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RESUMO

O presente artigo visa analisar o refúgio no Brasil com o olhar frente à discriminação no âmbito laboral. O objetivo central do trabalho é verificar a 
existência de normas jurídicas, do mesmo modo que princípios que garantam ao refugiado recém-chegado ao país, proteção no mercado de 
trabalho tendo como paradigma os nacionais que aqui residam. O estudo acerca do tema acima ilustrado foi desenvolvido e elaborado por meio 
de pesquisa exploratória com abordagem qualitativa e procedimento bibliográfico, feita, principalmente, a partir de consulta a textos 
doutrinários, trabalhos acadêmicos e sítios virtuais verificados.  Atualmente, diante da crise política, econômica e social que assola alguns países, 
muitos nacionais estão sendo obrigados a migrar de seus países de origem – por viver em situação precária e de constante risco – em busca de 
uma melhor qualidade de vida. Nesse contexto, muitos refugiados tem escolhido o Brasil como refúgio com o condão de reconstruir suas vidas, 
criar laços, e firmar suas raízes a procura de uma vida digna para si mesmo e familiares. Nessa linha, visando contextualizar o leitor acerca do 
tema, no primeiro capítulo foram abordadas as definições sobre nacional, estrangeiro e refugiado. Para que, no segundo capítulo fosse possível 
analisar como é realizado o reconhecimento da condição de refugiado em território nacional, tomando como parâmetro a lei 9.474/1997 e as 
autoridades competentes responsáveis por esse processo. Já no terceiro capítulo foram abordados os aspectos normativos a partir da análise de 
normas e princípios referentes às relações laborais, visando apurar direitos e garantias previstos pela Constituição Federal inerentes à espécie, 
bem como na Consolidação das Leis do Trabalho em especial no capítulo que trata sobre os nacionais, da mesma forma que o exame das leis que 
continham relação com o assunto abordado, como por exemplo, o estatuto dos refugiados e as convenções da OIT (Organização Internacional do 
Trabalho) ratificadas no Brasil. Infere-se, desse modo, que o trabalho teve o cunho demostrar, em síntese, a importância a respeito do tema, para 
que, no porvir, seja possível um estudo mais abrangente de tudo que fora constatado até o presente momento. Diante o exposto, foi possível 
perceber que o refugiado diante de sua situação vulnerável – não escolheu migrar em busca de novas oportunidades como outros estrangeiros 
em outras situações diversas fazem – mas por viver em situação de perigo constante ou por sofrer perseguição, migra para outros países à 
procura de refúgio com o fito de poder viver com dignidade, liberdade, paz e segurança. Nesse toar, o refugiado ao chegar em território brasileiro 
encontra vários obstáculos para conseguir se inserir no mercado de trabalho, seja pelo preconceito inerente a sua própria condição de refugiado, 
seja pela discriminação em razão da nacionalidade, raça, etnia, além da dificuldade em lidar com cultura e costumes diversos dos quais ele estava 
inserido. Outrossim, todo migrante que chega ao brasil, independentemente de ser refugiado, deve ser respeito e ser inserido no mercado de 
trabalho, como qualquer outro trabalhador que aqui resida, não há motivos e nem previsão legal para que haja restrições ou diferenças entre 
eles. Vimos durante o desenvolver do trabalho, todos os mecanismos e caminhos que devem ser percorridos para que ele [refugiado] consiga 
retirar os documentos de identificação, CTPS e laborar de forma regular no país. De se concluir, portanto, que o legislador se preocupou em editar 
normas que visassem garantir ao estrangeiro refugiado, os mesmos direitos e garantias constitucionais previstos ao nacional, com o objetivo de, 
principalmente, resguardar a dignidade humana e evitar a discriminação entre eles dentro e fora do âmbito laboral.
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