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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 localizado nas duas regiões com maior afluxo de população migrante 
venezuelana: norte e sul da região metropolitana de Lima. Foram analisados marcos regulatórios e 
políticas voltadas para a garantia do direito à educação da população estudada e realizadas entrevistas 
em nível nacional (Migrações e Educação), com organismos internacionais, organizações da sociedade 
civil, instituições estaduais em nível municipal e diretores de escolas.

Cabe destacar que o trabalho de campo foi realizado nos meses de setembro e outubro de 2020, como parte 
das medidas de isolamento e suspensão das aulas presenciais impostas pela pandemia de COVID-19, e por 
isso as entrevistas aprofundadas se realizaram de forma remota, por meio de chamadas telefônicas ou de 
vídeo. Também por isso, em muitos casos, seu escopo teve que ser reduzido ou dividido em duas partes.

Introdução geral ao estudo
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Por fim, é necessário contextualizar que este estudo foi desenvolvido em um contexto político altamente 
instável e com alta rotatividade de autoridades no Ministério da Educação (Minedu). Ao final deste estudo, 
houve mudança de presidente.

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

Nos últimos anos, houve uma mudança no perfil dos(as) migrantes venezuelanos(as) no Peru. Em 2017, 
a população migrante venezuelana era composta principalmente por homens entre 18 e 35 anos que 
migraram sem filhos e, em sua maioria, tinham um diploma de ensino técnico ou superior. Por outro 
lado, em 2019 esse perfil variou, e a chegada de novos(as) migrantes foi composta por mulheres com 
mais de 35 anos, casadas ou com companheiro, com filhos e com o ensino secundário.

Em relação à população de crianças e adolescentes, a distribuição por sexo é equitativa: 42% têm entre 0 
e 5 anos, 34%, entre 6 e 11 anos; e os 24% restantes, entre 12 e 17 anos. Geralmente são acompanhados 
por pelo menos um dos responsáveis, e metade dessa população está no ensino fundamental, enquanto 
27% está no ensino médio e 23%, no nível inicial.

Quanto a possuir ou não documentos que comprovem a escolaridade, a maioria dos(as) migrantes e 
refugiados(as) venezuelanos(as) não tinha essa documentação. O Peru não tinha regulamentações a 
esse respeito e emitiu uma norma regulamentadora em 2019 para permitir que essa população tenha 
acesso à matrícula escolar por meio da Plataforma SIAGIE.

Ao mesmo tempo, foram realizados testes de nivelamento no âmbito do CNEB (Currículo Nacional do 
Ensino Básico).

 
Características gerais do sistema educacional peruano

O sistema educacional peruano está organizado de acordo com três modalidades: Educação Básica 
Especial, Educação Básica Regular e Educação Básica Alternativa, e nos níveis: inicial, primário e 
secundário, organizados em sete ciclos.

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

O grupo de migrantes e refugiados(as) venezuelanos(as) sofreu uma perda notável de trabalho tanto for-
mal quanto informal(43%). Somando os que já se encontravam nessa situação antes do início das medidas 
de quarentena para a pandemia de COVID-19, chega-se a um total de 63% de migrantes e refugiados(as) 
venezuelanos(as) nessa circunstância.

Além dessa difícil situação, não eram beneficiários de nenhum tipo de assistência governamental e, por 
não possuírem plano de saúde, recorreram ao sistema nacional, que entrou em colapso devido aos inú-
meros casos de COVID-19.

Em relação ao sistema educacional, foi lançada no dia 6 de abril a proposta “Aprendo en casa”, com ins-
crições online. Quanto ao alcance desta proposta em relação a migrantes e refugiados(as) venezuela-
nos(as), observa-se que a grande maioria teve problemas tanto com a falta de dispositivos quanto com a 
conectividade com a internet. Da mesma forma, observa-se que essa proposta, assim como a presencial, 
não contempla ajustes curriculares para integrar a população migrante e refugiada, ao mesmo tempo que 
não leva em consideração os projetos institucionais educacionais em geral.
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Sobre o grau de implementação dos marcos regulatórios vigentes, políticas e planos de 
ação para a população em estudo 
 
Obstáculos e barreiras para a garantia do direito à educação de crianças e adolescentes 
venezuelanos(as)

Embora o Peru faça parte do Acordo Andrés Bello, que facilita o credenciamento de documentos 
educacionais, os procedimentos administrativos a serem seguidos pelas famílias para obter os registros 
necessários para validar os documentos são difíceis e além das possibilidades de acesso da população 
migrante e refugiada.

Em relação à política migratória peruana, destaca- se a “Calidad Migratoria de Formación”, que visa 
facilitar o ingresso de migrantes no sistema escolar. O problema desse programa é não ser conhecido nem 
no sistema educacional, nem por organizações não governamentais que apoiam a escolarização, o que faz 
com que essa regulamentação não seja efetiva.

No que diz respeito às leis educacionais e ao currículo, do ponto de vista teórico, expressam claramente o 
caráter inclusivo e intercultural da proposta educacional peruana, mas quando se trata de tornar efetivo 
esse marco de compreensão do direito à educação, não há uma linha nem um programa específico que 
torne esse direito efetivo. Da mesma forma, não encontramos em nenhuma das entrevistas evidências de 
que haja algum programa educacional específico que atenda às realidades e necessidades da população 
migrante e refugiada.

No que se refere ao pedido, por parte das escolas, de documentação para o acesso ao ensino, embora as 
instituições sejam flexíveis na interpretação e aceitação de diversos tipos de documentos ou vouchers que 
comprovem conhecimentos, é obrigatório possuir documentação de algum tipo. Como este estudo defende 
desde sua proposta, um grande número de famílias de migrantes e refugiados(as) venezuelanos(as) não 
se mudaram levando esses documentos.

Por fim, destaca-se o paradoxo do visto humanitário, que, embora seja o instrumento de entrada no país, 
não garante a imigração legal, razão pela qual as famílias que possuem esse visto muitas vezes têm medo 
de manifestar essa situação irregular diante das escolas por serem instituições do Estado.

Hallazgos

La propuesta “Lima aprende” busca reducir las brechas educativas y es una herramienta de gran potencia 
para la inclusión de estudiantes migrantes. Sin embargo, será necesario en lo sucesivo reforzar tanto la 
mención o línea específica de acciones sobre la población en estudio como así también mejorar la co-
municación y llegada a las familias migrantes y refugiadas venezolanas. Por último, es de interés de di-
rectivos/as y docentes la oferta de capacitaciones específicas para el trabajo de enseñanza a estudiantes 
migrantes y refugiados/as y en particular sobre los/as venezolanos/as.

Descobertas

A proposta “Lima aprende” visa reduzir as lacunas educacionais e é uma ferramenta poderosa para a in-
clusão de estudantes migrantes. Ainda assim, será necessário a partir de agora tanto reforçar a citação 
ou linha específica de ação para a população estudada como também melhorar a comunicação e chegar 
às famílias migrantes e refugiadas venezuelanas. Por fim, é do interesse dos gestores e docentes oferecer 
uma formação específica para o trabalho docente a estudantes migrantes e refugiados(as) e em particular 
aos venezuelanos.

Desafios

• Fortalecer os canais de comunicação da comunidade.
• Adaptar os currículos às necessidades dos estudantes migrantes e refugiados(as) venezuelanos(as).
• Trabalhar a convivência escolar e a não discriminação. 
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• Alcançar maior eficiência nos trâmites burocráticos de ingresso escolar da população migrante e 
refugiada proveniente da Venezuela.

Conclusões e recomendações 

Uma das descobertas da pesquisa é a invisibilidade da questão da migração nas regulamentações e políticas do 
setor educacional. Os atores entrevistados expressaram que o quadro normativo e político inclui abordagens 
e estratégias que “incluem” o problema da migração,  interculturalidade, educação inclusiva, diversidade 
etc., que poderíamos resumir em uma abordagem transversal de direitos proposta pelo Estado peruano em 
documentos como o Projeto Nacional de Educação para 2021 e 2026 e o Currículo Nacional da Educação 
Básica, entre outros. O paradoxo se manifesta quando, por um lado, as instâncias intermediárias (UGEL) e as 
diretrizes das instituições de ensino mencionam que não há uma regulamentação explícita sobre a questão da 
migração de estrangeiros que lhes permita tomar decisões e ações a favor do acesso e trânsito bem-sucedido de 
crianças e adolescentes migrantes venezuelanos(as). Do mesmo modo, não se tem conhecimento de rubricas 
orçamentais, do ponto de vista dos(as) implementadores(as) de estratégias e ações específicas, que assegurem 
recursos diretamente a essa população migrante e refugiada. 

A estratégia denominada “Lima Aprende” representa a resposta focada do Ministério da Educação para enfrentar 
o problema de acesso e permanência de crianças e adolescentes migrantes venezuelanos(as) em Lima (área de 
maior assentamento dessa população), como parte da resposta ao problema estrutural do setor da cobertura 
educacional no país. Com recursos adicionais, a incorporação de crianças e adolescentes do Peru e de outros 
países tem sido tratada por meio de estratégias de racionalização e organização da oferta disponível e adicional 
de recursos físicos, metodológicos e humanos. A estratégia teve sucesso em sua primeira fase, mas seu caráter 
focado, que ocorre no marco do centralismo que ainda rege a vida nacional, não favoreceu a institucionalização 
do problema dos migrantes provenientes da Venezuela, ainda que a migração seja uma característica territorial 
em todo o país. Nesse sentido, os órgãos estatais que definem políticas orçamentárias não têm apoiado a 
escalabilidade dessa experiência na atenção explícita à diversidade territorial e cultural, cuja expressão é a 
redução do apoio à continuidade da estratégia no segundo ano de execução.

Além disso, a coordenação interssetorial existente, tanto em grupos de trabalho como em programas 
implementados, é insuficiente. Os atores consultados não fizeram referência, por exemplo, à “Calidad Migratoria 
de Formación” e aos benefícios que ela concede a crianças e adolescentes migrantes venezuelanos(as). Percebe-
se que as ações desenvolvidas ainda se encontram no nível de reação à emergência migratória, expressão da 
escassa visão integral (saúde, alimentação, segurança cidadã, trabalho, adequação territorial do currículo). 
Assim, não assumem o desafio de tomar decisões explícitas em relação à população migrante e refugiada 
venezuelana, mantendo uma ação politicamente correta que não contribui para uma integração adequada na 
vida nacional, e mantêm a lacuna existente, por exemplo, no que diz respeito à influência desfavorável da mídia 
para as famílias venezuelanas, o que contribui para a xenofobia que vem sendo gerada desde o último trimestre 
de 2019.

Em relação às famílias em contexto de mobilidade, os atores entrevistados destacam-nas como muito 
interessadas na educação de suas crianças e adolescentes, pais e mães jovens e com uma formação acadêmica 
que apoie seu interesse, bem como o potencial para apoiar essas crianças e adolescentes. Não foram 
identificadas experiências no nível do IIEE com relação à promoção da participação das famílias venezuelanas, 
capitalizando os pontos fortes dos pais e mães.

A crise sanitária afetou famílias tanto venezuelanas quanto peruanas em termos de perda de empregos 
(chegando a 70% no trabalho informal), limitando o acesso aos serviços básicos de saúde e a permanência/
utilização dos serviços educacionais na modalidade virtual; mas, ao mesmo tempo, a vulnerabilidade das 
primeiras, em relação a ter redes frágeis de apoio familiar, superlotação domiciliar, aumento da mendicância 
etc., tem aumentado exponencialmente.

Não há informações rigorosas sobre a participação e limitações de crianças e adolescentes venezuelanos(as) 
como usuários(as) dos serviços educacionais e produtos virtuais que o Estado vem oferecendo no período 
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da pandemia de COVID-19. Pode-se fazer uma “inferência” sobre a situação em que se encontram as famílias 
migrantes e refugiadas venezuelanas a partir do pouco que se tem registrado sobre as famílias peruanas, 
bem como da escassa informação disponível sobre a mobilidade por parte das famílias venezuelanas para 
compartilhar a moradia com outras famílias, atendendo à necessidade de proximidade de espaços que se 
abram aos poucos à atividade econômica e incentivando crianças e adolescentes a deixarem de participar da 
estratégia “Aprendo en casa” junto às instituições de ensino em que se inscreveram no início de 2020.

Recomendações

• Fazer regulamentações explícitas para migrantes e refugiados(as), capitalizando sobre as 
regulamentações existentes, mas com nome próprio e contextualizando as características, limitações 
e potencialidades das famílias venezuelanas. A invisibilização atual, bem como as inferências que 
tendem a ocorrer, somadas à estigmatização (violência e criminalidade) em relação às famílias 
venezuelanas e ao agravamento da precariedade do setor informal, configuram um cenário nada 
estratégico, que não contribui para a inserção real e efetiva da população migrante, diante de um 
panorama de lenta e difícil recuperação do país e da região no contexto da pandemia. Se as famílias 
chegaram ao Peru com uma perspectiva temporária ou transitória, a situação atual os obriga a pensar 
em sua permanência no país com um horizonte mais longo.

• Dada a falta de informação, consideramos necessário realizar um diagnóstico que permita identificar 
crianças e adolescentes – tanto peruanos (as) como estrangeiros(as) – que até hoje estão, não por 
vontade nem por decisão própria, fora do sistema educacional, de forma participativa (comunidade 
educacional local). Isso deve levar à formulação de políticas e estratégias abrangentes que incluam a 
formação de professores e a implementação de programas de saúde e nutrição, adaptação curricular, 
vales para famílias vulneráveis, entre outros. Tudo sob a liderança de uma equipe central e de pares a 
nível descentralizado.

• Da mesma forma, é importante considerar que um grupo representativo de crianças e adolescentes 
de outros países chega ao Peru com anos de estudos em seu local de origem. Embora exista o Acordo 
Andrés Bello para a validação de estudos anteriores, os requisitos documentais são inacessíveis para 
a maioria das famílias migrantes e refugiadas. Diante disso, o Estado peruano conseguiu oferecer 
uma alternativa de posicionar o menor no ano que corresponde à sua idade normativa, por meio da 
aplicação do Teste de Localização. No entanto, dada a diversidade de casos apresentados, essa nem 
sempre é a melhor opção. Deve-se considerar a possibilidade de uma alternativa simplificada para 
validação de estudos, priorizando o interesse de crianças e adolescentes.

• A situação atual gerada pela pandemia de COVID-19 exige a implementação de estratégias que 
garantam a disponibilidade de dispositivos e o acesso à conectividade, de forma a minimizar o risco 
de absenteísmo de crianças e adolescentes no que diz respeito à estratégia de educação virtual que 
está sendo implementada pelo Ministério da Educação. É necessário enfrentar o elevado nível de 
iniquidade no acesso aos serviços educacionais, através de medidas que considerem explicitamente 
a população migrante e refugiada como público-alvo com direito à educação, sem restrições pela 
origem das crianças e jovens, proporcionando um apoio efetivo, com bônus econômicos que premiam 
a presença e o bom desempenho de crianças e adolescentes na estratégia remota e até num futuro 
ensino semipresencial.


