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RESUMO: O presente resumo versa sobre imigração e segurança pública, sob 
a perspectiva de criação de políticas públicas como forma de garantia de Direitos 
Humanos e Segurança Pública com a finalidade de evitar xenofobia. No estudo 
em comento, analisa-se Políticas Públicas e Segurança Pública a partir da nova 
lei brasileira de imigração (Lei 13.445/2017) e do afluxo migratória em que 
encontra-se o Brasil e o mundo. O objetivo principal da pesquisa em tela é 
analisar as perspectivas trazidas a partir das modificações normativas 
brasileiras. Para tanto, escolheu-se uma onda migratória de referência, qual seja, 
as imigrações ocorridas devido à crise econômica, política e social da Venezuela, 
que ocorre desde o ano de 2013, gerando uma espécie de saída massiva da 
população venezuelana a países fronteiriços, tais como o Brasil. As precárias 
condições em que se encontrava a população venezuelana que adentrou o 
estado de Roraima, tornaram indispensáveis respostas do governo federal. 
Devido a este fato, faz-se extremamente necessária e pertinente tal pesquisa 
ante as graves violações de Direitos Humanos em que se encontram os 
Venezuelanos e, ao cruzarem a fronteira com o Brasil enfrentam novos 
problemas, dentre eles os de Segurança Pública. Em que pese haja uma 
pluralidade cultural no Brasil, a sociedade brasileira, em diversos momentos, tem 
se mostrado xenofóbica, o imigrante é visto, de um modo geral, com 
atemorização. A discriminação não se limita apenas a sua condição de migrante, 
difunde-se também a sua naturalidade, assim, aquele que é oriundo de países 
pobres acaba ficando mais suscetível a marginalização e violência, sendo a 
hospitalidade brasileira uma falácia. Assim sendo, a entrada de milhares de 
venezuelanos corresponde com o contexto de crise econômica e política que se 
encontra o Brasil, intensificada após o impeachment da presidente Dilma 
Rousseff, governo do Michel Temer e a eleição de Jair Bolsonaro, que modificou 
significativamente as orientações de políticas sociais e as políticas externas, 
afetando a migração venezuelana. A presente pesquisa seguiu o método 
hipotético-dedutivo, trabalhando com dados disponibilizados pela mídia e 
governo, analisando as causas e efeitos dos problemas apresentados. Como 
resultado parcial da pesquisa, destaca-se a questão da xenofobia e falta de 



estrutura para o recebimento destes naturais venezuelanos, uma vez que as 
cidades de fronteira estão lotadas de imigrantes, levando a falta de recursos 
básicos, tais como água potável e moradia, levando a população ao caos e 
aumentando os índices de ataques violentos e xenofóbicos. A solução 
encontrada pelo governo brasileiro foi a disponibilização de transporte para os 
imigrantes, levando-os para outras cidades e, com o auxílio dos governos locais, 
uma ajuda de custo para que os mesmos consigam manter-se até encontrar um 
emprego para que se estabilizem e recuperem sua dignidade humana e condição 
de vida. 
 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS HUMANOS; SEGURANÇA PÚBLICA; 
IMIGRAÇÃO; 

 


