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Este documento apresenta resultados preliminares do estudo de campo realizado em setembro e outubro 
de 2020, os quais atualmente estão em processo de elaboração, referentes à pesquisa “Obstáculos para 
a escolarização de migrantes indocumentados em quatro países da América Latina: Brasil, Colômbia, 
Equador e Peru”.

 
 
O presente estudo, promovido pelo IIPE UNESCO, tem como objetivo identificar e sistematizar 
informações que possibilitem conhecer detalhadamente as normas, procedimentos e políticas existentes 
para regularizar o acesso aos sistemas educacionais por parte de crianças e adolescentes migrantes e 
refugiados(as) venezuelanos(as), além de permitir o reconhecimento, validação e acreditação da sua 
aprendizagem prévia. Nesse sentido, são analisados os alcances, dificuldades e obstáculos em torno da 
aplicação da legislação. Em especial, o trabalho busca compreender a dinâmica e as ações ocorridas a 
partir da pandemia causada pela propagação da COVID-19, que teve como efeito a suspensão das aulas 
presenciais nos países considerados, bem como mudanças drásticas nas dinâmicas de migração.

A metodologia do estudo é descritiva e exploratória, baseando-se na análise de fontes primárias e 
secundárias, que se concretizaram através de análise documental e entrevistas semiestruturadas com 
informantes-chave. O estudo foi realizado em duas das localidades com maior afluxo de população 
venezuelana migrante e refugiada: a cidade de Bogotá e Norte de Santander. Foram analisados os 
marcos regulatórios e as políticas voltadas para a garantia do direito à educação da população em estudo 
e realizadas 11 entrevistas com representantes de nível nacional e local: no âmbito do Ministério da 
Educação, representante do DNP e uma referência na educação de migrantes; também um representante 
do Escritório de Migração, das áreas de educação das duas prefeituras envolvidas e de duas organizações 
da sociedade civil em nível local, além de um total de quatro escolas (uma por nível em cada localidade). 
O trabalho de campo foi concluído em outubro de 2020 no contexto das medidas de isolamento e da 
suspensão das aulas presenciais impostas pela pandemia de COVID-19. As entrevistas em profundidade 
foram realizadas remotamente por meio de chamadas telefônicas ou em vídeo.

Introdução geral ao estudo 
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Resultados preliminares do estudo de campo 
Caracterização do perfil de migrantes e refugiados(as) venezuelanos(as)

O influxo sustentado da população migrante e refugiada venezuelana na Colômbia começou em 2015, com 
a chegada de setores da população com maiores capacidades econômicas. Em 2017, ocorreu o primeiro 
pico das ondas migratórias (homens solteiros e jovens em idade produtiva). Em 2018 e 2019, mulheres 
solteiras com filhos começaram a chegar atrás de seus maridos, para se estabelecerem definitivamente. 
A migração dos últimos anos é principalmente de famílias, com adultos(as) mais velhos(as) e crianças. 
Apesar disso, a capacidade econômica das pessoas vem diminuindo ao longo dos anos e, desde 2019, 
as famílias que chegam encontram-se em condições de precariedade econômica, extrema pobreza e 
vulnerabilidade social.

A crise humanitária criou o primeiro precedente para a migração em massa para a Colômbia, que antes 
não tinha história como país anfitrião. Isso representou um grande desafio para toda a infraestrutura 
governamental em geral e para as políticas educacionais em particular, no sentido de gerar diretrizes 
para o acolhimento massivo de 360 mil estudantes (84% sem visto de imigração válido e reconhecido 
pelas autoridades de imigração colombianas). Esta situação coincidiu com outras condições do país 
relacionadas ao processo de paz, o desarmamento das Farc e a consolidação dos dissidentes, bem como 
o recrudescimento da guerra na fronteira. O Estado colombiano estabeleceu medidas para o acolhimento 
de venezuelanos(as) com base em seus compromissos internacionais e seus marcos regulatórios em 
conformidade com os direitos humanos (Permissão Especial de Permanência [PEP] para migrantes 
venezuelanos/as, Cartão de Mobilidade Fronteiriça [TMF], gestão autorização de trânsito e/ou aquisição 
da nacionalidade colombiana). 

Em relação às localidades analisadas (Bogotá e Norte de Santander), os perfis de migrantes e refugiados(as) 
são muito diferentes. Norte de Santander é uma zona de fronteira, com grandes áreas rurais, que recebe 
migrantes e refugiados(as), atravessada pelo conflito armado e pelas redes do narcotráfico. Existem 
diferentes perfis de migrantes e refugiados(as) permanentes, em trânsito e pendulares, que apenas 
cruzam a fronteira para assistir às aulas (cerca de 800 mil), mas a maioria sem documentos.

Em Bogotá, por outro lado, essa população vive na cidade, embora haja migração interna entre os 
bairros e setores. Trata-se também de pessoas que vivenciam situações de pobreza e extrema pobreza, 
dinâmicas familiares complexas e exploração de menores (devido às condições de migração, de contexto 
ou familiares). Estima-se que aproximadamente 50 mil crianças e adolescentes migrantes e refugiados(as) 
façam parte do sistema público de ensino.

Crianças e adolescentes migrantes e refugiados(as), na escola ou não, sofrem grandes efeitos e 
consequências socioemocionais decorrentes do contexto de migração, luto migratório, exposição à 
violência e desenraizamento, o que impacta negativamente na adaptação e educação dos(as) estudantes. 
É uma população que sofre com grande precariedade econômica, insegurança alimentar, moradia, alta 
mobilidade, problemas familiares e vulnerabilidade.

Situação da educação dos(as) venezuelanos(as) frente à suspensão das aulas pela 
COVID-19 

O impacto da pandemia nas famílias migrantes e refugiadas, bem como nas nacionais, foi negativo. A 
situação precária de emprego dos(as) migrantes tem dificultado o acesso a direitos básicos como moradia 
e saúde. Em muitos casos, as famílias tiveram que deixar seus locais de residência e se mudar para outras 
áreas, cidades e até mesmo retornar à Venezuela. No início da pandemia, estimava-se que mais de 100 mil 
venezuelanos(as) tivessem voltado da Colômbia para seu país. No entanto, com a retomada das atividades 
econômicas na Colômbia, espera-se um êxodo maciço de venezuelanos(as) de volta ao país anfitrião. Esse 
êxodo foi estimado entre 200 mil e 400 mil migrantes e refugiados(as). 1. 

1 Redacción Política, Andreína Itriago e Julián Ríos. “El fin de la cuarentena reactiva el retorno de venezolanos a Colombia”. El Tiempo, 18 set. 2020. Disponível em: 
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Para garantir o processo educacional, o Ministério da Educação fez modificações no calendário e investiu 
64 bilhões de pesos colombianos por meio de fundos educacionais para que as escolas possam fazer com-
pras de materiais de apoio escolar localmente. Levando em conta a dinâmica rural e a falta de penetração 
da internet nessas zonas, foram concebidos dois apoios, através do rádio e da televisão (“Palabras en voz 
alta”, no rádio, e “Profe en casa”, na televisão), acompanhados de uma monitorização territorial semanal. 
Foram elaboradas estratégias (“ClickArte”) com agências de pedagogia, levando o material às casas das 
crianças mais vulneráveis. Também foi divulgada a página do “Colombia Aprende” com o material de “La 
Aldea”2 para trabalhar em casa. 

Os desafios educacionais para crianças e adolescentes migrantes e refugiados(as) na Colômbia desen-
cadeados pela pandemia são, acima de tudo, de permanência. Devido à falta de recursos econômicos, 
conectividade e limitações (geográficas, de computadores ou tablets, internet etc.), professores e escolas 
tiveram que suprir grande parte das necessidades das famílias para manter crianças e adolescentes mi-
grantes e refugiados(as) na escola.

A situação em Bogotá é muito diferente da de Norte de Santander. A capital possui recursos quase iguais 
aos do resto do país, o que possibilitou uma maior infraestrutura de apoio. Em Norte de Santander, por 
outro lado, a disponibilidade de recursos públicos é extremamente reduzida e as crianças, e crianças e 
adolescentes migrantes e refugiados(as) são afetados por múltiplas privações em contextos rurais e áreas 
de fronteira, em um país marcado por conflitos de guerra e narcotráfico.

A situação de crianças e adolescentes migrantes pendulares, que vivenciaram um corte total de sua co-
nexão com a escola a partir do fechamento da fronteira, é preocupante. A Secretaria de Educação imple-
mentou diversas medidas para apoiar sua continuidade educacional: fornecimento de material impresso 
na ponte que conecta os dois países – Simón Bolívar –, redes sociais e redes informais de comunicação etc.

A situação associada à guerra piorou durante a pandemia. A dinâmica do conflito armado aumentou devi-
do à migração venezuelana. Essa população é usada por grupos armados para aumentar suas fileiras (re-
crutamento forçado). Assim, fica exposta a ofertas de “emprego” associadas ao narcotráfico, como explo-
ração e redes de tráfico. Dessa forma, a modalidade de aprendizagem em casa e a perda de vínculo com a 
escola nos setores mais vulneráveis do setor rural tem gerado maior exposição a riscos de proteção para 
crianças e adolescentes, como no aumento da contaminação e no número de vítimas de minas antipes-
soal, munições não detonadas e armadilhas explosivas, recrutamento, uso e aproveitamento, violência de 
gênero, exploração infantil e tráfico de crianças e adolescentes, entre outros3.

 
Sobre o grau de implementação dos marcos regulatórios vigentes, políticas e 
planos de ação para a população em estudo

O sistema educacional colombiano tem dez anos de escolaridade obrigatória (da pré-escola à nona série do 
ensino básico) e é composto por educação formal, educação para o trabalho e desenvolvimento humano 
e educação informal. O Ministério da Educação (MEN, na siga em espanhol) é o órgão máximo de governo, 
administrado localmente pelas Secretarias de Educação, que são entidades territoriais certificadas. O 
MEN administra o orçamento geral, mas as entidades territoriais dispõem de recursos próprios. Para cada 
aluno da rede pública, o MEN aloca o dinheiro que a escola recebe para atender às suas necessidades. 

https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/asi-seria-la-nueva-llegada-de-venezolanos-a-colombia-538482. Acesso em: dez. 2020. Após o fechamento da fron-
teira em 14 de março de 2020, de acordo com os registros de migração colombiana, retornaram à Venezuela, por meio de medidas legais: 27.776 venezuelanos(as) 
na fronteira com Cúcuta; 17.560 através da fronteira por Arauca; pela fronteira de La Guajira, 4.672, por Paraguachón. No entanto, o uso das “trilhas” ou passagens 
ilegais por alguns(algumas) venezuelanos(as) continuou a ocorrer.  
2  Este material nasceu originalmente como uma ferramenta de apoio aos processos educativos de crianças afetadas e deslocadas pelo conflito armado interno e, 
com o apoio de agências como o UNICEF, foi adaptado à população da Venezuela.
3   Durante os meses de fevereiro e abril de 2020, na região de Catatumbo (Norte de Santander) ocorreu um ataque armado do Exército de Libertação Nacional (ELN) e 
depois do EPL (Exército Popular de Libertação), afetando 11.690 estudantes e 537 docentes, interrompendo as atividades educacionais e impactando na presença de 
minas antipessoal, munições não detonadas e armadilhas explosivas nas estradas para as escolas.    Houve cinco acidentes por MAP nos municípios de Catatumbo e 
um em La Playa de Belén, e 554 centros educacionais afetados por minas antipessoal, munições não detonadas e armadilhas explosivas. Recomendou-se que as ações 
de advocacy fossem revistas para verificar os caminhos para as escolas e as próprias escolas em busca de minas antipessoal, munições não detonadas e armadilhas 
explosivas, antes de retornar às aulas presenciais. Há um sub-registro de casos de recrutamento e utilização de crianças e adolescentes durante 2020. As comunidades 
expressaram o aumento de casos de COVID-19 sem notificar queixas formais. Em Norte de Santander, sete casos foram confirmados nos municípios de Catatumbo. 

https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/asi-seria-la-nueva-llegada-de-venezolanos-a-colombia-5384
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Isso inclui plano de alimentação escolar, suprimentos, uniformes e outras necessidades. As secretarias 
também aportam recursos no sistema para cada aluno. Embora o MEN determine os conteúdos que 
devem ser abordados pelas escolas ao longo dos anos e as orientações gerais do sistema, bem como a 
certificação das instituições, cada escola tem autonomia no seu plano de estudo e currículo particulares.

O regulamento que permite gerar ações de acessibilidade para crianças e adolescentes se baseia na Lei 
1.098 do Código da Infância e Adolescência de 2006, que define que toda pessoa menor de 18 anos que 
esteja em território colombiano deve ter acesso ao processo educacional. Com esta base regulatória e 
com a Constituição Política (artigos 67 e 100), que decreta o direito à educação como fundamental, o 
MEN formulou recentemente as diretrizes necessárias para permitir que crianças e adolescentes 
migrantes provenientes da Venezuela estudem, já que, embora Colômbia e Venezuela tenham assinado 
o acordo bilateral de educação Andrés Bello para a validação de diplomas, comparação de conteúdos e 
transferência de estudantes, docentes e pesquisadores(as), a interrupção das relações diplomáticas entre 
os dois países rompeu a comunicação bilateral, cortou seu funcionamento prático, e os conteúdos não são 
mais comparáveis.

De 2018 até hoje, o sistema educacional colombiano investiu quase 1,8 bilhão de pesos colombianos 
para garantir o acesso, a permanência e o direito à educação de crianças e adolescentes migrantes 
e refugiados(as). Gerou medidas específicas no âmbito do documento CONPES 3918. Criou o plano 
de alimentação escolar em casa para garantir que todas as crianças e adolescentes migrantes tenham 
acesso a alimentação. Por outro lado, o MEN, em conjunto com a organização Migración Colombia e 
em coordenação com as entidades territoriais certificadas, bem como com cooperação internacional, 
gerou uma via de acesso padronizada para todas as crianças e adolescentes migrantes na Colômbia, 
independentemente de terem documentos ou não, poderem ir à respectiva escola, requerer vaga e fazer o 
vestibular para a obtenção do diploma. Devem estar acompanhados por um cuidador principal que ateste 
que, caso não possuam documentos, farão o processo de inscrição na Migración Colombia nos seis meses 
seguintes. A implementação foi realizada por meio do Sistema Integrado de Matrículas (SIMAT) (Circular 
016), que atribui a cada aluno cadastrado um código de inscrição para acompanhamento, independente 
do status migratório. Esta medida permitiu a inclusão da variável “país de origem” no sistema de registo 
de estudantes e a sua correspondente atribuição de recursos, bem como a eliminação das barreiras de 
acesso relacionadas ao estado de migração irregular. Com esta regulamentação em vigor, nenhum(a) 
estudante sem documentos deverá ter barreiras para entrar no sistema educacional, uma vez que não 
é necessária autorização de residência ou de imigração para sua inscrição. Por fim, conforme se apurou, 
está em andamento um projeto para a geração do Alvará de Permanência Educacional (PEP-E, na sigla 
em inglês), que vincula a permanência no país à matrícula escolar. No entanto, as minutas que circularam 
evidenciam alguns entraves, como o acompanhamento da mobilidade no território nacional, a atribuição 
de recursos que as escolas receberiam por cada criança e adolescente migrante e as barreiras simbólicas 
a corrigir para garantir não só o acesso mas também a permanência.

Da mesma forma, com o apoio da cooperação internacional e das agências das Nações Unidas, foram criados 
o Posto de Comando Unificado e o Grupo Interagências sobre Fluxos Mistos de Migração (GIFMM como um 
mecanismo de monitoramento, acompanhamento e atenção imediata às necessidades de educação (e 
outras), especialmente na área de fronteira. Essas duas instâncias, compostas por diversos organismos 
de cooperação internacional e pelo governo, se articulam para prestar assistência técnica ao Estado e 
monitorar as necessidades identificadas. Desta forma, a coordenação interssetorial e interinstitucional 
atua por meio de grupos de trabalho nos quais são abordadas as necessidades específicas identificadas. 
Políticas públicas, diretrizes e circulares do MEN servem de guia para essas ações, que depois são 
implementadas localmente. O MEN também conta com grupos de trabalho e uma infraestrutura chamada 
G20 para monitorar, avaliar e antecipar situações nas regiões. Funcionários e colaboradores do MEN 
participam do G20. 
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Obstáculos e barreiras para a garantia do direito à educação de crianças e 
adolescentes venezuelanos(as) 
 
Foram identificadas sete barreiras ou obstáculos que ameaçam o acesso, permanência ou saída de 
crianças e adolescentes migrantes e refugiados(as). 

Limitações relacionadas à qualidade e avaliação

O sistema de credenciamento do ensino médio (testes Saber 11) se apresenta na prática 
como um entrave à inclusão de estudantes da Venezuela nas escolas, principalmente 
adolescentes dos últimos anos do ensino médio (décimo e décimo primeiro).  Isso se 
deve ao fato de que as notas da instituição, nas provas, são entendidas pelo sistema 
como um indicador de qualidade, o que tem um impacto na criação de relutância em 
gestores e docentes em receber venezuelanos(as), uma vez que o MEN concede incentivos 
monetários às escolas com melhores notas. No marco de uma estratégia para manter 
ou aumentar recursos (escassos), os gestores discriminam crianças e adolescentes 
provenientes da Venezuela por preconceito com seu baixo rendimento escolar.     

Validações de certificação de nível secundário

A validação dos títulos com que chegam os(as) estudantes foi identificada como uma 
barreira, principalmente nos estudantes com níveis de escolaridade mais elevados, 
como concluintes do ensino médio, técnico e profissional. Os tempos de validação, os 
custos associados, os procedimentos necessários e as limitações impostas ao acesso ao 
emprego e às oportunidades educacionais constituem uma barreira para a população 
migrante e refugiada. Ressalta-se que o projeto PEP-E permitiria superar essa barreira. 

O excesso de idade dos estudantes venezuelanos

Uma das populações mais afetadas pela migração em termos de acesso ao sistema edu-
cacional e oportunidades é a de adolescentes e jovens. Quem chega tem condições es-
truturais que dificultam a sua inserção escolar (têm idade adequada para o exercício 
das atividades laborais porque estão defasados/as com os anos teóricos do sistema de 
ensino, não consultam os serviços, estão há bastante tempo fora da escola e vêm de 
instituições de ensino de qualidade). A isso, se acrescenta o atraso generalizado do con-
teúdo de aprendizagem de crianças e adolescentes migrantes e refugiados(as) venezue-
lanos(as) em geral, de em média dois anos no que diz respeito aos conteúdos de acordo 
com a série e o nível alcançado.

A organização dos níveis educacionais por série anualizada faz com que quem possui 
trajetórias educacionais descontínuas com base no excesso de idade e na desconexão 
entre conhecimentos e séries ou níveis de escolaridade seja excluído(a) do sistema regu-
lar de ensino e encaminhado(a) para programas de educação flexível que lhes permita 
reintegrar-se depois de adquirirem os conhecimentos correspondentes a sua série de 
acordo com a idade. O problema é que muitas vezes as lacunas são tão grandes que 
os(as) estudantes não podem ser nivelados(as).4 

4  Para resolver este desafio, o papel da cooperação internacional – particularmente de instituições como o UNICEF ou o CNR – tem sido fundamental. O terceiro 
setor atua como intermediário entre as escolas e os programas de nivelamento, muitas vezes coordenando estes últimos e proporcionando-lhes recursos para seu 
funcionamento (com professores, materiais, infraestrutura etc.). A secretaria local de educação também participa desses esforços de nivelamento e inclusão de 
adolescentes.

1
2
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Xenofobia
A xenofobia, apesar de todos os esforços para promover a inclusão e a educação em 
contextos de diversidade, é outra grande barreira ao direito à educação de crianças e 
adolescentes migrantes e refugiados(as).
As práticas xenófobas foram associadas às barreiras de qualidade que se constroem e 
à ideia de que os(as) venezuelanos(as) as “ameaçam” (rebaixam a qualidade da insti-
tuição, que perde recursos financeiros); bem como pela competição que implicam no 
quadro dos escassos recursos básicos de alimentação, transporte e quotas (nomeada-
mente em Norte de Santander).

Infraestrutura e limitação de vagas nas regiões
A infraestrutura é uma das maiores carências do sistema educacional colombiano. 
Déficits dessa ordem afetam a oferta de vagas, o ambiente escolar, a conectividade e 
a formação de professores, especialmente em regiões e áreas remotas, comunidades 
rurais e áreas de fronteira.

Essa limitação é de natureza orçamentária e está vinculada à organização do investimento 
educacional. A organização colombiana é ordenada de forma que a entidade nacional 
(MEN) cubra uma porcentagem e o restante será completado a nível local (as secretarias), 
que condicionam o peso de sua contribuição a seu limitado orçamento total. Assim, 
por exemplo, Bogotá tem um orçamento equivalente ao orçamento nacional, enquanto 
Norte de Santander está abaixo de suas necessidades.

Esta questão da desigualdade de recursos na organização do investimento educacional 
por parte do Estado colombiano leva a uma falta de acordos quando se analisa se as 
garantias ao direito à educação de crianças e adolescentes migrantes e refugiados(as) 
existem na Colômbia. O consenso tende a considerar que o acesso é garantido e que a 
barreira reside na falta de garantia de permanência de tais crianças e adolescentes.

Vulnerabilidade econômica
A vulnerabilidade econômica das famílias faz com que crianças e adolescentes migrantes e 
refugiados(as) não desejem ter acesso ao sistema educacional porque priorizam a geração 
de renda econômica para ajudar seus pais, principalmente quando adolescentes. O terceiro 
setor faz um importante esforço de incluir essa população no sistema educacional e garantir 
seu acesso.

Custos da educação    

A rede pública envolve custos econômicos (uniformes, suprimentos e materiais) por 
parte das famílias que variam de acordo com as necessidades da escola.
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Descobertas

As famílias migrantes e refugiadas apresentam grandes vulnerabilidades familiares, sociais e econômicas 
que afetam diretamente o acesso, o bem-estar e a permanência de crianças e adolescentes migrantes e 
refugiados(as) no sistema escolar.

Destacam-se os grandes esforços do MEN para atender a população migrante e refugiada e garantir o 
direito à educação com soluções inovadoras que visam garantir a inclusão, o bem-estar e a permanência. 
Diante disso, reconhece-se que a Colômbia adaptou o aprendizado do deslocamento forçado para atender 
à migração venezuelana.

As principais barreiras para garantir o direito à educação de crianças e adolescentes migrantes e 
refugiados(as) em Bogotá estão relacionadas à migração interna, à busca de oportunidades econômicas e 
ao excesso de idade, bem como ao investimento em infraestrutura e aos subsídios para o custo de vida. Em 
Bogotá, com base nas medidas do MEN, é garantida a crianças e adolescentes migrantes e refugiados(as) 
a cobertura de 100% das cotas e do plano de alimentação escolar do PAE. Em Norte de Santander, as 
principais barreiras estão relacionadas a limitações de infraestrutura, treinamento de professores, cotas 
escolares em todos os níveis e conflito armado em municípios rurais.

Os maiores desafios futuros em todo o país, mas sobretudo nessas regiões, consistem em superar as 
barreiras de infraestrutura, flexibilidade e excesso de idade, principalmente em adolescentes.

A xenofobia, embora amplamente abordada, constitui uma barreira para a garantia do direito à educação. A 
xenofobia está relacionada a barreiras e incentivos institucionais para que o MEN possa avaliar a educação 
de qualidade, mas também a crenças, estereótipos e competição por recursos no nível da comunidade. 
Nesse nível, os preconceitos de famílias, docentes e direção de escolas misturam-se aos dos estudantes 
nacionais. Dado que os recursos são escassos nas regiões, a competição por eles (como as cotas) exacerba 
a discriminação. 

SIMAT é o sistema de registro administrativo mais completo e robusto de que a Colômbia dispõe sobre 
a população de crianças e adolescentes migrantes e refugiados(as). Espera-se superar as barreiras para 
garantir o direito à educação relacionada à ausência de documentos de imigração com a implantação 
do PEP-E, embora ele deva ser revisto para ser sensível à mobilidade interna de crianças e adolescentes 
migrantes e refugiados(as).

O papel do terceiro setor no apoio à implementação, avaliação de necessidades e assistência técnica é 
essencial para garantir o direito à educação de crianças e adolescentes migrantes e refugiados(as) na 
Colômbia, especialmente nas regiões analisadas. O Posto de Comando Unificado e o GIFMM atuam como 
suporte técnico para as necessidades governamentais de proteção e cumprimento das garantias do direito 
à educação.

Adolescentes são uma população de risco que requer atenção focada, pois, devido às suas características 
de idade, desenvolvimento e condições socioeconômicas, são altamente vulneráveis às dinâmicas 
de exploração e têm maiores desafios de permanência relacionados às lacunas acadêmicas e à 
desescolarização.

O conflito armado e a violência colombianos são as principais barreiras para garantir os direitos de crianças 
e adolescentes nacionais bem como migrantes e refugiados(as), incluindo o direito à educação. 

Implementação das políticas

A implementação dos marcos normativos vigentes na Colômbia em matéria de educação depende da 
região e dos recursos de que dispõe. Esta circunstância faz com que existam diferenças nos níveis de 
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implementação, com Bogotá apresentando 100%, enquanto em Norte de Santander são identificadas 
limitações importantes, especialmente em bairros com grande fluxo de migrantes e refugiados(as) e 
poucos recursos econômicos, e em municípios rurais.

A ligação entre as entidades territoriais certificadas e as escolas completa-se no conhecimento dos quadros 
regulamentares. Embora a implementação ainda se limite aos recursos existentes em cada entidade 
territorial, todas as pessoas entrevistadas conhecem as políticas e os marcos regulatórios, os aplicam e 
divulgam em suas instituições.  

Alguns(algumas) informantes reconheceram que, apesar de conhecerem as políticas, algumas instâncias 
continuam oferecendo resistência à incorporação de crianças e adolescentes migrantes e refugiados(as) 
ao sistema, de modo que as barreiras de implementação são práticas. A explicação dada pelos informantes 
é a xenofobia existente em diferentes níveis das comunidades de acolhimento.

Os estabelecimentos de ensino têm feito um grande esforço para garantir uma cultura de diversidade 
e proteger estudantes da xenofobia, mas também de outros tipos de discriminação associados a 
características pessoais ou sociais. 

Existem boas práticas no sistema educacional colombiano para garantir a inclusão e cobertura da 
população migrante e refugiada. Alianças com opções de aprendizagem não formal baseadas em 
instituições religiosas ou organizações da sociedade civil para nivelar estudantes e depois colocá-los(as) 
em uma escola de acordo com a idade têm sido um experimento de opções que podem ajudar a resolver 
as limitações com as quais essa população lida. 

Conclusões e recomendações

Na Colômbia, grandes esforços têm sido feitos para garantir o direito à educação. No entanto, o sistema 
educacional continua com barreiras de acesso, permanência e saída de crianças e adolescentes migrantes 
e refugiados(as), que afetam a qualidade, a disponibilidade e a sustentabilidade da educação pré-escolar, 
primária, secundária e técnica.

As principais dificuldades estão relacionadas com a infraestrutura, as particularidades do seu regime 
acadêmico e as práticas xenófobas que permeiam a convivência escolar. Além disso, a estrutura desigual 
na aplicação de recursos também favorece a violação de direitos, uma vez que sua fruição depende dos 
recursos disponíveis à entidade territorial em que o(a) estudante está inserido, visto que as limitações não 
são as mesmas em Bogotá e Norte de Santander.

A pressão migratória a que está exposto o sistema educacional colombiano tem gerado esforços enormes 
e precisos para garantir o acesso às escolas, mas isso tem impactado negativamente a qualidade e a 
disponibilidade da educação, dada a falta de recursos. Assim, embora tenha havido melhorias nos 
indicadores de acesso, é um desafio eles serem sustentáveis ao longo do tempo. As barreiras políticas ao 
acesso ao sistema educacional foram quase completamente eliminadas (e espera-se, uma vez que o PEP-E 
seja lançado, que isso continue a melhorar). No entanto, na prática, ainda existem muitos obstáculos para 
garantir o direito. Concluindo, o direito à educação de crianças e adolescentes migrantes e refugiados(as) 
na Colômbia teve conquistas valiosas, mas ainda tem grandes desafios pela frente. 

 
Recomendações

• É necessário aumentar o investimento na educação em várias áreas: formação docente para melhorar a 
qualidade da educação (especialmente nas regiões), cobertura de materiais, suprimentos, transporte 
e uniformes, e enfrentar a xenofobia e a educação em gênero. Isso inclui investir em conectividade e 
dispositivos acessíveis e de boa qualidade para que crianças e adolescentes migrantes e refugiados(as) 
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possam acessar o conteúdo, independentemente de estarem ou não na escola (o que também ajudaria 
a superar barreiras geográficas, de violência ou de pandemia); fornecimento de salas de aula, materiais, 
suprimentos, livros e até uniformes. 

• É necessário continuar trabalhando na aplicação de recursos e verbas que possam proporcionar a estudantes 
bolsas e subsídios que lhes permitam sustentar o dia a dia, sanar despesas com educação e sustentar 
famílias. Isso também deve incluir subsídios para legalização de documentos trazidos da Venezuela, registro 
e validação de títulos e equipamentos iniciais para matrícula (uniformes, materiais, transporte).

• É importante reduzir as barreiras institucionais na escola relacionadas aos indicadores de qualidade 
e disponibilidade, os Testes Estaduais Saber 11, os incentivos dados às escolas de acordo com esses 
procedimentos e a flexibilidade do sistema para acomodar o excesso de idade. Com essa medida, o acesso 
e a permanência dos alunos poderiam ser mais garantidos, principalmente nas idades mais avançadas 
(ensino médio) e com maiores lacunas de aprendizagem.

• É necessário centrar as ações nos(as) adolescentes como população-chave e em risco para superar as 
dificuldades que apresentam, mas também para garantir o direito à educação a nível regional e nacional.  
Isso também inclui pensar em apoios de saúde mental para estudantes que apoiem sua transição para o 
novo contexto e ajudem a lidar com o luto migratório. 

• É necessário intervir em nível comunitário para eliminar a xenofobia e prevenir situações de violência contra 
meninas e adolescentes venezuelanas. De acordo com o que foi relatado, as construções estereotipadas 
de gênero operam para reforçar preconceitos e estereótipos que podem colocá-las em risco de abuso, 
exploração e violência sexual. 

• É preciso articular-se com o setor de saúde para que crianças e adolescentes migrantes e refugiados(as) 
com cadastro no SIMAT e na rede pública tenham acesso à previdência social e contem com proteção contra 
acidentes, mas também para que tenham garantido o seu direito à saúde.

• É necessário fazer melhorias no SIMAT para que registre a mobilidade interna de crianças e adolescentes 
migrantes e refugiados(as) que, dada a alta vulnerabilidade em que vivem, experimentam alta mobilidade 
dentro da Colômbia e mesmo dentro das mesmas cidades, o que dificulta seus processos educacionais e 
seu acompanhamento.      

• É necessário construir estratégias alternativas de flexibilidade, nivelamento e aprendizagem que permitam 
nivelar e acelerar a aprendizagem de crianças e adolescentes migrantes e refugiados(as). Também expandir 
a cobertura de propostas educacionais flexíveis para nivelar estudantes migrantes e refugiados(as).

• É preciso construir currículos que se adaptem ao tema da diversidade cultural e incluam conteúdos 
relacionados às diferentes realidades da diversidade que estão sendo enfrentadas em sala de aula.

• É necessário flexibilizar os requisitos relativos às provas estaduais padronizadas para que não imponham 
restrições ao acesso de adolescentes ao sistema educacional.

• É necessário gerar programas e conteúdos que abordem os estereótipos culturais sobre venezuelanos(as) 
no nível comunitário, incluindo normas de gênero que geram situações de violência para meninas e 
adolescentes migrantes e refugiadas.

• É necessário continuar trabalhando nos sistemas de registro de refugiados(as) na Colômbia para garantir 
a proteção integral dos direitos das crianças e adolescentes migrantes e refugiados(as) que chegam em 
condições de alta vulnerabilidade e pobreza.


