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RESUMO: A ordem jurídica está intimamente ligada ao âmbito social, com a qual mantém 
uma relação de interdependência. Todavia, algumas manifestações da sociedade não se 
compatibilizam com as searas jurídicas. Em evidência, tem-se a segregação praticada pela 
sociedade brasileira em relação aos refugiados venezuelanos, conduzindo o Estado 
Democrático de Direito a enfrentar tempos sombrios. A Venezuela vivencia uma crise política 
e social, instituída por diversos fatores, como a inflação catastrófica que beira taxas de 800% 
ao ano e, por consequência, os alimentos e produtos básicos que se encontravam escassos 
atingiram preços altíssimos. Em gravame, tem-se a baixa do preço do barril de petróleo, gerando 
uma recessão que vem aumentado desde 2013, conturbando a radicalização política por parte 
da oposição e do governo. Por conseguinte, o país enfrenta circunstâncias caóticas e milhares 
de venezuelanos migram para o Brasil com a esperança de encontrarem um ambiente que 
proporcione melhores condições à existência humana. Todavia, os refugiados encontram 
situações ainda mais degradantes dentro do Brasil, e a esperança de uma vida nova se esvai com 
a segregação. Em exemplificação, pode-se citar a dificuldade de encontrar emprego, levando as 
mulheres à prostituição, os diversos ataques aos campos de refugiados e a reinserção destes à 
Venezuela. Destarte, a sociedade brasileira apresenta uma intrínseca relação com a Síndrome 
de Narciso, esta que é uma das mitologias mais influentes. Narciso era um homem com grande 
beleza e orgulho, contudo, conseguia admirar somente a si próprio, não se importava com o que 
estava ao seu redor, e acabou sendo amaldiçoado a se apaixonar pelo próprio reflexo, levando-
o ao definhamento no rio. A rejeição a refugiados pode ser comparada com Narciso porque o 
repúdio nacional centra-se na autovalorização exclusiva, em que o indivíduo enxerga apenas o 
seu reflexo, sem a preocupação de se construir empatia por refugiados venezuelanos. Em um 
tom mais didático, parte da sociedade brasileira sequer procura entender os motivos dos 
processos migratórios, fechando-se às suas características sociais e não se importando com o 
que ocorre ao seu redor. Os venezuelanos saem de seu país para procurar novas circunstâncias 
vivenciais e acabam encontrando uma realidade vilipendiada pela segregação. Destarte, torna-
se imprescindível a análise crítica da realidade supramencionada. Por conseguinte, objetiva-se 
em primeira instância, elucidar a grave violação à ordem jurídica praticada pela sociedade 
brasileira. Seguidamente, buscar alternativas que tutelem os Direitos Humanos e ilidam a crise 
humanitária dos refugiados. A metodologia está alicerçada em uma pesquisa qualitativa e 
analítica, com objetivo exploratório. Dessa forma, resta-se por evidente a assaz necessidade da 
sociedade desmantelar o pensamento influenciado pela Síndrome de Narciso e acolher os 
refugiados venezuelanos, tutelando a dignidade intrínseca a qualquer ser humano, 
independentemente de sua nacionalidade. Para tais fins, primeiramente é imprescindível que o 
Estado desenvolva políticas públicas de integração entre os refugiados e a sociedade brasileira. 
Seguidamente, ações estatais devem buscar a fomentação de empregos e condições vivenciais 
adequadas. Por estes meios, é possível combater a resistência aos Direitos Humanos que 
constantemente ameaçam a Democracia. 
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