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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 se situou nas duas regiões com maior afluxo de população migrante e refugiada 
venezuelana: Quito e Guayaquil. Foram analisados marcos regulatórios e políticas voltadas à garantia do 
direito à educação da população em estudo. Além disso, até o momento foram realizadas entrevistas 
com representantes do nível nacional/federal (Migrações e Educação), organismos internacionais e 
organizações da sociedade civil. Cabe destacar que o trabalho de campo ocorreu nos meses de setembro 
e outubro de 2020, no âmbito das medidas de isolamento e suspensão das aulas presenciais impostas 
pela pandemia da COVID-19.

As entrevistas em profundidade foram conduzidas remotamente por meio de chamadas telefônicas ou de 
vídeo e, em muitos casos, foi necessário encurtá-las ou dividi-las em duas partes. Importa ressaltar que 
houve uma dificuldade significativa na abordagem às instituições do Estado envolvidas no processo de 
coleta de informações. Também houve demora nos procedimentos formais para solicitar o atendimento 
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de funcionários(as) autorizados(as) a conceder informações, devido à carga de trabalho representada pela 
resposta imediata que o setor educacional precisou construir no âmbito da emergência sanitária, além 
dos programas e estratégias que estão em andamento por causa da pandemia.

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

A trajetória do Estado equatoriano na atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade causada pela 
condição de mobilidade humana tem antecedentes em relação à população migrante e refugiada da 
Colômbia. Outra característica é que o Equador deixou de ser um lugar de passagem de migrantes e 
refugiados(as) em direção a outros destinos, tornando-se um país de acolhimento. No caso da migração 
proveniente da Venezuela, cerca de 2,2 milhões de pessoas entraram no Equador, através das fronteiras 
e também por caminhos irregulares. Desse número, estima-se que aproximadamente 400 mil indivíduos 
(cujos perfis são diversos) permaneçam no país.

De acordo com a análise feita sobre o perfil da população em estudo, como por exemplo a pesquisa 
realizada pelo Serviço Jesuíta para Refugiados (SJR), indica-se que 67,7% são pessoas com idades entre 
18 e 30 anos, 25,5% entre 30 e 45 anos e 6,8%, entre 45 e 65 anos. Considerando os 3.401 informantes da 
pesquisa, a maioria (54,8%) é solteira e 39,4% são pessoas casadas. Essa população deixou seu país em 
meio ao caos provocado pela falta de emprego, desvalorização da moeda, além da escassez de alimentos 
e acesso à saúde.

O impacto socioeconômico causado pela emergência sanitária da COVID-19 tem sido maior entre os(as) 
migrantes e refugiados(as) que apresentam condições específicas de vulnerabilidade, como mulheres, 
crianças, adolescentes e pessoas com deficiência ou doenças crônicas pré-existentes e/ou catastróficas. 
Por estarem envolvidos(as) no comércio informal, carecem de seguridade social, o que dificulta o acesso 
ao sistema de saúde e, diante da possibilidade de contágio, ficam expostos(as) a não receberem os devidos 
cuidados, sendo vítimas de xenofobia e discriminação dentro de um sistema de saúde sobrecarregado.

 
Características gerais do sistema educacional equatoriano

A Secretaria Nacional de Planejamento e Desenvolvimento (SENPLADES) contempla a desconcentração 
através da criação de níveis administrativos de planejamento: 9 zonas, 40 distritos com uma média de 
90.000 habitantes e 1.134 circuitos com uma média de 11.000 habitantes. Essa organização ocorre devido à 
importância de viabilizar, no território, mediante a gestão do planejamento, a formulação e implementação 
de políticas na área de jurisdição.

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

No âmbito da educação, foi possível identificar dificuldades evidentes no acesso da população migrante e 
refugiada venezuelana a ferramentas básicas para a continuidade do processo educacional virtual, entre 
as quais dispositivos eletrônicos, como telefones celulares e/ou computadores. Além disso, observam-
se limitações no acesso aos recursos de conectividade necessários para receber os planos de estudos e 
informações gerais, situação que compromete e coloca em risco ainda maior a continuidade do processo 
de ensino-aprendizagem dentro do Sistema Nacional de Educação. A essa realidade, somam-se cenários 
complexos de pobreza, miséria e riscos inerentes à situação de rua enfrentados por muitos(as) cidadãos(ãs) 
venezuelanos(as) devido à falta de emprego.
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O sistema educacional e os(as) estudantes migrantes e refugiados(as) 
venezuelanos(as): requisitos legais para o ingresso escolar

Dentro do Acordo Ministerial nº MINEDUC-MINEDUC-2020-00025-A, voltado ao atendimento educacional de 
pessoas em situação de vulnerabilidade e em atenção aos contextos em que elas se desenvolvem, entendem-
se, como requisitos NÃO INDISPENSÁVEIS para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, 
o documento oficial de identificação e a documentação que comprove os estudos realizados. No caso de 
estudantes que não cumprirem os requisitos, o ano escolar deve ser atribuído primeiramente com base na 
idade cronológica e, se necessário, deve ser aplicada uma prova de nivelamento.

De forma complementar, os distritos educacionais devem informar as instituições competentes sobre a 
vulnerabilidade de crianças e adolescentes em situação de mobilidade, a fim de orientar a obtenção de 
documentos para facilitar o registro, atribuição, avaliação, promoção e conclusão do processo educacional. 
Cabe destacar que os distritos não têm competência para estabelecer prazos para a apresentação de 
documentos de identidade até que a autoridade educacional nacional receba resposta das entidades 
competentes.

No caso de crianças e adolescentes desacompanhados(as) e sem documentação, deve-se informar a Junta 
Cantonal de Proteção de Direitos e o Conselho Cantonal de Proteção de Direitos correspondentes à área 
geográfica.

 
Valorização da escolarização por parte das famílias migrantes e refugiadas 

Observou-se como fator comum nas entrevistas realizadas que, embora a prioridade das famílias 
venezuelanas seja a busca de um lar e também de um meio de sustento econômico, elas não deixam 
de lado a importância da continuidade do processo educacional. Na maioria dos casos, esse âmbito é 
atendido em organizações da sociedade civil que têm como missão prestar assistência direta às famílias 
durante o período de adaptação.

É importante mencionar que, antes da emergência sanitária, os pais e mães que exerciam atividades 
profissionais aproveitavam o tempo destinado ao atendimento educacional dos(as) filhos(as) nas escolas 
para atuar em atividades geradoras de renda à economia familiar.

A situação de emergência sanitária impediu as crianças de terem uma atividade sustentável e constante sob 
os cuidados da comunidade educativa, por estarem fora de casa compartilhando atividades econômicas 
informais ao lado dos pais e mães.

Dadas as poucas medidas de controle da situação migratória de pessoas que não regularizaram a 
documentação para legalizar a permanência no país, a grande maioria das organizações pesquisadas 
respondeu que não há preconceitos ou receios quanto à vinculação dos(as) educandos(as) ao sistema 
educacional.

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

Nesta seção, destacam-se as iniciativas em andamento realizadas por instituições que integram o sistema das 
Nações Unidas e que se articulam com o Estado equatoriano. Essa articulação é evidenciada na implementação 
de estratégias como “Education Cannot Wait” (“A Educação não pode esperar”, em tradução livre) liderada pelo 
Escritório da UNESCO para o Equador, em coordenação com organizações da sociedade civil e o Ministério da 
Educação.

O cluster de educação produziu mesas temáticas para o acompanhamento de diversas questões ligadas ao 
campo educacional, tais como estratégias de inclusão educacional para pessoas em situação de mobilidade 
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humana. Esse espaço tem garantido a participação de instituições da sociedade civil, com as quais são 
articuladas ações específicas para alcançar a inclusão da população em situação de mobilidade humana.

 Obstáculos e dificuldades

Com a emissão do Acordo Ministerial nº MINEDUC-MINEDUC-2020-00025-A, instrumento que regula e 
garante o acesso, permanência, promoção e conclusão do processo educacional no sistema nacional de 
educação por parte da população em situação de vulnerabilidade, o Equador estabelece um padrão para 
facilitar o acesso de pessoas migrantes da Venezuela ao Sistema Nacional de Educação.

No entanto, é importante mencionar que o acordo foi emitido em 22 de abril de 2020, durante a emergência 
sanitária provocada pela COVID-19, enquanto o ano letivo do ciclo da Serra estava em andamento e se 
finalizavam as atividades do ciclo da Costa. Nesse contexto, cabe destacar que não foi possível medir o 
impacto que a aplicação do referido instrumento teve na população em situação de mobilidade. Diante 
do complexo cenário atual, foi necessário criar medidas específicas de ajuste curricular para a educação 
online e a partir de casa, bem como convênios para regularizar e adaptar a modalidade ao contexto de 
confinamento, o qual ainda não permitiu a reincorporação das pessoas nos espaços educacionais.

Também não foi possível emitir orientações específicas para o atendimento educacional da população 
em questão, tanto em matéria de avaliação para atribuir aos(às) estudantes ou níveis correspondentes, 
quanto no âmbito da avaliação psicopedagógica para detectar necessidades educacionais associadas e 
não associadas a deficiências.

Além disso, o sistema educacional equatoriano não conta com as instruções necessárias para avaliar e 
atribuir o ano escolar do(a) aluno(a) de acordo com seus conhecimentos ou segundo o nível de escolaridade 
em que ele(a) se encontra no momento da chegada ao país. Essa situação tem gerado confusão em alguns 
territórios, nos quais o procedimento foi aplicado a partir de orientações gerais emitidas pela autoridade 
local e a critério dos(as) profissionais disponíveis no momento da chegada do(a) estudante. Isso também 
resultou em questionamentos sobre os processos de atribuição de instituição e nível educacional, feitos 
por pais e mães de alunos(as) que não possuem documentação da trajetória educacional.

Descobertas

A partir da Subsecretaria de Inovação e Bem Viver do Ministério da Educação, foi emitido em canais oficiais 
o documento instrutivo “Informações para abordar e prevenir situações de discriminação e xenofobia no 
sistema educacional”, que fornece aos(às) integrantes da comunidade educativa material específico para 
atuar na prevenção e atenção a situações de discriminação ocorridas no Sistema Nacional de Educação.

Esse documento instrutivo também apresenta conceitos-chave, material bibliográfico e mapeamento de 
atores da sociedade civil envolvidos na atenção integral à população em estudo, o que pode facilitar no 
contexto educacional a abordagem de problemáticas decorrentes da condição de vulnerabilidade.

De forma complementar, o Ministério da Educação emitiu, através do Memorando nº MINEDUC-SASRE-2020-
00183-M, diretrizes para o início das aulas nas instituições de ensino fiscais, municipais, fiscomissionárias 
e particulares durante a emergência sanitária causada pela COVID-19, no regime da Costa e Galápagos, 
ano letivo 2020-2021. Dado o contexto de virtualidade, é possível observar que tais orientações enfatizam 
a não obrigatoriedade de documentos físicos, afirmando que, na ausência da documentação acadêmica 
dos(as) estudantes, independentemente do motivo, deve ser aplicada uma prova de nivelamento para 
atribuir o ano escolar correspondente aos conhecimentos dos(as) alunos(as).
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Desafíos

Um dos desafios diz respeito às condições de pobreza em que muitas famílias se encontram, além do 
fato de muitas delas não se candidatarem a vagas no sistema educacional. Trata-se de um trabalho a ser 
feito de mãos dadas com as famílias, para que elas saibam que existem alternativas e possam conhecer as 
opções, bem como para que os(as) adultos(as) do meio familiar não acabem precarizando as condições 
dos(as) filhos(as) ou colocando-os(as) para trabalhar.

Outro desafio corresponde às vagas. Embora numericamente elas existam no sistema educacional, 
nem sempre estão localizadas nos distritos ou escolas onde a família reside. Em muitos casos, há vagas 
disponíveis, mas em lugares distantes da sua residência, o que dificulta o acesso das crianças, uma vez 
que elas precisam se deslocar por mais tempo até a instituição de ensino que poderia matriculá-las. Por 
um lado, a existência de vagas é algo positivo, já que oferece uma alternativa de acesso. Contudo, na 
prática, essa situação geralmente se transforma em uma barreira, pois a distância aumenta o risco de 
exclusão educacional.

É imprescindível a implementação de programas recorrentes de capacitação e conscientização voltados 
aos(às) operadores(as) do sistema educacional, que necessitam atualizar seus conhecimentos tanto em 
questões regulatórias quanto no domínio de abordagens e princípios para aplicar a legislação. Dessa 
forma, seria possível evitar a discricionariedade na aplicação das normas e a violação dos direitos das 
pessoas em situação de mobilidade.

Também merece atenção o fato de não existir um sistema de informações para monitorar a continuidade 
dos(as) estudantes em situação de mobilidade humana, capaz de garantir sua permanência no Sistema 
Nacional de Educação. Considerando que a população de pessoas migrantes e refugiadas venezuelanas 
se desloca internamente pelo Equador, em busca de melhores oportunidades, pode acontecer de um(a) 
mesmo(a) aluno(a) precisar de transferências entre instituições de ensino durante o ano letivo. Embora 
o Ministério da Educação tenha o CAS, esse sistema de cadastro não oferece condições suficientes para 
realizar um acompanhamento do processo educacional das pessoas, que, devido à sua mobilidade, 
ingressaram de forma tardia no Sistema Nacional de Educação.

É necessário destacar que, apesar de haver os Departamentos de Aconselhamento Estudantil (DECE) e 
as Unidades Distritais de Apoio à Inclusão (UDAI) para o acompanhamento da inclusão de pessoas em 
situação de vulnerabilidade, essas duas instâncias não são suficientes para realizar ou executar planos 
de acompanhamento diferenciados para a população em questão. O corpo de profissionais que o Estado 
equatoriano tem à disposição está longe de ter o número necessário para atender todas as particularidades 
do Sistema Nacional de Educação. 

Conclusões e recomendações 

Importa ressaltar que, embora a resposta à crise sanitária deva ser assumida pelo Estado, este último não pode 
se distanciar das iniciativas da sociedade civil. A ideia é, então, fortalecer a capacidade de cooperação do terceiro 
setor, através da participação social e cidadã no processo de resposta. Essas respostas devem incluir medidas 
específicas de proteção social para crianças em risco, levando em consideração as circunstâncias especiais 
que elas enfrentam, como por exemplo a impossibilidade de locomoção, risco de contaminação, separação do 
processo educacional, falta de alimentos e escassez de insumos.


