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RESUMO  
A temática dos movimentos migratórios têm se destacado na mídia nos últimos anos.  

Quando o assunto é movimentos migratórios, há uma grande dificuldade em identificar a 

causa principal que gerou o anseio de migrar. Este trabalho se propõe a analisar a 

questão do reconhecimento como inclusão e consequente emancipação na causa dos 

migrantes e refugiados, além da pura legislação. De maneira alguma é propósito afirmar 

que a lei é dispensável. Pelo contrário, é imprescindível, mas não da maneira como vendo 

sendo utilizada.  

INTRODUÇÃO  
Dificilmente pode-se dizer que apenas uma causa é decisiva quando se fala em 

migrações, como os migrantes climáticos têm demonstrado. 

No caso desses, os problemas ambientais podem ensejar dificuldades econômicas, 

sociais, educacionais, por exemplo. Ou seja, inúmeras podem ser as causas que  se 

consubstanciam. Contudo, é a regulação interna de cada país que irá refletir o 

posicionamento político válido dentro dos seus limites territoriais quanto aos migrantes e 

refugiados, visto que, em decorrência da soberania, possuem autonomia para decidir 

quem será sujeito de direitos e obrigações e quem integrará o campo das ideias do 

“outro”.  Portanto, a questão central é que geralmente o indivíduo se vê sem opções. 

Nesses casos, como amparar esses migrantes ou refugiados para que não se tornem 

instrumento de objetificação e fiquem à mercê de interesses oportunos dos múltiplos 

governos da ordem internacional?  

OBJETIVOS 

É preocupação deste trabalho demonstrar que o reconhecimento está além da pura 

legalidade - de Estatutos e Leis que dissertem sobre o que são os migrantes e refugiados, 

até porque é pouco provável que a migração se dê por um único motivo. Ademais, 

demonstrar que a própria legislação tem se mostrado seletiva, visto que muitas causas 

continuam sem amparo, como a causa dos migrantes climáticos. Se a pura existência da 

legislação fosse sinônimo da efetividade dos proclamados direitos humanos, muitos 

refugiados seriam incluídos no mercado de trabalho, teriam suas identidades 

respeitadas, ou seriam, no mínimo, acolhidos.  

METODOLOGIA 

Esta pesquisa será sustentada por revisões bibliográficas coadunadas com um 

sustentáculo empírico. O estudo de caso será feito, principalmente, com refugiados 

venezuelanos, na cidade de São Paulo. Será indagado o que é reconhecimento para 



esse grupo, como forma de demonstrar que a identidade não é um mero detalhe que 

pode ser suprimido.  

DESENVOLVIMENTO  
Pode-se dizer que a migração, em sentido amplo, engloba dois grupos: de um lado, os 

migrantes que possuem a autonomia de escolha e que, geralmente, migram em busca 

de situações econômicas mais favoráveis; e, do outro lado, os refugiados, definidos pela 

Convenção de 1951 da ONU como qualquer indivíduo que tenha que deixar seu país em 

decorrência de fundados temores de perseguição, por motivos de raça, religião, 

nacionalidade, pertencimento a grupo social ou opiniões políticas, e que não pode ou, 

em virtude do temor, não quer valer-se da proteção de seu país.  

Essa mera diferenciação, apesar de muito explicativa, por si só é ineficaz. Os países 

ainda se mostram rígidos quanto à permeabilidade das fronteiras, revelando uma aporia, 

visto que os meios de transporte contemporâneos permitem facilmente uma maior 

mobilidade, um exemplo de fortalecimento da globalização.  Entretanto, a ideia de 

flexibilidade é atingida quando é pertinente aos Estados, visto que refugiados podem ser 

mão-de-obra barata e um consequente mercado de consumo. Os migrantes, também, 

podem se submeter a condições de trabalho pouco favoráveis, desde que sejam 

melhores do que as destinadas a eles em seus países de origem. A mistificação da 

“ameaça” não entra em pauta quando os benefícios econômicos são capazes de 

neutralizá-la.   

Quando as pessoas são obrigadas a deixarem seus países, seja por motivos 

econômicos, climáticos ou por perseguição, elas deixam muito mais do que o patrimônio 

para trás, deixam parte de suas identidades, parte daquilo que define suas noções de 

integridade. Partem para um destino incerto, para países que nem sempre conseguem 

ou aspiram equipará-los aos “nacionais”. As terminologias passam a ser um problema 

quando se tornam condição de reconhecimento e atribuição de direitos. Categorizam os 

migrantes, quando esse mesmo reconhecimento deveria se dar de maneira unânime, 

pautado na dignidade humana. Acolher pelo simples fato de serem humanos. Não 

devolver, pelo mesmo fato de serem humanos, e não objetos, ou seja, atribuir sentido ao 

princípio do non-refoulement, de modo que não seja um princípio vago, desprovido de 

criticidade. 

É necessário despertar a sensibilidade de incluir os conceituados “migrantes” ou 

“refugiados” em um rol bem definido, o de ser humano. Do contrário, o respeito à 



dignidade se torna um mercado, onde direitos são adequados de acordo com cada 

“categoria” de migrante.  

Os migrantes climáticos até hoje não foram devidamente amparados por leis que 

reconheçam sua causa como especial. Em contrapartida, os refugiados que possuem um 

Estatuto, sofrem da mesma forma com a alienação dos governos. Esses seres humanos 

não têm que ser “catalogados”, são indivíduos como qualquer outro, entretanto, muitos 

não estão tendo o direito a serem cidadãos, ou seja, não estão tendo o direito a ter 

direitos.  

O reconhecimento da dignidade humana, entretanto, não pode esquivar-se das 

diferenças que existem, pois só é possível falar em igualdade material quando o direito à 

diferença estiver conciliado ao direito à igualdade. As pessoas não são moldadas de uma 

única forma, elas possuem identidades. Violações contra as identidades podem ser tão 

cruéis quanto violência física.  

RESULTADOS PRELIMINARES  
Busca-se comprovar, a partir dos estudos de caso, que a efetividade do reconhecimento 

se dará quando houver uma preocupação em amparar a todos os migrantes de maneira 

unânime, visto que não se pode proteger certos grupos através de Estatutos e deixar 

outros sem proteção alguma. Se houver uma preocupação com a desmistificação da 

ameaça, menor será a preocupação em atribuir Estatutos que categorizam indivíduos, 

como se fossem um brinde de consolo, quando na verdade, esses migrantes e refugiados 

continuam a ser, nas palavras de Zygmunt Bauman, “estranhos à nossa porta”.  
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