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RESUMO 
A crise político-social venezuelana agravou-se ao longo dos anos, provocando a maior crise migratória 

já vista na América Latina, trazendo sérios problemas econômicos e sociais para o Brasil, 

particularmente para o Estado de Roraima. Partindo deste fato, este trabalho, através da 
sistematização de pesquisa de natureza bibliográfica, através da consulta de artigos, jornais, revistas, 

relatórios e trabalhos acadêmicos, bem como através da análise qualitativa de documentos oficiais e 

estatísticos e coleta de dados, tem como objetivo discorrer sobre o papel do Exército Brasileiro no 

acolhimento dos venezuelanos e como esse emprego pode auxiliar aquisição de experiências no que 

tange ao trato com a população em zonas de conflito. A conclusão que se chega é que o 

desenvolvimento de operações logísticas focadas em ajuda humanitária, como ocorre na Operação 

Acolhida, contribui para o aprimoramento do trato do Exército Brasileiro com o público civil e lhe permite 

agregar conhecimentos para o desenvolvimento de suas atribuições.  
Palavras-chave: Exército Brasileiro. Imigração. Venezuela. Operação Acolhida.  

 

ABSTRACT 
The Venezuelan political-social crisis has worsened over the years, causing the biggest migratory crisis 

ever seen in Latin America, bringing serious economic and social problems to Brazil, particularly to the 
State of Roraima. Based on this fact, this work, through the systematization of bibliographic research, 

through the consultation of articles, newspapers, magazines, reports and academic works, as well as 

through the qualitative analysis of official and statistical documents and data collection, aims to to talk 

about the role of the Brazilian Army in welcoming Venezuelans and how this job can help to acquire 

experiences in terms of dealing with the population in conflict zones. The conclusion reached is that the 

development of logistical operations focused on humanitarian aid, as in Operation Acolhida, contributes 

to the improvement of the Brazilian Army's dealings with the civilian public and allows it to add 

knowledge for the development of its duties. 
Keywords: Brazilian Army. Immigration. Venezuela. Welcomed Operation. 

 

1 INTRODUÇÃO 
O Brasil é um país com dimensões continentais possuindo uma área de mais de 

15 mil quilômetros de fronteira com dez outras nações: Uruguai, Argentina, Paraguai, 

Guiana Francesa, Suriname, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Peru e Guiana. Tal 

característica proporciona ao Brasil um papel de liderança regional, como um 
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importante influenciador nas atividades internas e externas dos países da América do 

Sul (MIYAMOTO, 2009). 

Tal característica é proporcionada pela imensa quantidade de recursos naturais 

de que dispomos, além do desenvolvimento tecnológico que, mesmo que inferior a 

grandes potencias mundiais, nos proporciona um considerável crescimento e 

desenvolvimento econômico, fazendo com que o Brasil tenha uma dos melhores 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da América-Latina. Contudo, há uma 

marcante desigualdade econômica e social entre as diversas regiões do Brasil, 

havendo uma maior concentração de produção e riqueza nas regiões Sul e Sudeste, 

enquanto nas regiões Norte e Nordeste se verifica um maior nível de pobreza.  

Roraima, um dos estados fronteiriços do Brasil, localiza-se na região Norte, 

possui aproximadamente 605.760 habitantes e uma economia afetada pela distância 

geográfica do centro de decisões político-econômicas do país.   

A crise politico-sócio-econômica da Venezuela acarretou em um intenso fluxo de 

imigrantes venezuelanos para o estado de Roraima, gerando repercussões 

significativas, principalmente nos setores de segurança e economia deste estado, 

apresentando pouca eficiência em absorver esses migrantes. 

Diante deste cenário, verificou-se a dificuldade do Estado de Roraima em lidar 

com essa conjuntura, já que possui uma população pequena, com a economia voltada 

para o funcionalismo público, possuindo poucas indústrias e serviços. Isso trouxe 

dificuldade para a inserção laboral e empreendedora dos venezuelanos, gerando 

problemas sociais, como pessoas residindo nas ruas, aumento da informalidade, entre 

outros quadros, necessitando de que o Governo Federal interviesse na crise (A 

economia de Roraima e o fluxo de venezuelano, 2020). 

Desta forma, por meio da Lei nº 13.684, o então Presidente da República Michel 

Temer criou a Operação Acolhida, na qual estabelecia a Força-Tarefa Humanitária 

para o Estado de Roraima, a fim de dar suporte ao Governo do Estado no acolhimento 

e apoio aos refugiados oriundos da Venezuela (Cruz Júnior, 2019).  

A crise migratória vista na Venezuela atualmente, compara-se as crises 

migratórias vistas em países em conflitos declarados, como ocorre neste momento na 

Síria.  

Esse encargo, de promover ações que visavam dirimir a crise que ali se instalara 

e reestabelecer o cotidiano do estado de Roraima, principalmente em sua capital Boa 

Vista, o qual está dentro das atividades subsidiárias da Força, tem uma importância 
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singular para o adestramento do Exército, pois os conflitos contemporâneos têm se 

concentrado cada vez mais nos ambientes urbanos e a população civil, uma das mais 

prejudicadas pelos conflitos, tem ganhado relevância para as decisões políticas e 

militares, sendo fundamental a conquista de seu apoio e sua preservação. 

Diante deste quadro, o Exército Brasileiro, junto a outras instituições e agências, 

foi incumbido de promover ações que visavam dirimir a crise que ali se instalara e 

reestabelecer o cotidiano do estado de Roraima, principalmente em sua capital Boa 

Vista.  

 

1.1 PROBLEMA 
As situações críticas que se apresentam em um conflito armado são de difícil 

reprodução, principalmente em quadro de normalidade, devendo a tropa se adestrar 

para enfrentar os desafios que se apresentam nesse novo campo de batalha em um 

cenário que apenas a representa.  

As simulações de combate já podem ser realizadas através de equipamentos 

eletrônicos avançados que medem o nível de adestramento de uma tropa, mas as 

situações logísticas, de transporte e principalmente o contato com os civis e a opinião 

pública, são de difícil reprodução, sendo que as situações simuladas não geram o 

mesmo impacto que uma situação real causaria.  

Com isso, a missão de ajuda humanitária aos Venezuelanos poderia ser uma 

oportunidade de adestramento das tropas do Exército Brasileiro frente aos desafios 

logísticos, civis e de opinião pública vistos na guerra dos dias atuais? 

 
1.2 OBJETIVOS  

O objetivo deste trabalho é verificar a possibilidade de o Exército Brasileiro atuar 

em Operações de Ajuda Humanitária, com o escopo de adestrar os diversos escalões 

das tropas para situações encontradas em um ambiente de guerra. 

 
1.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Os objetivos específicos desta exploração serão realizados em torno de crise 

humanitária que assola a Venezuela, em que analisaremos a missão do Exército 

Brasileiro na Operação Acolhida, missão que tem por objetivo acolher os 

venezuelanos que chegam ao Brasil, e analisaremos se é possível empregar a Força 
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Terrestre em Operações Humanitárias com o objetivo de adestrá-la para emprego de 

situações de guerra.  

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 
O ambiente de um conflito armado é de difícil reprodução, sendo necessário 

aproveitar as oportunidades para que possamos adestrar a tropa e projetar a imagem 

do Exército Brasileiro, tanto para reforça-la positivamente, como para uma projeção 

com intuito de dissuasão.  

A ajuda humanitária promovida no Estado de Roraima não possui por si só um 

fim bélico, mas a função para que se destinou o Exército Brasileiro põe a prova sua 

capacidade logística e de administração, similares as habilidades necessárias em um 

Teatro de Operações em tempos de guerra, funções tão essenciais quanto a 

competência combativa.   

Além do mais, o Operação Acolhida envolveu diversos órgãos governamentais 

e não-governamentais, o que pode trazer conhecimentos e competências para a 

Força aprimorar seus processos com instituições que detém o know-how em áreas de 

interesse do Exército.  

Dessa forma, cresce de importância para o Exército Brasileiro a Operação 

Acolhida, onde as tropas do Exército podem se adestrar em uma situação real de crise 

humanitária, colher ensinamentos diante das necessidades logísticas para transporte 

e distribuição de material, aprender a lidar com as necessidades das populações em 

estado de extrema necessidade e ainda promover uma imagem positiva da Instituição 

perante a população civil da Venezuela, do Brasil e da opinião pública. 

 

2 METODOLOGIA 
Este trabalho é um estudo descritivo realizado através da revisão de literatura 

de artigos, jornais, revistas, relatórios e trabalhos acadêmicos, bem como através da 

análise qualitativa de documentos oficiais e estatísticos que retratam a situação da 

migração dos venezuelanos para o Brasil, assim como a forma de condução pelas 

autoridades locais e federais e a opinião de militares que participaram da Operação 

Acolhida, através de coleta de dados por questionário. 

O espaço temporal que será considerado para o estudo inicia-se em 1998 

(começo do governo de Hugo Chávez) e estende-se até os dias atuais.  
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Para se atingir o objetivo proposto, será abordado a crise econômica da 

Venezuela, com o propósito de elucidar a origem da migração dos venezuelanos, 

situação econômica do Estado de Roraima, a fim de verificar as condicionantes que 

levaram a intervenção do Governo Federal na crise ali instalada, o papel do Exército 

Brasileiro no acolhimento dos migrantes, como um dos representante do Governo 

Federal, e mitigador da conjuntura da crise, a importância da Operação Acolhida para 

o aperfeiçoamento da Logística do Exército e como esta operação se relaciona com 

a preparação do Exército Brasileiro para atuar com a presença da mídia, opinião 

pública e a população civil na guerra contemporânea.  

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 
Este artigo científico tem como escopo apresentar informações para subsidiar 

um resultado para o problema apresentado.  

Para a construção deste trabalho foi priorizado a busca de fontes em artigos 

científicos e trabalhos acadêmicos que pudessem descrever a situação pela qual a 

Venezuela passa e a condição pela qual os venezuelanos vivem, a fim de poder 

construir o cenário que os militares e civis que participam da Operação Acolhida 

encontraram e ainda trabalham para resolver.   

Ao se tratar da forma utilizada quanto a abordagem do problema, utilizaram-se, 

os conceitos de pesquisa bibliográfica, pois foi baseada, principalmente, em artigos 

científicos de instituições de renome e jornais e revistas com reconhecimento 

nacional.  

Foi utilizado a coleta de dados, por meio de questionário, pois os dados obtidos 

por meio dos questionários são baseados em experiências vividas durante a 

Operação Acolhida, consideradas essenciais para a concluir sobre o propósito deste 

trabalho.  

No que tange ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória acerca 

do tema, tendo como ponto de partida a pesquisa bibliográfica, em seguida de 

questionário para uma amostra com experiências reais vividas na Ajuda Humanitária 

realizada em Roraima. 

As ideias-chave desta perquisição são: Operação Acolhida, Crise Humanitária 

na Venezuela, Crise Humanitária em Roraima, Exército Brasileiro na Crise 

Humanitária em Roraima, Emprego do Exército Brasileiro na Operação Acolhida, 

Emigração da Venezuela para o Brasil, Refugiados venezuelanos no Brasil, Êxodo 
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venezuelano, juntamente com seus correlatos em inglês, em sítios eletrônicos de 

procura na internet e trabalhos científicos. Sendo selecionados artigos e documentos 

em português e inglês, bem como notícias de jornais e revestias que exploram o 

assunto. 

Quanto ao tipo de operação militar, a revisão de literatura limitou-se a operações 

de logísticas e o relacionamento com civis e a opinião pública. 

 

2.2 COLETA DE DADOS  
A respeito do assunto, o delineamento da pesquisa contemplou a coleta de 

dados por meio de questionário.   

 
2.2.1 QUESTIONÁRIO 

A fim de coletar informações que corroborem com a exploração teórica realizada 

neste pesquisa, foi realizado um questionário. A amostra foi realizada com Oficiais e 

Praças que participaram da Operação Acolhida em seus diversos contingentes.  

A coleta de informações entre oficiais e praças teve como objetivo dar uma visão 

global da experiência que um militar passa em uma situação real de crise, onde as 

pessoas envolvidas em Crises Humanitárias apresentam extrema vulnerabilidade.  

Os militares que participaram da coleta de dados já haviam retornado da missão, 

fazendo com que as respostas apresentadas retratassem a opinião do militar sem a 

influência que a pressão psicológica pudesse gerar em suas respostas. 

 

3 RESULTADO E DISCUSSÃO 
3.1 A crise na Venezuela 

A crise na Venezuela torna-se ponto de partida para entender o motivo da 

migração daquela população para nosso país, devido a importância de se analisar as 

necessidades que as pessoas oriundas daquele local buscam em nossa pátria.  

Hugo Rafael Chávez Frias, mais conhecido como Hugo Chávez, foi eleito 

Presidente da Venezuela em 1998. Ele possuía ideias contrárias ao neoliberalismo e, 

durante sua estada no poder, implementou uma elevada e centralização e controle do 

Estado. Nacionalizou empresas privadas e a exploração do petróleo, aumentando 

consideravelmente a exploração do óleo por empresas estrangeiras, fazendo com que 

a produção diminuísse e aumentasse a corrupção em diversos escalões que 

controlavam esse ativo no país. Junta-se a isso os baixos índices de produtividade da 
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nação, centrada basicamente na exploração do petróleo e responsável pela quase 

totalidade da pauta de exportação, o espaço ocupado pelos militares na vida política 

e a radicalização dos discursos políticos, polarizando a sociedade venezuelana e a 

crise do preço do petróleo no mercado internacional, temos o início da crise 

econômica naquele país (SOUSA, 2018). 

Após seu falecimento, em 2013, e sua sucessão por Nicolas Maduro, em uma 

acirrada eleição presidencial, marca o aumento da crise econômica e social que 

progressivamente vem se agravando cada dia mais (SOUSA, 2018).  

A falta de capacidade de liderança de Nicolas Maduro associada ao fato de ser 

considerado um governo ilegítimo, para uma parcela considerável da população, 

gerou protestos generalizados no país e um aumento do índice da criminalidade e da 

pobreza, resultando na crise migratória de venezuelanos, principalmente, para o 

Brasil, Colômbia Peru, Chile e Argentina. (Sousa, 2018; Regional Inter-Agency 

Coordination Plataform, 2020).   

O motivo dessa crise migratória, além dos aspectos gerais já citados, centram-

se, principalmente, nos seguintes fatores econômicos: a crise do petróleo, a 

dependência das importações, o controle cambial, as sanções e a hiperinflação (BBC 

News Brasil, 2019). 

A economia Venezuela é extremamente dependente da exportação do petróleo, 

correspondendo por cerca de 96% das exportações desse país. Com o preço do 

produto em alta e suas grandes reservas naturais, os governos venezuelanos 

apoiaram sua economia na venda deste produto, sendo ele responsável por financiar 

programas sociais e importar grande parcela dos produtos destinados ao consumo 

interno. Com a queda do valor desse ativo no mercado externo, a desaceleração da 

economia chinesa, uma maior autonomia dos EUA em relação ao petróleo e a 

diminuição de sua produção pela estatal venezuelana, Petróleos Direto de La 

Venezuela S.A. (PDVSA), houve a diminuição da receita de exportação venezuelana, 

provocando uma crise econômica (BBC News Brasil, 2019). 

Com o amplo financiamento de programas sociais com os recursos da venda do 

petróleo, uma política de nacionalização que desestimulou o desenvolvimento da 

economia interna, importações baratas subsidiadas pela governo e uma política de 

preços que seguravam a inflação, o setor privado importava desde produtos básicos, 

como os agrícolas, até produtos manufaturados, fazendo com que o abastecimento 

do país se tornasse dependente das importações e do rendimento da venda do 
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petróleo no mercado externo. Quando se iniciou a crise da venda desse produto, a 

economia venezuelana começou a sentir seus efeitos. Aliando-se a isso, ainda havia 

o aumento dos gastos públicos, a fim de manter os programas sociais, e as sanções 

americanas proibindo a realização da transação de títulos da dívida venezuelana e a 

compra de bônus da estatal petrolífera PDVSA. Após a reeleição de Nicolas Maduro, 

frente a polêmicas de fraude nas eleições, os EUA limitaram a venda de dívidas e 

ativos públicos do governo venezuelano em território americano. Esses fatores 

geraram uma crise de abastecimento interno, que iam desde produtos alimentícios, 

chegando a produtos manufaturados (BBC News Brasil, 2019). 

Com o intuito de tentar gerenciar essa crise, o governo de Nicolas Maduro 

implementou um controle monetário, supervalorizando o Bolívar, moeda venezuelana, 

aprofundando a crise de abastecimento e gerando uma hiperinflação. Com a 

diminuição da venda do petróleo, o governo começou a imprimir mais dinheiro para 

pagar as contas públicas, gerando mais inflação, atingindo a marca de 1 milhão %. 

Com o agravamento da situação, o governo da Venezuela tentou controlar os preços, 

obrigando os comerciantes a adotar um preço menor do que eles gastavam para 

produzir ou adquirir seus produtos, levando esses comerciantes a falência e 

exacerbando a crise de abastecimento do país (BBC News Brasil, 2019). 

Dessa forma, as migrações para as áreas fronteiriças de países vizinhos ou 

próximos se tornou a única forma dos venezuelanos buscarem um modo de ganhar 

dinheiro e conseguir sustento para si e sua família (CICV, 2020). 

Segundo o Regional Inter-Agency Coordination Platform (R4V), mais de cinco 

milhões de pessoas já deixaram a Venezuela e destas, de acordo com a mesma fonte, 

cerca de 264 mil se dirigiram para o Brasil, sendo o estado de Roraima o principal 

ponto de entrada destes venezuelanos (R4V, acessado em 21 abr 2020). 

 

3.2 Os Imigrantes venezuelanos  
O papel das fronteiras nos dias de hoje sofreu grandes alterações, se tornando 

um conceito mais amplo, o qual os fatores econômicos, sociais e políticos se tornaram 

importantes para sua nova delimitação. Isso trouxe uma flexibilização das fronteiras, 

em virtude da necessidade da livre circulação de mercadorias, capitais e pessoas 

(SEABRA, 2012).  

Contudo, ela ainda tem o papel de delimitar os territórios nacionais, protegendo 

os elementos constitutivos do estado: povo, território, soberania e finalidade. Nesse 
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contexto, a fronteira que delimita o território brasileiro e o venezuelano foi delimitado 

em 1859 pelo Tratado de Limites e Navegação Fluvial e sancionado pelo protocolo de 

1929, sendo a cidade de Pacaraima, no Brasil, o principal ponto de acesso entre os 

dois países (PÁDUA). 

Os migrantes venezuelanos não precisam de visto para entrar no Brasil, 

podendo permanecer até 60 dias como turistas, necessitando apenas apresentar seu 

passaporte. Com o decurso da crise que se instalou na Venezuela, o Brasil criou 

mecanismos que permitiam aos venezuelanos fixar residência temporária no Brasil, 

sendo a grande maioria encaixada na categoria de refugiados. Essa condição permite 

que esses migrantes recebam carteira de trabalho temporária e matriculem seus filhos 

em escolas brasileiras (PÁDUA). 

Esse trânsito de pessoas para o Brasil se desenvolveu, basicamente, em duas 

fases: o fluxo inicial de venezuelanos consiste em um movimento pendular, onde as 

pessoas cruzavam a fronteira em buscando produtos e serviços e logo em seguida, 

retornavam à Venezuela, devido a escassez de produtos, mas ainda possuíam 

condições financeiras de adquiri-los e retornar ao seu país de origem. Em um segundo 

momento, a crise financeira atinge esse movimento, fazendo com que seus residentes 

não tenham mais condições financeiras de se deslocar para adquirir produtos e 

serviços, por falta de numerário, fazendo com essas pessoas passassem a se 

deslocar com destino a Roraima de maneira definitiva (A economia de Roraima e o 

fluxo de venezuelano, 2020). 

Esse aumento de imigrantes trouxe problemas para o Estado de Roraima, 

causando um aumento abrupto da população do Estado, sobrecarregando serviços 

públicos básicos oferecidos aos cidadãos brasileiros locais, o colapso dos hospitais 

que dão assistências aos usuários através do Serviço Único de Saúde (SUS), fazendo 

os atendimentos diários crescerem repentinamente, além do que, os venezuelanos 

possuíam carência no atendimento básico de saúde na Venezuela, trazendo doenças 

graves e até consideradas erradicas no Brasil (PÁDUA). 

Estima-se que esse fluxo para o Brasil, desde de 2013, seja de cerca de 264 mil 

venezuelanos. Esse aumento populacional, mais as dificuldades locais, fez com que 

o Governo Federal interviesse para poder estabilizar a crise que se ali se instalava (A 

economia de Roraima e o fluxo de venezuelano, 2020). 
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3.3 O Estado de Roraima 
O fluxo de pessoas originárias da Venezuela para o Estado de Roraima ocorre 

devido a proximidade de daquele país com este Estado. Da cidade de Santa Helena 

de Uairén, Venezuela, até Pacaraima, Brasil, são apenas 16,4 Km e daquela cidade 

até Boa Vista, capital do Estado, são 230 km. Esta proximidade fez com que este 

Estado se tornasse a principal rota de entrada dos imigrantes no Brasil.   

Na história do Brasil, Roraima sempre foi um local com baixa vinculação com o 

restante do território nacional. Os governos brasileiros tentaram integrar mais a 

localidade ao restante do Brasil, mas a comunicação sempre foi difícil e escassa, 

realizada, basicamente, por meio fluvial. Porém, ao longo dos anos, o Governo 

Federal tentou implementar políticas para o desenvolvimento e povoamento da região, 

como nos anos 70 e 80, onde o garimpo, pecuária e o funcionalismo público eram as 

alternativas mais atrativas, chamando grande quantidade de brasileiros para o Estado 

(A economia de Roraima e o fluxo de venezuelano, 2020).  

A proibição do garimpo aumentou as possibilidades de inserção no serviço 

público federal, estadual e municipal, fazendo crescer, em números absolutos, a 

população, criando uma rede de serviços para atender a demanda desse 

funcionalismo. A agropecuária oferece poucos empregos, constituindo-se 

basicamente de agricultura familiar, sendo o setor pecuário o que mais se destaca 

nesse crescimento (A economia de Roraima e o fluxo de venezuelano, 2020). 

Contudo, a população de Roraima continua a ser pequena, diante das outras 

unidades da federação e ainda possui uma economia incipiente, baseada apenas no 

serviço público federal, estadual e municipal, notadamente chamada de “economia do 

contracheque”, e nas atividades essenciais vinculadas a esses serviços e aos 

servidores públicos que lá habitam (A economia de Roraima e o fluxo de venezuelano, 

2020). 

Diante disso, vemos que os migrantes e refugiados venezuelano se deparam 

com uma realidade difícil, diante da realidade roraimense, pois encontram uma 

realidade de penosa inserção econômica, aliado a crise econômica brasileira, desde 

de 2015, que diminui o aporte financeiro ao Estado, até então elemento impulsionador 

da economia local (A economia de Roraima e o fluxo de venezuelano, 2020). 

Para agravar a situação, a capital Boa Vista, possui carências na política de 

educação, inserção ao mercado de trabalho e ampliação dos serviços de saúde para 

sua população. O governo estadual e municipal necessita do Governo Federal para 
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atrair projetos de desenvolvimento para a região e não consegue prover o necessário 

para a população desempregada, ou inserida no mercado informal de trabalho e 

pouco instruída (Desafio migratório em Roraima, 2018). 

   

3.4 O papel do Exército Brasileiro no acolhimento aos venezuelanos 
A discussão sobre a questão dos migrantes venezuelanos em Boa Vista – RR 

no Conselho Nacional de Imigração (CNIg) surgiu em 2016, quando aqueles cruzavam 

a fronteira em busca de produtos e serviços e retornavam ao seus país de origem 

((FGV - Desafio Migratório em Roraima, 2018) 

Ao longo do ano de 2017, não se encontrou uma política de inserção do 

venezuelano que acabara de chegar ao Brasil, restando apenas uma política 

municipal de distribuição de remédios, alimentos e bens de primeira necessidade, 

através do CNIg, em conjunto com outras instituições do governamentais e 

organizações não-governamentais, como o Alto Comissariado das Nações Unidas 

para os Refugiados [ACNUR]  (FGV - Desafio Migratório em Roraima, 2018). 

No ano de 2018 o aumento do fluxo de venezuelanos para o Brasil e a 

incapacidade das autoridades locais e estaduais e lidar com a situação fez o Governo 

Federal deliberar, através do Decreto Nº 9.483, a operação Tucuxi II, cujo objetivo era 

proteger as atividades relacionadas ao acolhimento dos refugiados e migrantes 

venezuelanos e supervisionar as rodovias federais na fronteira entre Brasil e 

Venezuela, na faixa leste e norte, através do emprego das FA. 

Logo após foram implantadas a Operação Controle, onde o Exército, através da 

1ª Bda Inf Sl, aumentou a segurança da fronteira do Brasil e Venezuela, intensificando 

a triagem e o controle de refugiados, direcionando-os para os centros de acolhimento 

ou possível retorno à Venezuela e a Força-Tarefa Logística e Humanitária para o 

Estado de Roraima, denominada Operação Acolhida, onde as FA, juntamente com 

outras agências governamentais e não-governamentais apresentadas na tabela 1, 

recepcionariam os venezuelanos, fornecendo assistência médica, abrigo e 

distribuição de alimentos e, posteriormente, interiorizando-os (O Papel das Forças 

Armadas na Garantia da Lei e da Ordem: a Dicotomia entre a Soberania Nacional e a 

Proteção aos Direitos Humanos dos Venezuelanos na Aplicação do Decreto nº.9.483, 

de 28 de agosto de 2018). 
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O Exército desempenhou as seguintes funções: saúde, suprimento 

(alimentação), transporte, manutenção, recursos humanos, segurança, engenharia, 

comunicações, recursos humanos e auxiliou na interiorização dos venezuelanos.  

 

Tabela 1 - Principais envolvidos na Operação Acolhida e suas funções. Fonte: 

Projeto piloto sobre a Crise Humanitária em Roraima: um estudo dos efeitos da 

relação Civil-Militar para a eficiência da Força-Tarefa Logística Humanitária na 

Operação Acolhida 2018, TEIXEIRA.  

 

 

 

Nome do Órgão Vinculação Funções 

Polícia Federal 

Governamental 

Controle de fronteiras e 

fiscalização de crimes  

Bombeiros do Estado Atendimento à população 

SAMU  

ONU Supranacional 

ACNUR 

OIM 

UNFPA 

Fraternidade Internacional  

Não-Governamental e 

Instituições Religiosas 

Ajuda Humanitária  

Fraternidade sem 

fronteira 

Acolhimento, cadastro e 

operação de abrigos 

MORMONS 
Ajuda humanitária e apoio 

religioso 

ROTARY Serviço humanitário 

CÁRITAS 

Defesa dos direitos 

humanos e segurança 

alimentar  

FUNASA 
Saneamento, saúde e 

inclusão social  

Igrejas 
Apoio Religioso e 

caridade 
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3.5 A importância da Operação Acolhida para o aperfeiçoamento da logística 
do Exército 

“Os Exércitos marcham sobre seus estômagos”, frase creditada a Napoleão 

Bonaparte, que viveu entre os séculos 16 e 17 na França, já ressaltava a importância 

da logística em suas batalhas. Michael Schrage escreveu na revista Fortune que “é 

um truísmo militar que amadores falam de estratégia, enquanto profissionais estudam 

logística”, quando se refere aos problemas logísticos enfrentados pelos aliados na II 

Guerra Mundial, que foram solucionados por cientistas, tecnólogos e industriais, 

através da improvisação e inovação, possibilitando que os militares tivessem a chance 

de lutar. 

Desde então, a importância da logística cresceu e tem um papel de destaque 

nas operações militares, sejam elas de caráter bélico ou de ajuda humanitária. Dessa 

forma, mesclando sua capacidade operacional com os meios disponíveis na Área de 

Operações, as FA receberam a missão de apoiar a crise humanitária instalada na 

fronteira entre Brasil e Venezuela. Diante das dificuldades e da dimensão da tarefa 

recebida, apresentou-se uma oportunidade única para o adestramento da logística do 

Exército, devido aos óbices de transporte para a aquela região, sendo a ineficiência 

do sistema de transporte do País baseada no uso inadequado de seus modais 

(Arruda, 2013).  

Se não bastasse isso, a região amazônica apresenta mais desafios à logística 

em seu interior, devido a dificuldade de obtenção de agregados pétreos para uso na 

construção das rodovias, o solo oferecer baixa capacidade de suporte, havendo a 

necessidade de estabilização com outros materiais, inclusive sintéticos, a um período 

reduzido de capacidade de trabalho, devido as chuvas torrenciais anuais do inverno 

amazônico e a dificuldade logística de aquisição de transporte de insumos destinados 

às obras (Menezes, 2018).  

Além dessas restrições de ordem técnica, ainda existem as de ordem política e 

social, como as questões ambientais e indígenas da região, que não se podem 

resolver em curto prazo e chegam até a inviabilizar a manutenção e a ampliação do 

transporte na Amazônia (Menezes, 2018).  

Diante de tais desafios e da situação crítica em que se encontrava a cidade de 

Pacaraima e Boa Vista, em Roraima, o Ministério da Defesa recebeu a incumbência 

de operacionalizar a logística do Operação Acolhida, criando a Força-Tarefa Logística 

Humanitária para o Estado de Roraima (FT Log Hum RR), a qual seria comandada 
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por um General do Exército. Para esta coordenação, o Comandante do Exército 

Brasileiro nomeou o Comandante da Base de Apoio Logístico do Exército (Ba Ap Log 

Ex), devido a experiência da Ba Ap Log Ex adquirida no apoio logístico as tropas 

envolvidas na Copa das Confederações FIFA 2013, Copa do Mundo de Futebol FIFA 

2014, Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016 e AmazonLog em 2017 (Rocha; 

Bitencourt, 2020). 

Foi definido que o 1º Contingente da FT Log Hum RR seria formado pela Ba Ap 

Log Ex e suas organizações militares subordinadas, constatando-se que nas cidades 

de Pacaraima e Boa Vista não possuíam instalações compatíveis com as 

necessidades existentes para o atendimento aos migrantes.  Assim, foi ativado o 

Centro de Coordenação de Operações Logísticas (CCOL) para planejar e coordenar 

as atividades logísticas de transporte para essas localidades (Rocha; Bitencourt, 

2020). 

O transporte do material foi realizado via área, terrestre e hidroviário. A rota área 

procedeu do Rio de Janeiro, partindo da ALA 11 (Base Aérea do Galeão), onde a 

Força Aérea Brasileira (FAB), utilizando aviões C-130 (Hércules) e C-767 (Boeing), 

transportou meios sensíveis, de alto valor agregado e de importante necessidade, 

sendo os volumes de grandes dimensões e pesos, transportados pelo modal terrestre 

(Rocha; Bitencourt, 2020). 

Isso se deu pela limitação da FAB em seus voos, sendo necessário o 

deslocamento via terrestre de cerca de 5,5 mil quilômetros, dando-se o primeiro 

comboio iniciou o deslocamento em 11 Abr 18 e chegou em seu destino em 02 Maio 

18. Esse deslocamento deu-se através vias terrestre de sua origem até a cidade de 

Porto Velho – RO, onde necessitou embarcar as viaturas em balsas e percorrer 1,2 

mil Km até a cidade de Manaus – AM, de onde, por via terrestre, se deslocou por mais 

de 750 Km até chegar ao destino final (Rocha; Bitencourt, 2020). 

Além disso, experiência do Exército no transporte de materiais pela Amazônia, 

adquirida nos exercícios anteriores da AmazonLog, um exercício multinacional 

interagências de logística humanitária, possibilitou o transporte de materiais via 

terrestre de outras partes do Brasil para a cidade de Boa Vista – RR, fazendo com o 

que o EB fosse essencial para o desenrolar da ajuda humanitária. 
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3.6 Mídia, opinião pública, população civil e a guerra contemporânea  
“A primeira vítima, quando começa a guerra, é a verdade”, frase atribuída ao 

senador americano Hiram Johnson, em 1917 revela a volatilidade das narrativas 

diante dos conflitos armados. Essa celebre frase que se faz atual até os dias de hoje 

se baseia na descrição midiática diante de diversos interesses.  

Segundo KELLNER, a mídia, assim como os discursos políticos, ajuda a 

patrocinar o predomínio de determinados grupos e projetos. A maneira como são 

expostos os fatos, tentam compelir certas ideias, fazendo a sociedade como um todo 

aderir seus posicionamentos. Essa realidade apresentada busca gerar o apoio da 

população para o esforço de guerra e para as ações dos governos.  

Um emprego marcante desse recurso midiático pode ser visto pelos países 

conflitantes na II Guerra Mundial, os quais utilizaram dessa estratégia para obter o 

apoio público, abalar o moral do inimigo e elevar o moral de suas tropas. Nesse conflito 

a propaganda foi utilizada em maior ou menor grau por todos os países envolvidos, 

adquirindo tamanha importância que o General Eisenhover, Comandante Supremo 

das Forças Aliadas na Europa, disse que “Correspondentes tem em guerra um 

trabalho tão essencial quanto o pessoal militar. Fundamentalmente a opinião pública 

ganha guerras.” 

A Grã-Bretanha criou o Political Warfare Executive, que tinha como objetivo 

transmitir propaganda (verdadeira e falsa) com o intuito de minar a moral do inimigo e 

fortalecer a moral dos residentes dos países ocupados pelo Eixo.  

Os EUA exploraram um documento, considerado uma falsificação por 

historiadores, o qual o Primeiro-Ministro Japonês Tanaka Giichi envia ao Imperador 

Hirohito planos para conquistar o mundo, iniciando pela posse da China, passando 

por ilhas no oceano pacífico até chegar a costa dos EUA. Os americanos também 

utilizaram largamente o os jornais e o cinema para atingir seus objetivos, como as 

publicações do New York Times e as produções do diretor Frank Capra, que tinha 

como objetivo explicar aos americanos o motivo da guerra.  

O Japão lançou panfletos nas Filipinas, para que a população civil se revoltasse 

contra a ocupação americana, alertando-os para o perigo do contágio de doenças 

venéreas provocado pelo contato com oficiais americanos, transmitindo que a falta de 

bens de necessidade primaria faria com que as mulheres se colocassem a disposição 

por coisas banais.  
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A Alemanha Nazista teve um papel marcante nesse contexto, pois a 

disseminação da propaganda de ódio produzida por Joseph Goebbels, Ministro da 

Propaganda da Alemanha Nazista entre 1933 e 1945, deu subsídio ao Partido Nazista 

para empreender uma campanha de ódio contra Judeus e minorias, além de apoiar o 

desencadeamento da II Guerra Mundial.  

Apesar de passado mais de 75 anos do término deste conflito mundial, o assunto 

ainda é atual, fazendo com que a citação do General Eisenhover continue atual. 

Contudo, a evolução da tecnologia proporcionou a possibilidade de qualquer cidadão 

se tornar um correspondente de guerra em potencial.  

 Essa transformação advém de a possibilidade da maioria dos aparelhos 

celulares atuais terem câmeras com capacidade para filmar e fotografar, a facilidade 

de adquirir câmeras fotográficas e filmadoras, juntamente com a capacidade de 

divulgação dessas mídias, como as redes sociais (como Facebook, Instagram, 

Twitter) e streaming de vídeos (como o YouTube), além desses materiais se 

direcionarem a veículos de comunicações tradicionais, como os jornais.  

Um exemplo atual dessa revolução é a Guerra na Síria, onde a maior parte das 

informações e imagens do conflito foi produzida por ativistas e cidadãos sem 

credenciais jornalísticas, devido a dificuldade de jornalistas tradicionais adquirirem 

vistos para entrar no país e cobrir a guerra. Nesse conflito, grande parte do conteúdo 

utilizado pela mídia adivinha de sites como o YouTube, que acabavam por se espalhar 

rapidamente por toda a internet (DOUCET, 2018).  

 

3.7 Resultado obtidos com a coleta de dados com os militares do Exército 
Brasileiro que participaram da Operação Acolhida  

Em busca da exploração teórica referente ao assunto desta pesquisa, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados por meio de questionário. A 

amostra foi realizada com um grupo de Oficiais e Praças que participaram da 

Operação Acolhida em vários contingentes, com o objetivo de acrescentar uma visão 

prática dos ensinamentos colhidos durante a operação, tendo em vista o 

aproveitamento para a Força Terrestre. A distribuição dos questionários ocorreu de 

forma indireta (link para formulário eletrônico) para os militares que atendiam aos 

requisitos. 
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A representação dos militares que responderam o questionário é de 37,5% de 

capitães 31,3% de 2º Sgt e o restante 31,2% composto por Tem Cel, Maj, 2º Ten e 3º 

Sgt, compondo um amplo universo.  

Desses militares, 87% declararam que receberam alguma preparação para atuar 

na Op Acolhida, caracterizando uma preocupação da Força em mandar militares 

capacitados para fazer frente aos desafios que seriam encontrados.  

Diante da possibilidade de a Operação poder influenciar positivamente na 

imagem e projeção do Exército, 100% dos militares que participaram declararam que 

o emprego da Força é benéfico, atingindo um ponto extremamente importante para 

os dias de hoje: a conquista da opinião pública e a disseminação positiva do EB 

perante a população.  

Ante o questionamento do adestramento da tropa ao ser empregada na Op 

Acolhida no que tange ao tratamento com a população civil quando empregada em 

operações de guerra, 87,5% declararam que acreditam que o contato que as tropas 

tiveram com os venezuelanos ajudariam os militares a enfrentaram situações de crises 

com civis em um ambiente de guerra.  

Quanto a participação do Exército Brasileiro em crises humanitárias, como a 

vista no Estado de Roraima, contribuindo para o desenvolvimento de condutas para 

que a Força Terrestre cumpra sua missão constitucional e subsidiária e o trabalho 

interagências desenvolvido na Operação Acolhida, contribuindo para o Exército 

Brasileiro agregar conhecimentos que podem ser aplicados em futuras missões 

constitucionais e subsidiárias, 100% dos participantes do questionário declararam 

considerar importante a participação da Força na missão por conta desses quesitos.  

Quanto as declarações, consideramos mais importantes as que trouxeram um 

fator extremamente importante para o militar em combate, mas pouco citado: a saúde 

mental do militar. O trabalho em um ambiente com muitos infortúnios, pode reduzir as 

capacidades motivacionais dos militares, limitando sua capacidade de combativa. 

Segue a declaração: 

“Rodízio de funções a cada 4 meses é superimportante para a saúde mental da 

tropa. Pode não ser muito bom para o desempenho da função, pois quando estamos 

no auge do desempenho da função, é hora do rodízio. Mas o trabalho desenvolvido é 

tão desgastante que se faz necessário esse rodízio. Esse desgaste se deve ao 

afastamento familiar, ao trato diário com problemas dos imigrantes e ao contexto de 

estar fora de casa em alojamento, dividindo nossa privacidade o tempo todo.”   
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Baseado na literatura apresentada, vemos que a crise política venezuelana 

afetou diretamente o Estado de Roraima, com um maior impacto sobre a cidade de 

Pacaraima e a capital. Diante de tamanha excepcionalidade, o poder público local não 

reunia recursos ou condições técnicas para lidar com a situação, recorrendo à ajuda 

do Poder Público Federal.  

O Governo Federal utilizou diversas agências para tentar solucionar a crise ali 

instalada, e ao Exército Brasileiro coube um importante papel na execução dessas 

ações, atuando tanto no âmbito da segurança da fronteira (com a 1ª Bda Inf Sl 

realizando a ativação da Operação Controle),  como na parte logística da Operação 

Acolhida (transportando materiais do Rio de Janeiro - RJ até a cidade de Boa Vista – 

RR).  

É uma missão constitucional subsidiária das Forças Armadas o suporte a crises 

humanitárias, como a vivenciada pelo estado de Roraima nos últimos anos, pois a Lei 

Complementar nº 97/99 cita que “Cabe às Forças Armadas, como atribuição 

subsidiária geral, cooperar com o desenvolvimento nacional e a defesa civil, na forma 

determinada pelo Presidente da República”, se tornando habitual seu emprego em 

situações dessa natureza, como desabamentos ou desastres naturais, tornando-se o 

último recurso diante de situações emergenciais.  

Em um primeiro momento, tais atividades podem transparecer uma fuga da 

finalidade do Exército Brasileiro, principalmente por não se relacionarem em ponto 

algum com Operações de Guerra, contudo tais atividades podem ser encaradas como 

um treinamento concreto para a nova realidade dos combates modernos, onde a 

população civil está presente dentro do campo de batalha e consegue influenciar de 

maneira decisiva nas ações das tropas e do conflito como um todo. A esse fato, une-

se a nova realidade em que a opinião pública se faz presente, podendo disseminar e 

influenciar, quase que instantaneamente, pessoas ao redor do mundo. No momento 

atual, pode-se inferir que a postura da população passou a influenciar a rotina da tropa 

e a postura da tropa tem influência na postura crítica da população civil, podendo esta 

ser favorável ou não à presença das tropas e no desenvolvimento de suas missões.    

Nesse intento, conjectura-se a possibilidade do proveito da logística militar do 

Exército Brasileiro, como no emprego da Operação Acolhida em Roraima, para 

adquirir uma opinião favorável da mídia e da população civil, onde a presença do 

Exército e outros atores trouxe a situação de normalidade ante o caos de imigrantes 
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vindos da Venezuela, a circulação na cidade, limpeza das praças, redução de 

desabrigados, diminuição da sobrecarga do serviço de saúde pública entre outras 

ações, a fim de minimizar o sofrimento das pessoas enquadradas nessas áreas e 

promover a imagem da força perante a população e a opinião pública. Para atingir 

essa finalidade, as ações do Exército não se limitaram apenas ao transporte do 

material e sua distribuição, mas também no trato com a população e na realização de 

Ações Cívicos Sociais, em busca do bem-estar dos residentes e dos refugiados.  

Apesar de ser largamente explorado no emprego das FA o conceito de 

conquistar uma opinião pública favorável e a colaboração dos habitantes locais, a 

Operação Acolhida tornou possível colocar em prática as lições aprendidas nos 

exercícios da AMAZONLOG, no que concerne ao transporte de cargas a distâncias 

continentais para auxiliar civis em meio a uma crise humanitária, devendo, prover as 

estruturas iniciais para atendê-los, e as atividades cívicos-sociais dos militares do 

Exército, juntamente com outras agências, no que toca ao relacionamento a uma 

população com cultura e hábitos diferentes dos brasileiros e ainda está fragilizada pela 

situação de seu país. Outrossim, o contato com outras agências civis e militares, como 

ocorre na Operação Acolhida, nos permite ostentar o acumulo de conhecimento para 

situações em que as Forças Armadas atuarão sem apoio.  

Com isso, as atividades de auxílio promovem positivamente a imagem do 

Exército e possibilitam com que a Força seja reconhecida não só pela sua eficiência 

no cumprimento de suas missões como também pelo seu trato humanizado com os 

civis o que favorece sua reputação em futuras operações. 

Esse trato com a população e as ações de ajuda promovidas devem ser 

executadas de forma eficiente, pois a divulgação das imagens e condutas dos 

militares são transmitidas para o mundo quase que instantemente.  

Tais experiências devem ser aplicadas também para a boa conduta da tropa 

empregada nas ações de combate, pois todo o esforço dispendido para avultar a 

imagem de uma força deve ser preservado em todas as intervenções da Força. 

Dessa forma, pode-se depreender que as atividades logísticas promovidas pelo 

Exército Brasileiro em prol da população civil em tempos de paz, como a desenvolvida 

na Operação Acolhida, tem uma repercussão positiva, ameniza o infortúnio das 

populações necessitadas, promove o bem-estar social e adestra a tropa para os 

atores da guerra: a participação da opinião pública e a população civil nas zonas de 

conflito. 
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SOLUÇÕES PRÁTICAS 
Em relação a possibilidade de adestramento das tropas da Força Terrestre para 

situações de guerra, dificilmente seria obtido uma situação de realismo, como a 

Operação Acolhida proporciona. Por isso, o Exército Brasileiro poderia aproveitar a 

operação para explorar ao máximo sua capacidade de transporte logístico e 

administração de uma base ampla, valendo-se das instituições governamentais e não-

governamentais presentes para adquirir novos conhecimentos nessa área e listar 

suas deficiências, além de explorar meios para solucioná-las, valendo-se do 

orçamento do Governo Federal disponibilizado para isso.  

Uma outra possibilidade seria de adestrar suas tropas para o emprego em uma 

situação de guerra, onde a população civil, compondo fluxos de migrantes e civis não 

evacuados das zonas de guerra, se portariam de forma semelhante os migrante 

venezuelano, que passa pelas mesmas dificuldades que assola países em guerra e 

apresenta comportamentos semelhantes dessas pessoas. 
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Por fim, essas lições aprendidas poderiam compor uma disciplina nas escolas 

de formação de oficiais e sargentos, a fim de prepara-los para os novos atores da 

guerra moderna.  

 


