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Diante da crise socioeconômica e política que acontece na Venezuela desde 2013, o Brasil vem 

recebendo cada vez mais refugiados desse país. O governo de Roraima, um dos principais destinos 

dos imigrantes, por fazer fronteira com a Venezuela, alegou a impossibilidade de atender de forma 

efetiva esse aumento populacional repentino, instituindo um processo de “interiorização” dos 

venezuelanos. Trata-se, na verdade, do deslocamento de uma parcela desses refugiados, que 

atende a critérios previamente estabelecidos pelo governo, para outros estados como São Paulo e 

Manaus. Tomando esse fato como referência, no presente trabalho analisamos 14 reportagens do 

jornal online “FOLHA DE BOA VISTA”, da cidade de Boa Vista, que foram publicadas entre 

janeiro e março de 2018 e que têm como destaque no título a interiorização ou o deslocamento de 

venezuelanos. A partir desse corpora, buscamos perceber como a “verdade” sobre esse processo 

foi construída levando em conta as relações de poder envolvidas (FOUCAULT, 1997) e os 

imaginários sócio-discursivos que permeiam esses discursos midiáticos (CHARAUDEAU, 2012; 

2017; 2018), servindo de legitimação para essa atitude. Não obstante, evidenciamos como foi 

construída, por meio dos recursos linguísticos e dos modos de organização do discurso 

(CHARAUDEAU, 2008), uma dupla imagem dos venezuelanos conforme a intencionalidade de 

cada notícia, oscilando entre a de objetos e a de sujeitos ativos. Em virtude disso, percebemos que 

em certas matérias os refugiados tiveram o seu valor mensurado a partir da sua utilidade como 

força de trabalho, estando, desta forma, passíveis ou não de serem transferidos de um lugar para 

outro. Já em outros momentos, foram descritos como sujeitos ativos, donos de suas próprias ações 

e suas respectivas consequências, principalmente quando o assunto se referia a vinda deles ao 

Brasil. Finalmente, percebemos como, em contrapartida, o ethos dos representantes de poder, 

como os políticos e os militares, se manteve inalterado e exaltado durante todo o recorte temporal 

e temático observado.  
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