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INTRODUÇÃO 
 

    Do ser humano, já sabemos, ou pelo menos deveríamos saber, que uma sociedade 

progride quando todos se mobilizam com o problema do outro. No entanto, quando se 

trata de imigração e trabalho no Brasil em pleno século XXI, percebe-se que o nível 

igualitário fica um tanto quanto afastado. Acontece que, logo quando chegam no Brasil 

os imigrantes são submetidos a trabalhos mais brutos e pesados em condições 

degradantes, sem falar nos salários baixíssimos. Tão corriqueiro ao depararmos em 

situações em que, pessoas de outras nacionalidades submetem-se a trabalhos, que 

muitos brasileiros não querem e que quando aceitam recebem salários muito mais 

elevados que os imigrantes. 

 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
    Esses imigrantes que vêm para o Brasil, buscam uma inclusão no mercado de 

trabalho com a perspectiva de poder exercer suas funções como desempenhavam nos 

seus países de origem. Contudo, com a dificuldade de reconhecimento de seus 

diplomas ou até mesmo com a não inclusão desses refugiados no âmbito do trabalho, 

sobrando assim viver de bicos e trabalhos esporádicos.  

    No Brasil, quando falamos em educação, seja de nível fundamental, médio ou 

superior, consequentemente vem à tona o índice da educação em nosso país e sua 

baixa produtividade. 



 

   Desta forma, esse artigo abordará a importância da inclusão desses refugiados, não 

só para eles, mas também para o mercado de trabalho em geral. Além disso, a questão 

do reconhecimento de seus diplomas em território nacional e seus benefícios para a 

sociedade brasileira. 

 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
    Sabemos que esse processo não será do dia para a noite e que requer uma atenção 

maior de nossos governantes. Assim, o principal desafio será de fiscalizar e denunciar 

todo e qualquer tipo de trabalho de condições análogas e desumanas punindo os 

responsáveis. Esperamos também que trabalhadores imigrantes, tanto com ensino 

superior ou não, tenham as mesmas oportunidades que os brasileiros, pois, como 

dispõem a nossa lei maior, todos somos iguais perante a lei. 
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