nº 97/2012) reafirmaram um
despreparo e negligência em gerenciar a crise migratória (SILVA,
2015).

Diante de um cenário de crise humanitária, denunciado por or-
ganizações da sociedade civil e amplamente noticiado pela mí-
dia nacional, o governo federal atuou de forma pontual por meio
de melhorias em abrigos públicos e organização de força tarefa.
Reuniu representantes dos ministérios da Justiça, Trabalho e Sa-
úde para realizar atendimentos nas cidades mais afetadas. 

Quando os imigrantes haitianos iniciaram um processo de interi-
orização para estados do Centro-Sul, de forma autônoma, a partir
de contratação de empresas ou mesmo apoiados pelo governo
do Acre, que forneceu transporte gratuito para se deslocarem de
Rio Branco para São Paulo, a situação dos imigrantes haitianos
deixou de se restringir a uma questão regional.

Atualmente, a migração haitiana não é mais vista como uma cri-
se, mesmo com um fluxo constante de imigrantes haitianos e re-
correntes situações de violações de direitos humanos, como a o-
corrida na ocupação da Ponte da Integração, na fronteira entre
Brasil e Peru, em fevereiro de 2021 (STROPASOLAS, 2021). De fato,
a chegada de imigrantes venezuelanos, a partir de 2016, ofuscou
a situação de muitos haitianos que, inclusive, se utilizam da
mesma rota de entrada que os venezuelanos.  

No que se refere à política pública, a análise do período de che-
gada de haitianos entre 2010 e 2015 demonstra uma ineficiência
na articulação das várias esferas de governo na condução da polí-
tica migratória no país. Por outro lado, verifica-se um esforço fe-
deral em estabelecer um marco normativo (por exemplo, o visto
com razões humanitárias) assim como investimentos estruturais
e dotações orçamentárias para o amparo de iniciativas locais co-
mo ocorrido no município de São Paulo.

MIGRAÇÃO HAITIANA •  MIGRAÇÕES CONTEMPORÂNEAS 
REGIÃO AMAZÔNICA: MIGRAÇÕES NA FRONTEIRA NORTE
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A instabilidade política na Venezuela acirrou nos últimos anos u-
ma crise econômica profunda que impacta diretamente a vida
de seus nacionais. A situação inflacionária do país, o alto índice de
desemprego e problemas com abastecimento de bens e produ-
tos, como alimentos, medicamentos, itens de higiene pessoal,
entre outros, são apenas alguns exemplos das dificuldades en-
frentadas pelo povo venezuelano que tem motivado e alimenta-
do um fluxo considerável de saída de pessoas do país. 

De acordo com dados da Organização Internacional para as Mi-
grações (OIM), em 2015, o número de venezuelanos vivendo no
exterior era equivalente a 700.000, enquanto em 2018, esse nú-
mero elevou-se para 3.000.000 de pessoas (OIM, 2018). Destas, 2,4
milhões estão localizadas na América do Sul (OIM, 2019). A Co-
lômbia é o principal país de destino no subcontinente, mas paí-
ses como Equador, Peru, Chile, Argentina e Brasil também têm
registrado um ingresso expressivo de pessoas nacionais da Vene-
zuela (OIM, 2019).

No Brasil, as fronteiras compartilhadas se localizam na região A-
mazônica, mais expressivamente no estado de Roraima. Desde
2016, sua capital, Boa Vista, e a cidade limítrofe com a Venezuela,
Pacaraima, têm assistido à chegada por via terrestre e ao trânsito
intenso de pessoas nacionais do país vizinho.

Considerado o estado menos populoso do país, Roraima, conta
apenas com 576,5 mil habitantes, valor correspondente a 0,3% da
população total brasileira (IBGE, 2021). A cidade de Pacaraima a-
presenta uma população de 12.375 pessoas (IBGE, 2021), o que
permite estimar o impacto desses fluxos na infraestrutura local e
nos serviços públicos disponíveis. Dados obtidos pela Polícia Fe-
deral revelam que, entre 2017 e 2018, 176.259 imigrantes venezue-
lanos entraram no país por essa fronteira. Do total, 90.991 (51,6%)
registraram saída do Brasil (CASA CIVIL, 2019). O índice de ingres-
so e permanência, apesar de não ser o maior se comparado a ou-
tros países no continente, é impactante em um estado que pos-
sui aproximadamente 2 hab/km² (IBGE, 2021).

As principais tensões manifestaram-se, a partir de 2016, com mi-
grantes indígenas nômades da etnia Warao que se instalaram
primeiramente nessas cidades e, posteriormente no estado do
Amazonas, principalmente na capital Manaus, e nas cidades pa-

Migração venezuelana
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REGIÃO AMAZÔNICA: MIGRAÇÕES NA FRONTEIRA NORTE

• CAPÍTULO 3.2.2 •
 

14



MIGRAÇÃO VENEZUELANA •  MIGRAÇÕES CONTEMPORÂNEAS 
REGIÃO AMAZÔNICA: MIGRAÇÕES NA FRONTEIRA NORTE

• CAPÍTULO 3.2.2 •
 

raenses de Belém e Santarém (OTERO; RODRIGUES; TORELLY,
2018).

Os Warao apresentaram o primeiro desafio de acolhimento nes-
sas regiões, seja para regularização migratória, seja para integra-
ção local. Sua não identificação como venezuelanos, o ingresso
no país nem sempre por controles de fronteiras, a língua diferen-
te do espanhol e os movimentos migratórios pendulares entre
Brasil e Venezuela, geraram dificuldades operacionais nas entra-
das e saídas do país, assim como nas formas de abrigamento e
na criação de vínculo com os serviços de acompanhamento. 

Esses desafios motivaram as primeiras investidas humanitárias
na região, alimentando um terreno fértil para as futuras ações ar-
ticuladas entre municípios, estados, governo federal, organiza-
ções internacionais e terceiro setor (MAGALHÃES, 2018).

A resposta federal foi dada por meio da criação de uma ação
conjunta de natureza humanitária em março de 2018, a denomi-
nada Operação Acolhida, que reúne órgãos federais, estaduais e
municipais, além de aglutinar agências internacionais e organi-
zações não governamentais que já atuavam na região nos últi-
mos anos.
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A Operação Acolhida é uma operação de campo implementada pelas Forças
Armadas, com o objetivo de realizar a recepção e a prestação de serviços hu-
manitários aos imigrantes que atravessam a fronteira Norte estatal, e também
de promover a interiorização e a inclusão socioeconômica dos imigrantes no
território brasileiro (AGÊNCIA BRASIL, 2020). A estratégia se inicia a partir do
deslocamento desses indivíduos ou coordenação dessas atividades junto de or-
ganizações da sociedade civil, órgãos governamentais e/ou organismos multi-
laterais.

Para além do ordenamento da fronteira e do abrigamento do público-alvo, a
Operação Acolhida tem como escopo o Programa de Interiorização de imi-
grantes venezuelanos, gerido pelo Subcomitê Federal para Interiorização dos
Imigrantes, coordenado pelo Ministério da Cidadania e tem como membros
representantes de outros Ministérios, com possibilidade de convidar órgãos do
sistema de justiça, do poder público e da sociedade civil, estes sem direito a vo-
to.

O Programa conta com apoio do Alto Comissariado das Nações Unidas para
Refugiados (ACNUR), Organização Internacional das Migrações (OIM), Fundo de
População das Nações Unidas (UNFPA), Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) e organizações não governamentais.

Com ele, o governo e as agências internacionais articulam com municípios e
entidades da sociedade civil, que recebem recursos conforme a quantidade de
pessoas que se dispõe a acolher e/ou prover atendimento. O objetivo é desafo-
gar os serviços públicos na região Norte, e promover a melhoria das condições
de vida desses indivíduos em situação de vulnerabilidade.

A OPERAÇÃO ACOLHIDA E O PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO
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A Operação Acolhida e o
Programa de Interiorização

[2] A Resolução nº 2 de 26 de março de 2018 instituiu o Subcomitê Federal para Interiorização, coordena-
do pelo Ministério da Cidadania, e composto pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério
da Defesa, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Economia, Ministério da Saúde e do
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Segundo o Art. 4º da Resolução, o Subcomitê
Federal para Interiorização é responsável por: I - estabelecer diretrizes e procedimentos para a interioriza-
ção dos imigrantes que se encontram em fronteira com intenso fluxo migratório; II - Apoiar a Organiza-
ção das Nações Unidas na elaboração, na manutenção e na atualização de cadastro dos imigrantes; III -
articular com as unidades federativas a disponibilização de vagas de acolhimento provisório, mediante
integração da rede de políticas públicas estaduais e locais; IV - manter cadastro atualizado de vagas de a-
brigamento no País; V - selecionar os imigrantes a serem interiorizados; VI - elaborar e emitir orientações
relativas à interiorização; VII - realizar o acompanhamento dos imigrantes interiorizados; VIII - elaborar es-
tratégias de inserção social nos Municípios de destino dos imigrantes; IX - articular oferta de qualificação
profissional dos imigrantes interiorizados; e X - articular o atendimento de saúde dos imigrantes para in-
teriorização.
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Segundo o Painel de Interiorização, já participaram do programa 51.735
venezuelanos, nas quatro modalidades de interiorização previstas: abrigo-
abrigo, reunião social, reunificação familiar e por vaga de emprego sinalizada [3].

[3]  O Programa de Interiorização e suas modalidades são descritas no site da Agência das Nações
Unidas para Refugiados, encontradas em https://help.unhcr.org/brazil/programa-de-interiorizacao/ 

A política de interiorização na modalidade de vaga de emprego sinalizada, que
já interiorizou mais de 4.032 pessoas, se dá através da articulação entre o Minis-
tério da Defesa, as agências internacionais, como o Alto-Comissariado das Na-
ções Unidas para os Refugiados (ACNUR), a Organização Internacional para as
Migrações (OIM) e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), e organi-
zações da sociedade civil no processo de seleção dos imigrantes para os postos
de emprego.

As empresas são gerenciadas pela “célula de interiorização”, um cadastro com
Exército Brasileiro, que reuniria documentações comprobatórias de responsa-
bilidade social, no que se insere uma declaração, para fins de prova junto ao
Subcomitê, de que inexiste trabalho escravo e exploração de mão de obra in-
fantil e adolescente na empresa.

Antes da viagem, o imigrante passa por avaliação médica e é cadastrado no
Sistema Único de Saúde. As Forças Armadas são responsáveis pelo transporte,
por meios próprios ou por custeio, e as agências internacionais, junto a organi-
zações da sociedade civil, podem apoiar financeiramente os interiorizados por
até três meses. 

Nos próximos tópicos, analisaremos como se dá a inserção dos imigrantes no
mercado de trabalho, a fim de tecer comentários e críticas sobre essa modali-
dade de interiorização desses trabalhadores.
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A inserção no mercado de trabalho é um grande obstáculo a ser vencido pelos
imigrantes provenientes de países periféricos que chegam no Brasil. Isso por-
que o país vive uma forte crise econômica que gera atualmente uma taxa de
desemprego de 12,7%, representando 13,4 milhões de trabalhadores desempre-
gados (ALVARENGA; SILVEIRA, 2019). Além disso, uma lógica neoliberal tem se
expandido no mercado de trabalho nos últimos anos por meio do enfraqueci-
mento dos direitos sociais, da ampla terceirização e dos processos de informali-
zação, o que atinge trabalhadores nacionais e imigrantes (ANTUNES et al, 2014).

O trabalhador imigrante em situação de vulnerabilidade socioeconômica, ge-
ralmente agravada sua condição irregular, pode enfrentar diversos obstáculos
como: o desconhecimento sobre o direito à regularização migratória e traba-
lhista, a falta de conhecimento das empresas sobre os documentos que ates-
tam sua situação regular; a demora e o alto custo do reconhecimento de diplo-
mas universitários, além da xenofobia, por ser visto como uma ameaça à mão
de obra nacional.

Nesse sentido, é importante analisar a empregabilidade dos imigrantes a partir
de uma perspectiva sociológica do mundo do trabalho atual. Deve-se levar em
conta a divisão internacional do trabalho, fruto de relações hierárquicas entre
países, que aloca os indivíduos no mercado mundial conforme atributos de gê-
nero, raça, classe, etnia, nacionalidade, entre outros.

Além disso, deve-se compreender que o capitalismo neoliberal se desenvolve
por uma contínua acumulação primitiva, que se dá por meio de expropriações,
guerras, desastres naturais provocados pelo homem. Isso gera uma classe de
trabalhadores, completamente desprovida de seus meios de produção, empo-
brecida e privada de suas liberdades. Esse tipo de trabalhador precarizado se vê
forçado a migrar como único meio de sobrevivência (VILLEN, 2015).

O trabalhador migrante se torna, então, o tipo ideal de trabalhador precarizado
para a lógica capitalista neoliberal. Entretanto, o perfil desse trabalhador mi-
grante precarizado só pode ser entendido a partir da compreensão do papel
central do racismo e do imperialismo na constituição das relações atuais de tra-
balho e na formação de uma força trabalhadora global (FERGUNSON,
MCNALLY, 2015). A partir desse olhar crítico, é possível analisar como os proces-
sos de integração e cidadania desses trabalhadores migrantes são racializados,
criando diversos níveis de precarização, sob uma lógica transversal de explora-
ção do trabalho.

Esta lógica de exploração do trabalhador migrante também deve ser
compreendida a partir da sua dimensão de gênero. Nesse sentido, é de impor-

Migração e trabalho
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tante destaque que o processo migratório tem consequências desiguais para
homens e mulheres. Nos fluxos migratórios internacionais observa-se uma
transformação: ainda que a preponderância de imigrantes de sexo masculino
seja realidade, nos últimos anos tem se averiguado o aumento do número de i-
migrantes de sexo feminino, abrindo campo para novos aportes de análise, teo-
ria e práxis no atendimento dessas pessoas e na compreensão desses proces-
sos (MONZÓN, 2017).

A feminização das migrações retira as mulheres de uma condição de sujeito
passivo dentro dos movimentos migratórios - acompanhante, companheira,
elo que aguarda a reunião familiar -, colocando-a no local ativo - provedora do
lar, chefe de família, responsável pelo cuidado de dependentes, elo que solicita a
reunião familiar (MONZÓN, 2017). Além disso, outro fenômeno, o da feminização
do trabalho, tem transformado as mulheres em uma “reserva estratégica de
trabalho” a nível global (MORINI, 2007), principalmente para empregos não
qualificados, reforçando a invisibilidade e precarização do trabalho feminino
(PIPER, 2003).

O fluxo migratório venezuelano, como título de exemplo, configura-se nessa di-
nâmica e desafia as atuações regionais e locais na garantia de direitos destas
migrantes na medida em que se deve considerar suas vulnerabilidades especí-
ficas, como o ingresso em redes de tráfico de pessoas para fins de exploração la-
boral (para o setor de serviços em âmbito doméstico, por exemplo) ou para fins
de exploração sexual. 

No que se refere especificamente ao mercado de trabalho brasileiro, preconcei-
to e discriminação estão presentes em decorrência dos resquícios da escravi-
dão nas relações sociais e de trabalho (FERNANDES, 1967). Percebe-se neste
mercado, linhas não expressas de especialização racial que provocam um movi-
mento de rebaixamento e de exploração dos trabalhadores. Em um primeiro
momento, isso aconteceu com a população negra e com o migrante interno,
porém, a partir da década de 1970 e 1980, os imigrantes internacionais incorpo-
ram-se a essa realidade social precária (VILLEN, 2015).

A busca por trabalho, com o objetivo de garantir a sobrevivência financeira e en-
viar recursos para seus familiares, por meio de remessas, está presente nos dis-
cursos de todos os migrantes em situação de maior vulnerabilidade, sejam eles
indocumentados, regularizados por visto de trabalho ou por razões humanitá-
rias. A relação entre migração e trabalho para esses imigrantes se relaciona com
a condição de dependência absoluta da venda da própria força de trabalho
para suprir necessidades materiais básicas (VILLEN, 2015), o que faz com que
muitos deles aceitem ofertas de trabalho em condições altamente degradan-
tes.

A exploração do trabalhador imigrante faz-se presente de diversas formas: pela
discriminação salarial e de funções em relação aos brasileiros; por fraudes con-
tratuais devido à compreensão limitada do idioma local; como  também, em
cenários mais dramáticos, pela exposição a condições análogas à escravidão,     
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em razão de dívida com os empregadores, cumprimento de jornadas exausti-
vas, trabalho forçado ou situações degradantes. Apesar da escravidão contem-
porânea manifestar-se majoritariamente nas zonas rurais brasileiras, os centros
urbanos também têm apresentado focos de exploração. 

No estado de São Paulo, por exemplo, dos cinco setores nos quais essa modali-
dade de mão de obra foi encontrada, três têm maior desenvolvimento no espa-
ço urbano e historicamente presença significativa de imigrantes. São eles: o se-
tor têxtil, o comércio varejista do vestuário e a construção civil. Os dois primeiros
apresentam um número expressivo de trabalhadores imigrantes, principal-
mente de nacionalidade latino-americana. O terceiro, em alto desenvolvimento
nos anos anteriores, contou com presença significativa de mão de obra de tra-
balhadores haitianos a partir de 2014.

Diante desse cenário de precarização e exploração, a aposta no empreendedo-
rismo tem se tornado uma alternativa amplamente promovida por amplos se-
tores do poder público e das agências internacionais (OIM, 2020). Muitos imi-
grantes venezuelanos interiorizados foram incentivados a se tornarem empre-
endedores como uma saída para o cenário de desemprego, principalmente no
último ano, em razão da pandemia de COVID-19. Entretanto, é importante pro-
blematizar os riscos do empreendedorismo em meio a um desmonte de po-
líticas sociais e desregulação de direitos trabalhistas. Segundo Antunes (2019), o
empreendedorismo é uma forma mistificadora que busca eliminar o desem-
prego, mas que, na verdade, expõe o fracasso da política pública em promover
trabalho digno.

Assim, a discussão sobre formas de empregabilidade ou sobre promoção do
trabalho decente para os imigrantes deve passar pela compreensão de que in-
formalidade e condições precárias de trabalho são fatores já disseminados
entre os trabalhadores nacionais, atravessados por questões de gênero e raça. E
é dessa forma que o mercado brasileiro assimila o trabalhador imigrante, que,
por sua vez, já se encontra em maior desvantagem por questões intrínsecas à
migração, como por exemplo, a documentação e a língua.
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Após a reformulação dos órgãos do executivo federal, pelo presiden-
te Jair Bolsonaro, vimos a extinção do Ministério do Trabalho, que foi
transformado em Ministério da Economia. A partir daí, houve um
gradual e sistemático desmonte da proteção legal dos direitos traba-
lhistas e políticas públicas de geração de emprego e renda, que já es-
tavam em processo de desmantelamento desde a Reforma Traba-
lhista aprovada no governo de Michel Temer.

A situação se agravou com os sucessivos cortes de orçamento públi-
co, que reduziram a capacidade operacional das equipes de fiscaliza-
ção vinculadas às superintendências regionais do trabalho, e que já
enfrentavam dificuldades como o número reduzido de auditores-
fiscais que desse conta da demanda por inspeções. Das despesas
previstas para 2020, foram reservados 26 milhões de reais para ope-
rações de inspeção de segurança e saúde no trabalho, combate ao
trabalho escravo e verificações de obrigações trabalhistas, uma que-
da de 63% em relação ao orçamento de 2019, que foi de 70,4 milhões
de reais. (FOLHA DE SÃO PAULO, 2019)

Nesse contexto, é preocupante que a participação da Subsecretaria
de Trabalho do Ministério da Economia na Operação Acolhida se li-
mite, operacionalmente, à prestação do serviço de emissão da Car-
teira de Trabalho Digital dos imigrantes e orientações sobre os direi-
tos trabalhistas, mesmo o governo federal dispondo de um sistema
nacional de intermediação de mão de obra, capilarizado em todo o
território, e gerido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (Codefat)[4].

Além de não terem sido levadas em consideração as políticas de ge-
ração de emprego pré-existentes, e não terem envolvido na dis-
cussão sobre empregabilidade de imigrantes as instituições públicas
atuantes nessas temáticas nos governos federais e estaduais, tam-
pouco foram observadas as diretrizes internacionais mais recentes
sobre a intermediação de vagas de trabalho.

Destaca-se que na 103ª Conferência Internacional do Trabalho cen-
trou-se o debate no recrutamento de mão de obra e nas responsabi-
lidades dos governos e empregadores em proteger trabalhadores
de práticas abusivas. Essa discussão levou à adoção do Protocolo de
2014 à Convenção do Trabalho Forçado, 1930, e à Recomendação so-
bre Trabalho Forçado (Medidas Complementares), 2014 (No. 203). Se-

O cenário de desmonte das
políticas trabalhistas no Brasil

[4]  A Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018 é a lei mais recente sobre o Sistema Nacional de Emprego
(Sine), mas é preciso observar que ela não elenca, como seu público prioritário, os imigrantes e
refugiados.
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gundo a Organização Internacional do Trabalho, o objetivo geral des-
ses novos instrumentos é fortalecer a ação contra o trabalho forçado,
em particular nas áreas de prevenção, proteção e reparação. O Pro-
tocolo e a Recomendação também relacionam diretamente o trá-
fico de pessoas e o trabalho forçado dispondo sobre a 

Esses documentos criaram importantes bases para a Agenda de Mi-
gração Justa da OIT, no sentido de garantir recrutamento e trata-
mento apropriado dos trabalhadores migrantes para prevenir a ex-
ploração e nivelar as condições de concorrência brasileiros (OIT, 2015).

A proteção dos trabalhadores contra práticas de recrutamento abu-
sivas e fraudulentas também foi abordada nos instrumentos da OIT
relacionados à migração. A Convenção nº 97 de 1949 “Migration for
Employment Convention” estabelece padrões para recrutamento e
emprego. Um princípio fundamental da Convenção é a igualdade
de tratamento entre trabalhadores migrantes e nacionais no que diz
respeito a uma série de questões como: condições de trabalho, direi-
tos sindicais, seguridade social e acesso à justiça. Estes já são abarca-
dos pela nova Lei de Migração brasileira.

Na legislação interna, lembramos que a Resolução do Codefat nº 758
de 9 de março de 2016 elencou, em seu Art. 2º, §1º, inciso XI, imigran-
tes e refugiados como público prioritário das ações do Sine [5]. O
Conse-lho Nacional de Imigração (CNIg), responsável pela
formulação da política migratória laboral no Brasil, também não
regulamentou a in-corporação de trabalhadores em situação de
vulnerabilidade e a in-termediação de vagas de emprego nos
moldes estabelecidos pela Operação Acolhida.

A falta de definição sobre esses procedimentos cria um cenário de
insegurança jurídica e pode gerar assimetrias nas decisões, e trata-
mentos diferenciados conforme a nacionalidade, como ocorreu há
décadas atrás, quando vigorava o Estatuto do Estrangeiro (OLIVEIRA,
2020). Sendo assim, são ignorados nesse complexo processo de inte-
gração social, fatores como acesso à saúde, assistência social, políti-
cas de moradia e educação, seja para os próprios trabalhadores imi-
grantes ou para seus familiares.

"promoção de esforços coordenados por agências
governamentais para facilitar a migração regular e
segura e prevenir o tráfico de pessoas, incluindo
esforços para licenciar e monitorar recrutadores de
mão de obra e agências de emprego e eliminar a
cobrança de taxas de recrutamento de
trabalhadores para evitar servidão por dívida e
outras formas de coerção econômica” (Parágrafo 4
da Recomendação).

[5] BRASIL. Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat). Resolução nº 758 de 9
de março de 2016. Disponível em: <http://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2016/03/Res758.pdf>.
Acesso em 31 de março de 2021.

O CENÁRIO DE DESMONTE DAS POLÍTICAS TRABALHISTAS NO BRASIL •  MIGRAÇÃO E TRABALHO
• CAPÍTULO 5.1  •

 

1624



Ainda que o governo brasileiro tenha incorporado essas normativas
internacionais na lei interna, indicando interesse na garantia da pro-
teção dos direitos dos trabalhadores, e contasse com instituições ha-
bilitadas para prestar o serviço de intermediação de mão de obra, es-
ses órgãos sequer foram consultados. Presume-se que, por estarem
sucateados e também pela compreensão de que era preciso dar
uma resposta rápida para a situação, não houve tempo hábil neces-
sário para um trabalho de construção coletiva.
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Os imigrantes no Brasil têm direito à acolhida humanitária, à igualdade de tra-
tamento e de oportunidade e ao acesso igualitário e livre aos serviços e políticas
públicas setoriais, tais como o serviço bancário, a inclusão social e laboral, a ga-
rantia do direito à reunião familiar e à participação na formulação, execução e a-
valiação das políticas migratórias.

A nova Lei de Migração, a Lei nº 13.445/2017, trouxe um maior enfoque na pro-
moção e garantia dos seus direitos, com destaque para a defesa dos direitos hu-
manos, o repúdio à xenofobia, ao racismo e à discriminação. A Lei também dis-
põe sobre as formas de admissão do imigrante em território nacional, proibindo
práticas de expulsão ou de deportação coletivas, em defesa da não criminaliza-
ção da migração e da promoção da entrada regular e de regularização docu-
mental.

Apesar disso, observa-se que o governo federal, no contexto da Operação Aco-
lhida, editou normas excepcionais e desenvolveu ações de cunho emergencial.
Estas, muitas vezes, foram lideradas por agentes das Forças Armadas e outros
órgãos de segurança em detrimento do planejamento e execução de uma po-
lítica nacional de migração que pudesse garantir a isonomia no acesso dos imi-
grantes aos serviços públicos.

Em 2018, o ex-Presidente brasileiro, Michel Temer, sinalizou a necessidade de
mitigar os impactos em Roraima. Em discurso alarmista, prometeu recursos in-
findáveis para resolver a crise. O então Ministro da Defesa, Raul Jungmann, su-
geriu uma “coordenação da ação humanitária federal que ficaria ao encargo
das Forças Armadas” e a necessidade de se dobrar o efetivo militar com objetivo
de “ampliar nossa atuação na fronteira, [atuar] na distribuição e interiorização
dos venezuelanos, fazer um censo para saber quantos estão aqui” (COSTA;
BRANDÃO; OLIVEIRA, 2018).

O discurso federal sugeria urgência no contexto da imigração venezuelana, o
que demandaria a atuação das Forças Armadas, especialmente no controle de
fronteiras, mas também na promoção de garantia de alguns serviços essenciais,
como saúde e abrigamento, em parceria com entidades filantrópicas. A centra-
lização da tomada de decisões em Comitês e Subcomitês ocupados por repre-
sentantes do governo federal, gerou uma verticalização das intervenções no
território próximo à fronteira, sob o argumento da necessidade de restauração
dos direitos humanos diante de graves violações.

Muitas vezes, o discurso de restabelecimento da ordem é trazido dentro de
uma lógica liberal que oculta os reais interesses políticos e econômicos do Esta-

A construção de um discurso emergencial
para a securitização da Operação Acolhida

A CONSTRUÇÃO DE UM DISCURSO EMERGENCIAL PARA A SECURITIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ACOLHIDA
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tado. Nesse sentido, a teoria de securitização contribui para a análise sobre co-
mo diferentes atores reagem em contextos específicos para construir uma idei-
a de ameaça à segurança humana e às instituições estatais (BUZAN, 1991). 

Graham (2016) sugere que esteja ocorrendo um processo de diluição da separa-
ção entre a lei civil e o poder militar. Assim, são introduzidos sistemas de sepa-
ração entre circulações consideradas seguras e aquelas consideradas de risco, e
mecanismos de rastreamento e vigilância desenvolvidos no controle de frontei-
ras na vida cotidiana das cidades, onde quase tudo justificaria o emprego de
respostas emergenciais e de manifestação ostensiva.

Ademais, a assimetria de poder, aliada ao contexto de vulnerabilidade em que i-
migrantes – especialmente aqueles em situação irregular – podem se encon-
trar, corrobora diretamente para a construção de uma retórica preocupante da
migração enquanto ameaça. Nesse cenário, foi facultado ao Poder Executivo a
imposição de normas temporárias e excepcionais. Após a institucionalização da
Operação Acolhida, observamos a sucessiva conversão, em Lei, das Resoluções
Normativas, Portarias Interministeriais, Medidas Provisórias e Decretos já emiti-
dos pelo poder executivo anteriormente, o que traduz uma preocupação em
conferir legalidade e institucionalidade a uma prática que não estava difundida.

Agamben (2004) afirma que essas “leis de exceção” podem assegurar direitos
diante de uma crise humanitária, mas também podem assumir contornos au-
toritários que conflitam com o sistema pré-existente de garantia de direitos.
Apesar da nova Lei de Migração de 2017 ter uma perspectiva menos securiti-
zada e mais garantista de direitos, se comparada ao Estatuto do Estrangeiro de
1980, as Forças Armadas seguem sendo as principais responsáveis pelo controle
de fronteira na região Amazônica.

A CONSTRUÇÃO DE UM DISCURSO EMERGENCIAL PARA A SECURITIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ACOLHIDA
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Após a reestruturação do Executivo Federal em 2019, o tema do Con-
trabando de Migrantes [6] foi incorporado à estrutura da Coordena-
ção-Geral de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Ministério da
Justiça e Segurança Pública. Para os profissionais que atuam nessa
temática, há sempre um esforço por diferenciar as duas situações, e-
vitado confusões que podem, sobretudo, levar à criminalização das
vítimas de tráfico de pessoas ou de pessoas que migraram de forma
irregular, sob a alegação de que se estaria combatendo ao crime.

Podemos afirmar que quanto mais restrições são impostas ao deslo-
camento de seres humanos entre fronteiras nacionais, maior a pro-
babilidade dos migrantes buscarem rotas inseguras ou atraves-
sadores, aumentando os riscos de aliciamento para o tráfico de pes-
soas e casos de contrabando de migrantes.

A Portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública nº 87, de 23
de março de 2020, trouxe novas disposições sobre a concessão de
autorização de residência à pessoa que tenha sido vítima de tráfico
de pessoas, de trabalho escravo ou de violação de direito agravada
por sua condição migratória. Além da Portaria prever que a autoriza-
ção de residência implicará na desistência da solicitação de reconhe-
cimento da condição de refugiado, uma situação já prevista no De-
creto nº 9.199/2017, também afirma que a decisão da autoridade mi-
gratória irá “considerar, sempre que possível, a efetiva colaboração do
imigrante com as autoridades para elucidar o crime do qual foi víti-
ma e o grau de violação de direito ao qual foi submetido”.

Esse ponto é bastante controvertido, uma vez que o sistema de pro-
teção às vítimas de tráfico de pessoas e de trabalho escravo no Brasil
não impõe a elas o dever de cooperar com a Justiça como pré-requi-
sito para receber assistência. Esse entendimento se deve a um cui-
dado para não expor a integridade dessas pessoas, muitas vezes em
situação de ameaça ou fragilidade psicológica.

Ainda que o texto da Portaria não entre em detalhes sobre os critéri-
os de avaliação das condições de colaboração da vítima, deixa a crité-
rio da autoridade em questão, no caso, a Polícia Federal, a decisão se
concederá autorização de residência para pessoas que não queiram
depor contra seus exploradores.

[6] A principal distinção entre o contrabando de migrantes e o tráfico de pessoas é que o primeiro, por
ser um delito contra a ordem migratória, não necessariamente violando direitos do indivíduo, o torna
mais vulnerável a deportações diferente de uma vítima de tráfico de pessoas, que poderá acessar
respaldado na lógica de violação à regularização migratória.

Os impactos das restrições sobre o tráfico de pessoas
e mudanças nas hipóteses de regularização migratória

OS IMPACTOS DAS RESTRIÇÕES SOBRE O TRÁFICO DE PESSOAS E MUDANÇAS NAS HIPÓTESES DE
REGULARIZAÇÃO MIGRATÓRIA •  CAPÍTULO 6.1  •
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Outro evento preocupante foram as medidas de restrição impostas
pelo governo federal para o ingresso no país em virtude da pande-
mia de COVID-19. Foi possível observar uma mudança na dinâmica
dos fluxos migratórios oficiais a partir de março de 2020, visto que o
Sistema de Tráfego Internacional (STI) demonstrou uma queda sem
precedentes nas entradas e saídas nas fronteiras do país.

Chama a atenção que a única categoria que teve aumento substan-
cial foi a saída de não nacionais deportados, expulsos ou extraditados,
possivelmente relacionado às penas previstas nas supramenciona-
das portarias (CAVALCANTI et al, 2020). A comparação de registros
realizados no mesmo período em 2019 demonstra que, até agosto
de 2020, o Brasil recebeu 75% menos imigrantes regularizados. Se a-
nalisarmos somente os residentes e refugiados, a redução chega a
84%.

Essas medidas podem gerar um aumento exponencial dos casos de
tráfico de pessoas e de trabalho escravo, pelo incremento de fatores
de vulnerabilidade, no que se insere a condição migratória irregular.
Se, por um lado, as restrições de entrada no país apresentam riscos
de aliciamento de imigrantes por redes de tráfico de pessoas e de
contrabando de migrantes, chama atenção a demanda por mão de
obra em alguns setores econômicos.

A migração de homens haitianos, por exemplo, foi superior no pri-
meiro trimestre de 2020 em comparação a 2019. Ainda que os índi-
ces de inserção de imigrantes no mercado de trabalho tenham re-
duzido durante a pandemia, é nítida a desproporção de gênero, com
uma queda de 15,2% para homens e de 47,9% para mulheres, em
comparação a 2019.

Os menores índices de queda da migração foram registrados em
Santa Catarina (61,0%), no Mato Grosso do Sul (64,4%) e no Paraná
(65,2%), levando à conclusão de que homens de baixa escolaridade
foram afetados em menor escala, pelo desemprego, por estarem in-
seridos em postos com baixo grau de especialização e na cadeia do
agronegócio na região Sul do País (CAVALCANTI et al, 2020).

1630

OS IMPACTOS DAS RESTRIÇÕES SOBRE O TRÁFICO DE PESSOAS E MUDANÇAS NAS HIPÓTESES DE
REGULARIZAÇÃO MIGRATÓRIA •  CAPÍTULO 6.1  •

 



Mesmo com uma grande estrutura logística de busca por trabalhadores e ofer-
tas de trabalhos, o Programa de Interiorização pela modalidade de vaga de em-
prego sinalizada possui lacunas importantes que podem expor seu público-alvo
à precarização das condições de trabalho.

O termo de consentimento e voluntariedade assinados pelos imigrantes, por
exemplo, destaca que não está garantida a contratação ou a oferta de moradia
fixa para o trabalhador interiorizado e sua família. Nos relatos dos venezuelanos
entrevistados, a busca por melhores condições de vida foi o fio condutor que
motivou a participação no programa e, por isso, não possuíam muito critério na
seleção da vaga de emprego.

Ao longo das entrevistas, foi ressaltado que o modelo de interiorização elabora-
do pelo governo federal não contou com a participação ou validação externa de
organizações da sociedade civil e de outras instituições públicas, como a Defen-
soria Pública da União. Apesar de possuir diversas modalidades, ao dar priori-
dade ao deslocamento dos imigrantes venezuelanos para outras regiões do pa-
ís, a interiorização falha no que se refere à promoção da autonomia do migran-
te.

A estratégia carece de articulação prévia com a rede local de serviços públicos, o
que dificulta o referenciamento e a criação de redes de apoio, fundamental pa-
ra imigrantes recém-chegados. Ao restringir as demandas por direitos ao cam-
po do trabalho em meio ao desmonte das políticas trabalhistas e o desinvesti-
mento público nos órgãos de fiscalização, a interiorização pode acabar por na-
turalizar a precarização das condições de trabalho e de vida. Neste trecho de
uma entrevista realizada com um representante de uma organização da socie-
dade civil responsável por intermediar vagas de trabalho, pode-se verificar essa
tendência:

A INTERIORIZAÇÃO POR VAGA DE EMPREGO SINALIZADA E OS RISCOS DE TRABALHO ESCRAVO
• CAPÍTULO 7 •

 

A interiorização por vaga de emprego
sinalizada e os riscos de trabalho escravo

P: Você acha que é comum esse relato de exaustão
e cansaço (por parte dos imigrantes) nas primeiras
semanas ou isso é algo mais pontual?

R. Entrevistado nº3: Ocorre. Todos os grupos que a
gente interioriza tem uns 50% que reclamam desse
esforço físico, e aí depois de um tempo o corpo
acaba acostumando lá, ou então eles saem quando
acaba o período de experiência. Nesse contexto,
acabam tendo na cabeça deles que é “apenas um
período” depois ganham experiência e crescem
dentro da empresa e acabam entendendo que
aquilo é um trampolim para depois ir para outro
lugar.
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Identificamos, nas entrevistas, que as tentativas de monitoramento pós-contra-
tação são bastante incipientes e incapazes de verificar o real cumprimento dos
compromissos firmados junto ao Estado brasileiro. Foi relatado que grande par-
te das vagas oferecidas são para postos de trabalho precários em frigoríficos na
região Sul e Centro-Oeste do país, e o perfil de imigrantes buscados é de ho-
mens solteiros, ou com famílias de até quatro pessoas. Diversos atores relata-
ram as precárias condições trabalhistas a que imigrantes são submetidos.

Segundo estabelecido na Convenção n° 97 da OIT, incorporada na legislação
brasileira, é função do poder público disponibilizar aos imigrantes informações
sobre as condições gerais de vida e trabalho que lhe são aplicáveis   no território
de imigração, bem como garantir a assistência necessária durante um período
inicial, além de informar por escrito, de forma clara, transparente e no idioma do
trabalhador, os termos e condições de emprego, a localização, requisitos e fun-
ções para as quais está sendo recrutado.

Também é responsabilidade do Estado proteger os trabalhadores contra viola-
ções de direitos humanos dentro de seu território, por meio da adoção de me-
didas adequadas para prevenir, investigar, punir e reparar tais abusos e, quando
necessário, realizar o fortalecimento das leis, regulamentos e compromissos fir-
mados sobre as políticas de recrutamento, com a participação de representan-
tes de empregadores e de trabalhadores. (OIT, 2019)

Entretanto, o fato de não haver transparência, regulamentação e publicidade
do governo federal e das agências internacionais sobre os critérios de seleção
das empresas que sinalizam as vagas para trabalhadores que se habilitam para
a interiorização é, em si, um fator de alerta.

Apenas em março de 2020, após dois anos de Operação Acolhida, foi aprovada,
no Subcomitê de Interiorização, a criação dos “Núcleos Regionais para Interiori-
zação – NURINs”, que seriam os responsáveis pelo monitoramento pós-interiori-
zação. Ficou definido que a estruturação dos NURINs teria início nas regiões do
país com uma rede mais estruturada de parceiros, mas até o momento não
houve operacionalidade nem definição de atribuições dos seus participantes no
que compete ao acompanhamento dos grupos interiorizados.

O que se observa é que não foram estabelecidos quaisquer mecanismos de a-
companhamento desses imigrantes, favorecendo-se um cenário de ausência
de desenvolvimento de metodologias e consistência de critérios, projetos e pro-
gramas para avaliação e implementação de políticas públicas que garantam, a
eles, condições dignas de vida (GAMA, 2019).

O cenário de crise econômica e sanitária que atualmente assola os trabalhado-
res, somado à ausência de uma estratégia unificada de monitoramento dos ní-
veis de integração local dos imigrantes, levanta a preocupação sobre a ocorrên-
cia de casos de trabalho escravo e outras violações de direitos humanos no pro-
cesso de interiorização.
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A ver, em março de 2021, foi resgatado um grupo de 23 imigrantes em condi-
ções de trabalho análogas à escravidão em uma empresa transportadora de Li-
meira (SP). Todos eles eram venezuelanos e dez deles haviam sido contratados
através da interiorização por vaga de emprego sinalizada da Operação Acolhida
(EL PAÍS, 2021).

A ausência de monitoramento do bem-estar de imigrantes interiorizados pode
contribuir para que o setor privado submeta os imigrantes à situação de viola-
ção de direitos humanos, ao limite do trabalho escravo contemporâneo, dessa
vez, com participação direta de agentes do Estado como intermediadores da
contratação. Ressalta-se que esta violação é um crime previsto no artigo 149 do
Código Penal Brasileiro:

A lei brasileira garante a proteção da integridade do trabalhador sem distinção
de raça, classe, gênero ou nacionalidade. Sendo assim, quando esses casos são
verificados, é imperativo que este indivíduo tenha seus direitos assegurados pe-
las autoridades competentes, uma vez que observa-se um certo receio por par-
te dos trabalhadores em buscar ajuda e apresentar denúncias formais às autori-
dades (ITTC, 2020), dificultando que se evidenciem os casos de trabalho escravo
quando as vítimas são imigrantes.

“Considera-se em condição análoga à de escravo o
trabalhador submetido, de forma isolada ou con-
juntamente, a trabalho forçado; jornada exaustiva;
condição degradante de trabalho; restrição, por
qualquer meio, de locomoção em razão de dívida
contraída com empregador ou preposto, no mo-
mento da contratação ou no curso do contrato de
trabalho; retenção no local de trabalho em razão de:
cerceamento do uso de qualquer meio de trans-
porte; manutenção de vigilância ostensiva e apode-
ramento de documentos ou objetos pessoais.”
(FAGUNDES, 2019)

1633

A INTERIORIZAÇÃO POR VAGA DE EMPREGO SINALIZADA E OS RISCOS DE TRABALHO ESCRAVO
• CAPÍTULO 7 •

 



CONCLUSÃO
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Ao analisar a migração internacional para a região Amazônica, este trabalho
constatou que o território é historicamente destino de migrantes interna-
cionais, em contextos e intensidades diferentes. A começar com uma migração
europeia, patrocinada pelo governo brasileiro, no início do século XX, e tomando
características mais regionais, com os vizinhos transamazônicos, a partir da dé-
cada de 1970. A migração irregular sempre foi uma modalidade presente, em
razão da extensão das fronteiras e da pouca estrutura nas cidades de fronteira
seca, mas também fomentada por conflitos armados, crises humanitárias e re-
des de crime organizado atuantes no território.

Desde 2010, as migrações haitiana e venezuelana têm evidenciado a ineficiên-
cia das políticas sociais na região e, mais especificamente, o déficit nas políticas
de acolhimento para essa população, uma vez que as ações de assistência fo-
ram assumidas em grande parte pelas organizações da sociedade civil. Além
disso, demonstrou uma insuficiência na coordenação das ações entre os entes
federais, estaduais e municipais.

Nesse contexto, a Operação Acolhida surge como uma proposta de articulação
entre órgãos públicos da esfera federal, estadual e municipal, além de agências
multilaterais internacionais e organizações da sociedade civil, com o objetivo de
oferecer acolhimento humanizado para a população venezuelana na fronteira
Norte. Entretanto, verifica-se a manutenção de uma lógica de securitização do
humanitarismo, com foco na agenda de migração, agravado pela coordenação
do programa pelas Forças Armadas. 

São recorrentes as situações em que há informações desencontradas, interven-
ções paralelas e ausência de dados por parte dos diferentes atores. Nesse sen-
tido, é comum perceber uma diferença significativa do que está sendo repro-
duzido pelos discursos das autoridades governamentais e representantes de a-
gências internacionais e o que de fato está sendo implementado na prática.

Considerando a importância da fronteira Norte na migração internacional para
o Brasil, e a ineficiência de políticas sociais na região Amazônica que vulnera-
biliza não apenas a população imigrante, como também a população local, ca-
be refletir sobre a sustentabilidade das ações humanitárias implementadas
quando o expressivo fluxo de migrantes venezuelanos cessar. Há que se ponde-
rar, ainda, se teremos políticas públicas perenes, de médio e longo prazo, volta-
das para esse público. No entanto, as entrevistas realizadas com atores estraté-
gicos que atuam em cidades chave na fronteira Norte demonstram uma falta
de investimento no aprimoramento de políticas intersetoriais para a população
migrante a nível municipal e estadual.

Conclusão
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Nesse sentido, a experiência da Operação Acolhida reforça a necessidade do a-
perfeiçoamento da gestão dos fluxos migratórios pela implementação de uma
política nacional, especialmente a partir da atuação coordenada entre o poder
público federal, estadual, municipal e a sociedade civil, bem como os orga-
nismos multilaterais e o setor privado. Isso permitiria não apenas a melhorar a
articulação entre os diferentes atores, mas também poderia contribuir para o le-
vantamento de informações quantitativas e qualitativas de forma sistemática.

Ainda assim, ressalva-se que recente Lei de Migração (Lei 13.345/2017), no seu art.
120, prevê o estabelecimento da Política Nacional de Migrações, Refúgio e
Apatridia, cuja finalidade será coordenar e articular ações setoriais imple-
mentadas pelo Poder Executivo federal em regime de cooperação com os Es-
tados, o Distrito Federal e os Municípios, e com participação de organizações da
sociedade civil, organismos internacionais e entidades privadas. Porém, o decre-
to de regulamentação da Lei de Migração (Decreto 9.199/2017) não trouxe as di-
retrizes necessárias para a definição dos objetivos e das estratégias de coorde-
nação dessa Política Nacional, como, por exemplo, planos nacionais ou outros
instrumentos normativos para a sua efetivação.

No que se refere ao processo de intermediação de mão de obra, no âmbito do
programa de interiorização, deve-se ter como pano de fundo a compreensão
de que a questão laboral se apresenta como um grande desafio a ser superado
no processo de acolhimento, por estar relacionado a estruturas do mundo do
trabalho e, especificamente, do mercado brasileiro.

Os fluxos migratórios contemporâneos são influenciados por um sistema de
produção global que movimenta seres humanos para outras regiões do plane-
ta por motivos econômicos e reverbera de modos distintos em migrantes ho-
mens e mulheres. O caso do trabalhador venezuelano, interiorizado ou não, é si-
milar. Apesar da intensidade dessa migração nos últimos anos ter caracterizado
esse movimento como uma migração transnacional de refúgio, o anseio por
trabalho e meios de vida prevalece nos discursos dos imigrantes venezuelanos,
independente da condição migratória em que se reconhecem.

Por fim, devemos questionar a forma como se dá a participação das Forças Ar-
madas nesse processo. Não compete a elas executar políticas de promoção e
garantia dos direitos humanos, e mesmo que, historicamente, tenha sido con-
ferido ao Exército Brasileiro um papel de destaque no controle da fronteira da
Região Amazônica, na Operação Acolhida, as Forças Armadas passaram a atuar
também na gestão da imigração sob a justificativa de que trariam soluções i-
mediatas à crise migratória.

Ainda que a Operação seja coordenada em parceria com outros órgãos fede-
rais, organismos internacionais e organizações não governamentais, os consen-
sos firmados sob o paradigma da exceção levaram à criação de mecanismos de
atendimento à população imigrante que os colocam à margem dos serviços e
políticas públicas disponíveis para os demais cidadãos.
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Em condições ideais, uma resposta ao cenário de grande afluxo de imigrantes
deveria envolver estratégias de longo prazo com participação ativa de represen-
tantes das políticas públicas setoriais nos eixos estruturantes das políticas de in-
tegração da população imigrante: documentação, saúde, educação, emprego e
renda, ambiente sociocultural e moradia. 

No entanto, em 2021, completaram-se três anos de Operação Acolhida, e persis-
te um cenário de securitização e falta de transparência que restringiu a percep-
ção das demandas por direitos ao campo do trabalho. A solução apresentada
de interiorização com foco na inserção laboral, está diretamente associada à so-
brevivência, sem refletir de forma mais abrangente sobre os demais aspectos
da vida desses imigrantes.

Contudo, e a partir do que observamos nos casos concretos, favorecer a contra-
tação formal de trabalhadores é apenas uma etapa, dentre tantas outras que
deveriam ser observadas no processo de integração desses imigrantes. A em-
pregabilidade, isoladamente, não garante melhores condições de vida, e quan-
do travestida de um discurso de responsabilidade social, pode mascarar situa-
ções de exploração e violação de direitos e expor ainda mais os trabalhadores e
suas famílias.

Diante do exposto, entendemos que a política de interiorização na modalidade
de vaga de emprego sinalizada deve, necessariamente, envolver o monitora-
mento dos imigrantes interiorizados, e a verificação das condições de trabalho
dessas pessoas, além de um trabalho integrado com as demais políticas públi-
cas e níveis de governo que seja capaz de abarcar as múltiplas demandas que
se apresentam nesse cenário.
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Este projeto teve como objetivo analisar os impactos da Operação Acolhida, no
que se refere ao programa de interiorização e à intermediação de mão de obra,
considerando as dinâmicas e políticas públicas presentes no contexto migrató-
rio da região Amazônica.

O principal argumento em relação à Operação Acolhida resume-se à compre-
ensão que o Estado Brasileiro tem se utilizado da roupagem humanitária, apoi-
ado por agências internacionais, para fortalecer uma lógica de securitização da
migração. Como consequência, as estratégias de atuação do poder público na
região Amazônica não promovem ações duradouras de fortalecimento de polí-
ticas sociais assim como a interiorização laboral não é implementada a partir de
um olhar crítico sobre as barreiras estruturais de acesso do imigrante ao merca-
do de trabalho brasileiro, em meio a uma dinâmica global de precarização do
trabalho. 

Diante disso, com foco na promoção de uma política migratória mais efetiva, re-
comendamos algumas ações para aperfeiçoamento do processo de intermedi-
ação de mão de obra, no âmbito do programa de interiorização:
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Recomendações

1

2

O Sistema Único de Assistência Social deve ser referenciado para a-
tender aos migrantes nas cidades em que a interiorização ocorrerá.
A política de assistência social não se restringe ao abrigamento,
mas prevê uma série de programas sociais e serviços que serão
fundamentais para a integração local e acesso à cidadania, e deve
ser acessada integralmente, sem prejuízo das medidas de acolhi-
mento e acompanhamento dos imigrantes realizadas por organi-
zações da sociedade civil, entidades filantrópicas e religiosas, bem
como aquelas empreendidas por organismos internacionais.

Devem ser estabelecidos fluxos internos do Subcomitê de Interiori-
zação que envolvam a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho do
Ministério da Economia na seleção das empresas recrutadoras de
mão de obra migrante na modalidade de interiorização por vaga
de emprego sinalizada, bem como a unificação de um cadastro de
trabalhadores e empresas visando a empregabilidade de migran-
tes e acesso aos postos de trabalho formal assegurando que este-
jam em conformidade com a legislação trabalhista vigente e que
promovam condições de dignidade e igualdade de tratamento
entre trabalhadores brasileiros e imigrantes.
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3

4

Ainda em relação à Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, os seto-
res de construção civil, frigoríficos e demais atividades econômicas
de maior incidência de contratação de imigrantes devem ser su-
pervisionados de maneira ativa, com o objetivo de avaliar as condi-
ções de trabalho oferecidas, em especial àqueles interiorizados no
modelo de vaga de emprego sinalizada.
Devem ser editadas normativas regulamentando a intermediação
de mão de obra migrante dentro dos moldes já estabelecidos no
Sistema Nacional do Emprego do Ministério da Economia, esta-
belecendo mecanismos de proteção ao trabalhador e à traba-
lhadora migrante, evitando assim a ação de atravessadores e inter-
mediadores de mão de obra para situações de trabalho inseguro,
informal ou precarizado diante da situação de vulnerabilidade so-
cioeconômica em que se encontram muitos dos migrantes
recém-chegados ao Brasil.

5
Deve ser disponibilizada uma base de dados unificada e atualizada
sobre os perfis de migrantes interiorizados, modalidade de interiori-
zação, organização promotora da interiorização e local de residên-
cia para consulta por parte das pastas responsáveis pelo atendi-
mento a migrantes nos governos executivos estadual e municipal,
visando dar transparência ao procedimento de interiorização e ca-
pilarizar o monitoramento dos migrantes interiorizados no territó-
rio nacional, bem como sua integração local e acesso a políticas pú-
blicas setoriais a eles e seus familiares.

6
Deve-se fomentar a criação e o fortalecimento de conselhos e co-
mitês regionais, estaduais ou municipais visando estruturar um sis-
tema de atenção à população imigrante, no que se inserem a in-
serção socioeconômica, o acesso à cidadania e a integração cultu-
ral nos territórios em que ocorrer a interiorização, com a participa-
ção de representantes das políticas setoriais do poder público, do
sistema de justiça e da sociedade civil. 
Deve-se incentivar o levantamento de dados sobre redes de comu-
nidades venezuelanas e associações de imigrantes no país, por se-
rem locais com potencial de suporte afetivo e financeiro, de troca
de informações sobre direitos e de capacidade de referenciamento
dos imigrantes latino-americanos recém chegados junto à rede de
serviços públicos e de orga-nizações da sociedade civil.

7
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