
 
 

0 
 

Pesquisadoras: Eva Vázquez e Cecilia López Chapato1 
 

Sumário 
Sobre o estudo .................................................................................................................................... 1 

Sobre a população migrante e refugiada venezuelana nos países ............................................ 1 

Situação da educação dos(as) venezuelanos(as) frente à suspensão das aulas pelo COVID-
19 .......................................................................................................................................................... 4 

O direito à educação de crianças e adolescentes venezuelanos(as) nos países: 
instrumentos internacionais ............................................................................................................ 7 

O sistema educacional e os(as) estudantes migrantes venezuelanos(as): características 
gerais .................................................................................................................................................... 9 

Requisitos legais para o ingresso escolar: marcos regulatórios e políticas ....................... 10 

Sobre o grau de implementação dos marcos regulatórios vigentes, políticas e planos de 
ação para a população em estudo ............................................................................................. 13 

Conclusões ........................................................................................................................................ 14 

Descobertas .................................................................................................................................. 14 

Barreiras e dificuldades .............................................................................................................. 16 

Recomendações ........................................................................................................................... 16 

 

 

 
1 O presente estudo foi coordenado pelas pesquisadoras Eva Vázquez e Ma. Cecilia Lopez Chapato, com a 
participação dos seguintes consultores (por país): Jorge Calle López (Peru), Lorena Salazar (Equador), Deborah 
Grajzer (Brasil) e Catalina Correa (Colômbia). A equipe também contou com a Dra. Julieta Mira, Dr. Francisco 
Echevers e Dra. Paula Bermejo, consultores responsáveis pela análise normativa. 



 
 

 

Sobre o estudo 
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. Também são identificadas práticas valorizadas pelos atores, a fim de elaborar 

recomendações para superar as dificuldades envolvidas. 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. Como recorte do estudo, para cada país foram 

selecionadas duas localidades com maior afluxo de população venezuelana2. Foram 

analisados marcos regulatórios e políticas voltadas à garantia do direito à educação da 

população estudada. Além disso, foram realizadas entrevistas com representantes de nível 

nacional/federal (Migração e Educação), organismos internacionais e organizações da 

sociedade civil, assim como funcionários(as) e diretores(as) de escolas em nível local. As 

entrevistas em profundidade foram conduzidas remotamente, por meio de chamadas ou 

videochamadas. Cabe destacar que o trabalho de campo aconteceu 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.  

Sobre a população migrante e refugiada venezuelana nos países 

Nos últimos anos, cerca de 3,4 milhões de pessoas (12,4% da população total) emigraram 

da Venezuela (ONU, 2019) e aproximadamente 80% tiveram como destino a região da 

América Latina e Caribe, sendo a Colômbia o principal país receptor (1,1 milhão de 

 
2  Na Colômbia, foram estudadas as cidades de Bogotá e Norte de Santander; no Equador, Quito e Guayaquil; 
no Peru, Lima Norte e Lima Sul; no Brasil, Boa Vista e Pacaraima. 



 
 

migrantes), seguida do Peru (506 mil), Chile (288 mil), Equador (221 mil), Argentina (130 

mil) e Brasil (96 mil). 

Na Colômbia, país que mais recebeu migrantes e refugiados(as) de origem venezuelana, o 

afluxo sustentado teve início em 2015, com a chegada de setores da população com maior 

capacidade econômica. Em 2017, houve um primeiro pico nas ondas migratórias (homens 

solteiros e jovens, em idade produtiva). Em 2018 e 2019, mulheres solteiras com filhos(as) 

começaram a chegar em busca de companheiros ou oportunidades de trabalho, com a 

intenção de permanecer no país. Os(as) migrantes e refugiados(as) que têm chegado nos 

últimos anos são principalmente famílias, com adultos(as) e seus filhos(as). Além disso, a 

capacidade econômica das pessoas vem diminuindo ao longo dos anos e, desde 2019, as 

famílias que chegam estão em condições de precariedade econômica, extrema pobreza e 

vulnerabilidade social. Historicamente, a Colômbia nunca havia sido país anfitrião, o que 

resultou em um grande desafio para toda a infraestrutura governamental e, em especial, 

para as políticas educacionais, no sentido de gerar diretrizes para o acolhimento massivo de 

360 mil estudantes (84% sem autorização migratória válida reconhecida pelas autoridades 

migratórias colombianas em nível nacional). Essa situação coincidiu com outras questões 

do país, ligadas ao processo de paz, o desarmamento das FARC e a consolidação de 

dissidências, bem como a intensificação da guerra na fronteira. 

Os perfis de migrantes e refugiados(as) das localidades da Colômbia definidas como recorte 

são bem diferentes. O Norte de Santander fica em uma área de fronteira com extensões 

rurais, que lida com migrantes e refugiados(as), sendo atravessada pelo conflito armado e 

pelas redes do narcotráfico. Existem diferentes perfis de migrantes permanentes, em trânsito 

e pendulares, que cruzam a fronteira apenas para frequentar escolas (cerca de 800 mil 

crianças e adolescentes migrantes pendulares), mas a maioria não tem documentação. Em 

Bogotá, por outro lado, essa população vive na cidade, embora haja migração interna, dentro 

dos bairros e setores. Também são pessoas que vivenciam situações de pobreza e extrema 

pobreza, dinâmicas familiares complexas e situações de exploração de menores (devido às 

condições de migração, do contexto ou das famílias). Estima-se que aproximadamente 50 

mil crianças e adolescentes migrantes e refugiados(as) estejam matriculados(as) no sistema 

educacional público de Bogotá. 

No Peru, por sua vez, houve uma mudança no perfil migratório venezuelano considerando 

os últimos anos. Em 2017, a população de migrantes e refugiados(as) venezuelanos(as) era 

composta principalmente por homens entre 18 e 35 anos que migraram sem filhos(as) e, na 

maioria dos casos, tinham diploma de estudos técnicos ou universitários. Por outro lado, em 

2019 houve variação do perfil a partir da chegada de migrantes mulheres, maiores de 35 



 
 

anos, casadas ou em algum relacionamento, com filhos(as) e formadas no nível da 

educação secundária. 

 

Sobre a 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 24%, entre 12 e 17 anos. Eles(as) costumam 

estar acompanhados(as) por pelo menos um dos pais. Metade dessa população está na 

educação primária, enquanto 27% estão na educação secundária e 23%, na educação 

infantil. Em 2019, a população escolar de crianças e adolescentes venezuelanos(as) era de 

96 mil alunos(as), o equivalente a 1% das matrículas. 

 

No caso do Equador, a população de migrantes e refugiados(as) venezuelanos(as) chega a 

2,2 milhões de pessoas, que entraram no país através de rotas regulares e também 

irregulares. Desse número, estima-se que quase 400 mil pessoas (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. De forma geral, a população migrante venezuelana acabou criando uma pressão 

adicional sobre a demanda escolar no sistema público de educação equatoriano, refletindo 

no aumento significativo de matrículas: de 10.730 alunos(as) no período letivo 2018-2019, 

passando a 45.348 estudantes em 2019-2020. Além disso, estima-se que cerca de 30 mil 

venezuelanos(as) entre 5 e 17 anos estariam fora do sistema educacional do Equador. 

 

Na República Federativa do Brasil, o afluxo de crianças e adolescentes migrantes 

venezuelanos(as) ocorre em uma dimensão diferente, sendo Pacaraima e Boa Vista as 

cidades que recebem 90% dessa população. Entre 2017 e 2019, foram registradas cerca de 

262.307 entradas migratórias na fronteira localizada em Pacaraima (Polícia Federal, 2019) 

e mais de 6 mil crianças venezuelanas em idade escolar (entre 6 e 17 anos) ingressaram no 

sistema educacional público do Estado de Roraima (Ministério da Educação, 2019). No 

início, o perfil da população migrante que chegou a Roraima era predominantemente de 

homens solteiros com alto nível de escolaridade, juntamente com famílias indígenas Warao. 

Contudo, desde 2017, tem havido um aumento do fluxo de famílias completas não indígenas 

e da chegada de crianças desacompanhadas de adultos(as) responsáveis, ou separadas 

das suas famílias devido à instabilidade e insegurança social no Estado venezuelano. 

Estima-se que 53,2% das crianças sejam indocumentadas (DPU, 2018). 



 
 

 

Em geral, o perfil da migração venezuelana corresponde a uma população que demanda 

educação, já que as famílias migrantes e refugiadas têm uma alta valorização pelos estudos 

dos filhos(as) e, por essa razão, tratam de envolvê-los(as) em atividades escolares. Uma 

exceção é a comunidade Warao, que apresenta características culturais específicas. 

Situação da educação dos(as) venezuelanos(as) frente à suspensão das 
aulas pelo COVID-19 
Na Colômbia, o impacto da pandemia nas famílias de migrantes e refugiadas, bem como 

nas famílias colombianas, foi negativo. A precarização do trabalho prejudicou o acesso a 

direitos básicos, como moradia e saúde. Estima-se que mais de 100 mil venezuelanos(as) 

voltaram do país para a Venezuela. No entanto, com a retomada das atividades econômicas 

na Colômbia, espera-se um êxodo massivo de venezuelanos(as) regressando ao país: entre 

200 mil e 400 mil migrantes3. 

Buscando garantir o processo educacional, o Ministério da Educação da Colômbia alterou o 

calendário e investiu 64 bilhões de pesos colombianos, através de fundos educacionais, 

para que as escolas pudessem fazer compras diretas de materiais em âmbito local e apoiar 

as atividades escolares. De forma complementar, na zona rural, devido à falta de acesso à 

Internet, foram elaboradas duas estratégias via rádio e televisão, com monitoramento 

semanal nos territórios: “Palabras en voz alta” e “Profe en casa” (“Palavras em voz alta” e 

“Professor em casa”, em tradução livre). Foram elaboradas estratégias com empresas que 

desenvolvem materiais pedagógicos, levando-os até as casas das crianças mais 

vulneráveis. Também foi promovida a página “Colombia Aprende” (“Colômbia Aprende”), 

com o material “La Aldea”4 (“A Aldeia”) a ser trabalhado em casa. Os desafios educacionais 

provocados pela pandemia e que afetam crianças e adolescentes migrantes localizados(as) 

na Colômbia são, principalmente, de permanência. A situação em Bogotá é bem diferente 

em comparação com a do Norte de Santander. A capital possui um portfólio de recursos 

quase igual ou equivalente aos que estão disponíveis para o resto do país, o que permite 

uma maior infraestrutura de apoio. Por outro lado, no Norte de Santander a disponibilidade 

 
3 Jornal El Tiempo: https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/asi-seria-la-nueva-llegada-de-venezolanos-a-
colombia-538482. Após o fechamento da fronteira em 14 de março de 2020, de acordo com registros do 
departamento de migração da Colômbia, retornaram à Venezuela, através rotas legais: 27.776 venezuelanos(as) 
pela fronteira de Cúcuta; 17.560, por Arauca; e 4.672, por La Guajira, Paraguachón. No entanto, também foram 
utilizadas “trochas” ou rotas ilegais. 
4 Originalmente, o material nasceu como uma ferramenta de apoio aos processos de educação de crianças 
atingidas e deslocadas pelo conflito armado interno, sendo adaptado à população da Venezuela com o apoio de 
agências como o UNICEF. 

https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/asi-seria-la-nueva-llegada-de-venezolanos-a-colombia-538482
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/asi-seria-la-nueva-llegada-de-venezolanos-a-colombia-538482


 
 

de recursos públicos à frente da Secretaria é menor, além de as crianças e adolescentes 

migrantes e refugiados(as) serem atingidos(as) por diversas privações em contextos rurais 

e de fronteira, em um país marcado pelo conflito armado interno e o tráfico de drogas. É 

preocupante a situação das crianças e adolescentes migrantes e refugiados(as) pendulares, 

que experimentaram um rompimento total do vínculo com a escola após o fechamento da 

fronteira. A Secretaria da Educação implementou diversas medidas para apoiar a 

continuidade do processo educacional: fornecimento de material impresso na ponte que liga 

os dois países (Simón Bolívar), redes sociais, redes de comunicação informal, etc. 

A situação associada à guerra se agravou durante a pandemia e a dinâmica do conflito 

armado afetou especialmente os(as) migrantes e refugiados(as) venezuelanos(as). Essa 

população é usada e explorada por grupos armados para aumentar suas fileiras 

(recrutamento forçado), além de se tornar vítima de redes de exploração e tráfico de drogas. 

Assim, a modalidade de aprendizagem em casa e a perda do vínculo com a escola nos 

setores mais vulneráveis da zona rural gerou maior exposição a riscos para crianças e 

adolescentes migrantes e refugiados(as), como o aumento da contaminação e do número 

de vítimas de minas antipessoais, munições não detonadas e armadilhas explosivas, 

recrutamento e uso, violência de gênero, exploração infantil e tráfico de menores, entre 

outros5. 

 

O Brasil fechou suas fronteiras em 17 de março de 2020. Durante o período de quarentena, 

observou-se um processo de retorno de migrantes e refugiados(as) venezuelanos(as) ao 

país de origem, embora não se tenha informação sobre os números oficiais. Cabe destacar 

que grande parte da população venezuelana residente em Roraima está em abrigos para 

migrantes e refugiados(as) (Operação Acolhida) e, também, que há diversas iniciativas 

promovidas por agências das Nações Unidas a partir das quais são realizadas ações 

humanitárias, inclusive educacionais – como por exemplo os espaços “Súper Panas” 

(“Superamigos”).  

 

 
5 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 Exército Popular de Libertação (EPL), afetando 
11.690 estudantes e 537 docentes, o que interrompeu as atividades educacionais e impactou na presença de minas 
antipessoais, munições não detonadas e armadilhas explosivas nos caminhos até as escolas. Houve cinco 
acidentes por minas nos municípios de Catatumbo e também um incidente em La Playa de Belén, totalizando 
554 centros educacionais afetados por minas, munições ou armadilhas. Recomendou-se uma revisão das ações 
de incidência para verificar a segurança dos caminhos e as próprias escolas antes do retorno às aulas presenciais, 
devido aos casos mencionados de minas, munições e armadilhas. Além disso, há um sub-registro de casos de 
recrutamento e uso de crianças e adolescentes durante o ano de 2020. As comunidades expressaram um aumento 
de casos durante a pandemia da COVID-19, sem notificar denúncias formais. Foram confirmados sete casos no 
Norte de Santander, nos municípios de Catatumbo. 



 
 

Sobre o direito à educação durante o período de pandemia, as escolas da rede municipal de 

Pacaraima, em conjunto com os(as) docentes e as famílias, optaram pelo método de ensino 

através de apostilas mensais e pela implementação de Atividades Remotas Direcionadas, 

enviadas aos(às) estudantes para serem realizadas em casa, inclusive os(as) que residem 

em Santa Elena (Venezuela), que também recebem materiais escolares. As escolas ficam 

encarregadas de recolher as atividades e encaminhá-las à Secretaria de Educação, que 

organiza a logística e o transporte. Para facilitar o acesso aos materiais, houve articulação 

com a Receita Federal, a Polícia Federal do governo brasileiro, bem como a Guarda 

Nacional e o Exército da Venezuela, para que as atividades pedagógicas cruzassem a 

fronteira. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC) de Boa Vista lançou o 

Projeto “Aprendendo em Casa”, que tem como objetivo desenvolver tarefas específicas para 

cada etapa e modalidade de ensino, a saber: Educação infantil (creche e pré-escola); Ensino 

Fundamental (1º ao 5º ano, escolas urbanas e indígenas); e Educação Especial. Além disso, 

são oferecidas atividades de artes e educação física. As tarefas são elaboradas pela equipe 

pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e também estão disponíveis na página da 

Prefeitura de Boa Vista. A ajuda do terceiro setor também é fundamental para a inclusão 

educacional de crianças e adolescentes migrantes e refugiados(as). Diversas organizações 

sociais colaboram nas tarefas em torno da matrícula, além de implementarem, durante a 

pandemia, projetos de educação digital para a continuidade do processo de aprendizagem. 

Foi criada uma rádio educacional em Santa Elena (Venezuela) e Pacaraima, em três 

idiomas: espanhol, Warao e Piemon. 

 

No caso do Peru, o grupo de migrantes e refugiados(as) venezuelanos(as) sofreu uma perda 

notável de trabalho estável e também itinerante (43%), além das pessoas que já se 

encontravam nessa situação antes do início das medidas de quarentena. Foram registrados 

63% de migrantes e refugiados(as) venezuelanos(as) em tal circunstância, devido à 

pandemia da COVID-19. 

Em meio a esse difícil contexto, acrescenta-se, ainda, que essa população não recebeu 

nenhum tipo de assistência governamental e, pelo fato de não contarem com seguro de 

saúde, ocorreu um forte aumento da demanda e uso do sistema nacional, que entrou em 

colapso por causa de inúmeros casos de COVID-19. 

 

Em relação ao sistema educacional, no dia 6 de abril foi implementada a proposta “Aprendo 

en casa” (“Eu aprendo em casa”), que inclui a realização de matrículas online. Sobre o 

alcance e o uso da proposta por migrantes venezuelanos(as), observa-se que a grande 

maioria teve problemas associados à falta de dispositivos e conexão com a Internet. Além 



 
 

disso, foi possível ver que a proposta online, assim como a presencial, não contempla 

ajustes curriculares para integrar a população migrante e refugiada. De forma geral, também 

não foi encontrada uma articulação da proposta com os projetos educacionais institucionais. 

No Equador, em âmbito educacional, 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. 

O Ministério da Educação, a partir da criação da estratégia/plataforma “Aprendamos juntos 

en casa” (“Vamos aprender juntos em casa”), buscou facilitar o acesso à educação a 

distância através de fichas pedagógicas, material de educomunicação e canais educacionais 

em meios de comunicação (EDUCATV) para o desenvolvimento do processo de educação 

em casa. O plano educacional “Vamos aprender juntos em casa” acontece por meio do portal 

https://recursos2.educacion.gob.ec/, que apresenta uma diversidade de recursos e 

atividades específicas para o enfrentamento da emergência sanitária. 

Apesar de contarem com esses recursos do Estado equatoriano, que são oferecidos por 

rádio, televisão e Internet, os(as) estudantes migrantes enfrentam grandes dificuldades para 

a continuidade dos estudos, por causa das condições de vida e também da falta de acesso 

à tecnologia e materiais didáticos.  

O direito à educação de crianças e adolescentes venezuelanos(as) nos 
países: instrumentos internacionais 

A educação é um direito básico e fundamental garantido por vários tratados internacionais 

que foram ratificados pelos quatro países estudados, incluindo a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

(PIDESC), o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP), a Convenção sobre 

a Eliminação de todas das formas de Discriminação Racial e a Convenção sobre os Direitos 

da Criança. Dentro dos instrumentos internacionais que tratam do direito à educação de 

migrantes e suas famílias, a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de 

Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias e o Pacto Global para 

https://recursos2.educacion.gob.ec/


 
 

uma Migração Segura, Ordenada e Regular (2018) foram ratificados pelo Equador, Peru e 

Colômbia; o Brasil, por outro lado, retirou-se deste último em 2019. 

Levando em conta as normas relacionadas ao Direito Internacional Humanitário, os quatro 

países aderiram à Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados (1951), com exceção da 

Venezuela, que não a ratificou. No entanto, a Convenção da UNESCO contra a 

Discriminação na Educação (1960) foi ratificada pelo Brasil e Peru, recebendo do Equador 

apenas a aceitação e da Colômbia, a não adesão. Por outro lado, as convenções da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), tais como a Convenção nº 138, sobre a Idade 

Mínima de Admissão ao Emprego (1973), a Convenção nº 169, sobre Povos Indígenas e 

Tribais (1989), e a Convenção nº 182, sobre as Piores Formas de Trabalho Infantil (1999), 

foram adotadas pelos quatro países. 

No âmbito do sistema interamericano, a Carta da Organização dos Estados Americanos 

(1967) foi aprovada por todos os países estudados, bem como o Protocolo Adicional à 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais 

e Culturais – Protocolo de San Salvador (1988), que entrou em vigor 11 anos depois. 

Na Comunidade Andina, o Convênio “Andrés Bello” de Integração Educacional, Científica, 

Tecnológica e Cultural, renovado por meio da Resolução nº 6 de 2019, foi assinado pela 

Colômbia, Peru e Equador, mas o Brasil optou por não participar. Cabe destacar que esse 

marco legal é o que tem permitido a implementação de sistemas medianamente uniformes 

de acesso à educação por parte de crianças e adolescentes migrantes e refugiados(as) 

venezuelanos(as), independentemente do seu status migratório. Também permite uma 

homogeneização básica entre os países mencionados anteriormente. Contudo, no caso da 

Colômbia, o rompimento de relações diplomáticas com a Venezuela suspendeu a 

comunicação bilateral e interrompeu o funcionamento do acordo em termos práticos; 

consequentemente, os conteúdos educacionais deixaram de ser comparáveis. 

Finalmente, os quatro países estudados assinaram a Declaração de Incheon, de 2015, e o 

Marco de Ação para a realização do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4. 

Assim, todos os países assumiram obrigações internacionais, em nível regional e também 

internacional, que ditam a obrigação de tornar efetivo o direito à educação para todos(as) 

os(as) habitantes, sem discriminação. Embora na ordem internacional a proteção do Brasil 

pareça menor que a dos outros países devido ao afastamento do Pacto Global para uma 

Migração Segura, Ordenada e Regular, os demais tratados internacionais vinculantes que 

foram ratificados universalizam o acesso à educação. 



 
 

O sistema educacional e os(as) estudantes migrantes 
venezuelanos(as): características gerais 
Na Colômbia, o sistema educacional tem dez anos de escolaridade obrigatória, indo desde 

o nível pré-escolar até o 9º ano da educação básica, e é composto por: educação formal; 

educação para o trabalho e desenvolvimento humano; e educação informal. O Ministério da 

Educação (MEN) é o órgão máximo de governo, administrado localmente pelas Secretarias 

de Educação, que são entidades territoriais certificadas. O MEN gerencia o orçamento geral, 

mas as entidades territoriais dispõem de recursos próprios. Para cada estudante do sistema 

público, o MEN aloca um valor que a escola recebe. As secretarias também contribuem com 

recursos para o sistema, considerando cada aluno(a). Embora o MEN determine os 

conteúdos que devem ser abordados nas instituições de ensino de acordo com o ano 

escolar, com as orientações gerais do sistema e com a certificação das instituições, cada 

escola tem autonomia sobre seus currículos específicos. 

No Brasil, o período de escolaridade obrigatória é de 14 anos. O sistema federal de 

educação é composto pela educação básica e pela educação superior. A primeira inclui a 

educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, sendo obrigatória dos 4 aos 17 

anos. 

No Peru, a educação básica está organizada em três modalidades6: Educação Básica 

Especial (EBE), Educação Básica Regular (EBR) e Educação Básica Alternativa (EBA). A 

EBE é a modalidade responsável por atender, a partir de uma abordagem inclusiva, crianças 

e jovens com necessidades educacionais especiais associadas a deficiências, talento e 

superdotação. Implementada na educação infantil e educação primária, a EBE oferece os 

seguintes serviços: Programa de Intervenção Infantil (PRITE), de 0 a 3 anos; Centro de 

Educação Básica Especial (CEBE), de 3 a 20 anos; e Programa de atenção não escolarizada 

a talentos e superdotação (PANETS). Por sua vez, a EBR é a modalidade voltada ao 

atendimento de crianças e adolescentes que vivenciam o processo educacional em tempo 

oportuno, de acordo com sua evolução física, afetiva e cognitiva, desde o momento do 

nascimento. Essa modalidade está organizada em três níveis: Educação Infantil, Educação 

Primária e Educação Secundária; em sete ciclos. Por último, a EBA é a modalidade 

desenvolvida no âmbito da abordagem da educação ao longo da vida: os(as) estudantes 

são pessoas que não ingressaram no sistema educacional em tempo hábil, não conseguiram 

concluir a Educação Básica e precisam conciliar os estudos com o trabalho. Conforme a lei, 

a EBA tem os mesmos objetivos e oferece uma qualidade equivalente à da EBR, nos níveis 

da Educação Primária e Educação Secundária. A EBA está organizada em ciclos: inicial, 

 
6  Ver “Currículo Nacional de la Educación Básica” – Ministério da Educação (Peru), 2016, a partir da p. 161. 



 
 

intermediário e avançado.  

 

Requisitos legais para o ingresso escolar: marcos regulatórios e 
políticas 

Cabe destacar que as constituições dos quatro países em estudo se baseiam no direito 

universal à educação. Também são identificados marcos regulatórios nacionais vinculantes, 

segundo os quais o direito à educação deve ser garantido como um direito humano 

fundamental, sem a possibilidade de admitir em nenhum deles uma diferenciação entre a 

condição de migrante-nacional ou migrante documentado-migrante indocumentado.  

Na Colômbia, as normas que permitem gerar ações de acessibilidade para crianças e 

adolescentes migrantes se baseiam na Lei nº 115/1994 (Lei Geral da Educação), que 

operacionaliza o direito à educação, e na Lei 1.098/2006, o Código da Infância e 

Adolescência, o qual define que todo menor de 18 anos que estiver em território colombiano 

deve ter acesso ao processo de educação. Com essa base regulatória e a Constituição 

Política (artigos 67 e 100), em que o direito à educação é decretado como fundamental, foi 

formulado o  Conselho Nacional de Política Econômica e Social (CONPES 3950), um  plano 

de ação que envolve os diversos atores do Estado das áreas educacional, cultural, 

econômica, participativa e comunitária, de segurança, institucional e informativa. A partir 

disso, recentemente o Ministério da Educação formulou as diretrizes necessárias para 

garantir o direito à educação de crianças e adolescentes migrantes provenientes da 

Venezuela. Também criou um plano de alimentação escolar. O acesso a instituições de 

ensino foi promovido a partir da criação de um percurso padronizado para todas as crianças 

e adolescentes migrantes, independentemente de terem ou não documentação. Dessa 

forma, as crianças e adolescentes devem ser acompanhados(as) de um(a) tutor(a) principal 

responsável por garantir que, caso sejam migrantes sem documentação, farão o processo 

de registro no departamento de migração da Colômbia durante os próximos seis meses. Isso 

foi implementado através do Sistema Integrado de Matrículas (SIMAT) (Circular 016), que 

atribui a cada estudante matriculado(a) um código para acompanhamento, 

independentemente do status de migração (NES). A medida permitiu a inclusão da variável 

“país de origem” no sistema de registo dos(as) estudantes, além da alocação de recursos e 

da eliminação de barreiras de acesso associadas ao status migratório irregular.  



 
 

Está em andamento um projeto para a criação da Autorização de Permanência Educacional 

(PEP-E), a qual associa a permanência no país à matrícula escolar7. Além disso, com o 

apoio da cooperação internacional e de agências das Nações Unidas, foram criados o Posto 

de Comando Unificado e o Grupo Interagencial sobre Fluxos Migratórios Mistos (GIFMM), 

como mecanismos de monitoramento, acompanhamento e atenção imediata às 

necessidades de educação (entre outras), sobretudo nas áreas de fronteira. O MEN também 

conta com grupos de trabalho e uma infraestrutura denominada G20 para monitorar, avaliar 

e antecipar situações nas regiões. 

No Brasil, a migração tem se tornado uma realidade cada vez maior em muitos estados, 

causando impacto no ordenamento jurídico nacional. A Lei de Migração (nº 13.445/2017) é 

ampla e inclusiva. Embora não tenha especificidades para os(as) venezuelanos(as), muitos 

avanços nos seus postulados respondem ao fluxo de migrantes da Venezuela, razão pela 

qual crianças e adolescentes migrantes que chegam ao território brasileiro gozam de direitos 

em conformidade com a legislação nacional e o direito internacional. Destaca-se o direito à 

regularização documental, previsto na Lei de Migração de 2017, a qual estabelece que 

inclusive os(as) migrantes que ingressam irregularmente em território brasileiro podem 

solicitar autorização para residir, sendo esta última promovida pelo Estado. O direito à 

educação de crianças e adolescentes em contexto de mobilidade é garantido por uma série 

de instrumentos legais anteriores, construídos a partir da crise migratória, especialmente os 

seguintes: o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação/LDB (Lei nº 9.394/1996), a Lei de Migração (Lei nº 13.445/2017) e a 

Medida Provisória nº 820/2018, posteriormente Lei nº 13.684/2018, que reconhecem a crise 

humanitária na Venezuela e criam o Comitê Federal de Assistência Emergencial, para 

coordenar as políticas públicas a serem adotadas para o atendimento de migrantes. Aplica-

se também a Portaria nº 197/2019, que estabelece procedimentos específicos para o 

registro migratório de crianças e adolescentes desacompanhados(as) e a Resolução 

CME/BV/RR nº 001/2019, que dispõe sobre a matrícula, bem como a revalidação e 

equivalência de estudos realizados no exterior. Há, ainda, uma resolução do Ministério da 

Educação (de 21 de maio de 2020), que orienta o acesso e permanência de migrantes, 

refugiados(as), apátridas e requerentes de asilo nas escolas, além de garantir o acesso 

igualitário à educação, sem distinção entre migrantes e estudantes do Brasil.  

 

 
7 Contudo, em documentos prévios foi possível notar obstáculos a serem superados para garantir não apenas o 
acesso, mas também a permanência (como o acompanhamento da mobilidade em território nacional, além da 
alocação de recursos destinados a cada criança e adolescente migrante que escolas e barreiras simbólicas 
receberiam). 



 
 

Para realizar a matrícula de uma criança ou adolescente migrante, é necessário comparecer 

pessoalmente na escola com a documentação, comprovando a idade e o ano ou série 

escolar. O(a) estudante começará o ano letivo normalmente ou de forma virtual. Todas as 

escolas de Boa Vista e Pacaraima matriculam alunos(as). Quando não é possível apresentar 

o comprovante de escolaridade, as crianças e adolescentes migrantes fazem uma prova de 

nivelamento, a partir da qual se atribui o ano ou série do(a) estudante. Previamente, os pais 

fazem uma autodeclaração do ano ou série da criança e, a partir disso, ela faz uma prova 

escrita. Esse procedimento está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 

de 1996, e em resoluções nos níveis estadual e municipal. Assim, Desde 2018, não há 

impedimentos para o ingresso de crianças e adolescentes migrantes venezuelanos(as) no 

sistema educacional brasileiro, a partir da flexibilização e suspensão da necessidade de 

tradução de documentos para a matrícula escolar, além de requisitos de documentação 

pessoal do país de origem, registo nacional ou documento provisório, bem como a anulação 

da validade de documentos e prazos, ainda que não se encontrem em situação regular. 

 

Por sua vez, o Equador, 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. 

 

No caso do Peru, a maioria dos(as) migrantes e refugiados(as) venezuelanos(as) não possui 

documentação que comprove o nível de estudos. O país não contava com nenhuma 



 
 

regulação nesse sentido até 2019, quando elaborou uma norma regulatória para permitir 

que a população em questão tivesse acesso à matrícula escolar através da Plataforma 

SIAGIE. Também foram realizadas provas de nivelamento no âmbito do Currículo Nacional 

da Educação Básica (CNEB). 

 

Em suma, os quatro países dispõem de instrumentos regulatórios e implementaram políticas 

para garantir o acesso à educação por parte de crianças e adolescentes venezuelanos(as), 

com ou sem documentação: a Colômbia, por meio do Número de Identificação (NES) e do 

ingresso no Sistema de Matrículas Estudantis (SIMAT); o Brasil e o Peru, através de marcos 

jurídicos e medidas específicas a partir da crise humanitária na Venezuela, que flexibilizaram 

os requisitos de documentação e tradução; e o Equador, com instrumentos (Acordo 

0025/2020) que garantem a matrícula escolar. 

Três dos países estudados aderiram ao Convênio “Andrés Bello”: Peru, Equador e Colômbia 

e foi possível observar que esse marco geral implica um grande avanço nas regulações 

regionais abordadas. Porém, no contexto real de migração da população venezuelana, não 

garante o acesso dos(as) estudantes venezuelanos(as) ao sistema educacional, já que se 

baseia na necessidade de documentação apostilada, procedimento que atualmente não é 

possível realizar na Venezuela.  

Diante dessas circunstâncias, cada um dos países resolve o ingresso no sistema 

educacional de formas diferentes: a maioria, através da aplicação de provas de nivelamento, 

a fim de atribuir os níveis dos(às) estudantes de acordo com seus conhecimentos. 

 

Sobre o grau de implementação dos marcos regulatórios vigentes, 
políticas e planos de ação para a população em estudo 
O objetivo do projeto de pesquisa é identificar obstáculos na implementação de políticas que 

dificultam o acesso à educação por parte de crianças e adolescentes migrantes e 

refugiados(as) venezuelanos(as). Esse objetivo foi ampliado na sua definição conceitual, 

buscando entender com maior precisão o fenômeno do acesso escolar, já que nem sempre 

se trata de um problema de ingresso no sistema, mas de manutenção, conclusão e 

acompanhamento de casos, assim como uma questão ligada à convivência escolar em 

relação à xenofobia e à discriminação. 

Nos países em estudo, de forma geral, não foram identificadas lacunas ou descumprimentos 

na implementação de políticas e marcos regulatórios. Em muitos casos, no que diz respeito 

ao marco normativo-político que sustenta o sistema educacional, observa-se que há 



 
 

abordagens e estratégias que incluem a problemática da migração, embora não a 

desenvolvam explicitamente em relação à população migrante e refugiada estrangeira: no 

nosso caso, venezuelana. O sistema educacional deve interpretar as ideias de inclusão 

educacional, multiculturalismo, pluralidade, etc. que aparecem nos marcos regulatórios para 

incluir a população migrante e refugiada proveniente da Venezuela. No entanto, entende-se 

que é necessário mencionar essa população de forma mais específica, devido à dimensão 

que o fenômeno migratório venezuelano tem assumido durante os últimos anos na região. 

Conclusões 

Descobertas 
 

Nesta seção, são mencionadas as principais descobertas desta pesquisa, que marcam 

características comuns nos quatro países em estudo. 

 

Todos os casos estudados seguem consensos internacionais e compromissos realizados 

para garantir o direito à educação de crianças e adolescentes migrantes e refugiados(as). 

Observou-se uma particularidade com relação ao Convênio “Andrés Bello” em termos de 

sua aplicabilidade no caso de migrantes e refugiados(as) venezuelanos(as), pois ele implica 

a gestão de uma apostila que atualmente não é possível na Venezuela. Já no caso da 

Colômbia, a aplicação do acordo está suspensa, devido ao encerramento das relações 

diplomáticas entre os dois países. 

 

Todos os quatro países possuem leis nacionais, tanto de migração quanto de educação, que 

garantem o direito à educação das crianças e adolescentes migrantes. Nesse sentido, pode-

se dizer que em todos os casos existe uma harmonização entre as legislações nacionais e 

os acordos internacionais. 

 

No que se refere às políticas de âmbito nacional, estas são reconhecidas pelos atores locais 

entrevistados em todos os casos em estudo, contemplando sua plena validade e aplicação. 

 

Em relação à existência de organizações internacionais como UNICEF, IOM, ACNUR e 

outras, o estudo mostrou que estas desempenham um papel muito importante como 

garantidoras do cumprimento dos direitos de migrantes e refugiados(as) através de ações 

de intervenção direta.   

 



 
 

Este estudo concluiu que um dos principais obstáculos ao acesso à educação são os 

problemas estruturais dos próprios sistemas educacionais, no que diz respeito à 

infraestrutura e equipamento, que se tornam barreiras de acesso para além do marco 

regulatório existente. 

    

Outra constatação é o lugar que as provas de nível ocupam para solucionar problemas de 

requisitos legais para venezuelanos(as) indocumentados(as). Como na maioria dos casos 

não existem regulamentos claros e acessíveis para sanar a falta de documentação que 

certifique o conhecimento, os sistemas educacionais resolvem a admissão escolar com base 

na aplicação de provas de nível que permitem estabelecer critérios para a inserção dos(as) 

estudantes no nível educacional compatível com os resultados obtidos. A aplicação deste 

dispositivo envolve desafios com respeito aos requisitos de graduação acadêmica de cada 

um dos países em relação à Venezuela, que no caso da Colômbia se traduzem em um 

atraso médio na idade das crianças e adolescentes e no ano letivo correspondente. 

 

Quanto aos sistemas de informação e monitoramento que permitem obter os dados 

necessários para decidir ações voltadas à inserção e manutenção de estudantes 

venezuelanos(as) nos sistemas educacionais, é possível concluir que a falta de 

desenvolvimento nos casos em estudo acentua a iniquidade nas trajetórias escolares de 

migrantes e refugiados(as). As regulamentações resolvem o problema do acesso formal ao 

sistema educacional, mas não garantem sua permanência. Resta ainda incorporar um 

sistema de informação dinâmico que permita acompanhar as trajetórias educacionais dessa 

população.  

 

Em muitos casos, é possível falar de uma invisibilização do fenômeno da migração em 

massa de venezuelanos(as), já que não há menções específicas do caso desses(as) 
migrantes em estudo em todas as regulamentações destinadas a garantir o acesso à escola, 

o que muitas vezes abre caminho para a discricionariedade. 

 

Uma particularidade é que o nível secundário implica maiores dificuldades de acesso e 

permanência na escola por diferentes motivos: os(as) jovens começam a trabalhar, as 

lacunas acadêmicas são mais perceptíveis ou há mais chances de períodos de 

desescolarização. 

 

Outra descoberta é a inexistência de adaptações curriculares para atender às 

especificidades da população escolar venezuelana, com exceção do caso brasileiro em 

relação ao bilinguismo. 



 
 

Barreiras e dificuldades 
 

Em relação às barreiras e dificuldades, observam-se características comuns em relação a 

uma realidade estrutural baseada na situação de vulnerabilidade das famílias migrantes e 

refugiadas, potencializada pela falta de oportunidades de trabalho nos países anfitriões. 

 

Outra barreira é aquela apresentada pelos custos econômicos relacionados à vida escolar, 

como materiais, uniformes, transporte etc., que em sua maioria devem ser custeados pelas 

famílias. 

 

Existem problemas estruturais inerentes aos sistemas educacionais, como déficits de 

orçamento, infraestrutura e equipamento, falta de corpo docente e de vagas nos sistemas, 
que atuam como limitações na busca de acesso e permanência de crianças e adolescentes 

migrantes e refugiados(as) nas escolas. 

 

As famílias venezuelanas valorizam a educação e sua exigência como um direito. Nos 

países estudados, estas pessoas encontram uma difícil realidade de rejeição social baseada 

em xenofobia e práticas discriminatórias. 

 

A pandemia da COVID-19 e o consequente fechamento de fronteiras também evidenciaram 

uma barreira conjuntural ligada às estratégias de continuidade educacional. Foram expostas 

as diferenças estruturais relacionadas às deficiências relacionadas ao acesso à 

conectividade e à disponibilidade de dispositivos digitais. Além disso, a mudança no 

cotidiano dos(as) migrantes pendulares devido à impossibilidade de mobilidade. 

 

No caso peruano surgiu o paradoxo do visto humanitário, que pode ser útil para pensar em 

outros números semelhantes, pois ao invés de proteger quem mais precisa, acaba 

aumentando sua vulnerabilidade, deixando pessoas em uma situação migratória irregular 

que as impede de se aproximar de instituições do Estado, como escolas, por medo de serem 

descobertas nessa condição. 

 

Recomendações 

Os países analisados dispõem de instrumentos legais e políticos para garantir o direito à 

educação de crianças e adolescentes migrantes e refugiados(as), embora cada país tenha 

optado por estratégias diferentes que têm implicado resultados díspares. Destaca-se o alto 



 
 

grau de conhecimento dos marcos regulatórios e das intervenções geradas nos efeitos das 

políticas em todos os níveis (nacional, departamental e local). No entanto, o sistema 

educacional continua com barreiras de acesso, permanência e graduação de crianças e 

adolescentes migrantes e refugiados(as) que afetam a qualidade, disponibilidade e 

sustentabilidade da escolaridade. Essas barreiras se manifestam principalmente por 

questões estruturais da população migrante e refugiada (condições socioeconômicas de 

extrema pobreza), e por déficits nos sistemas educacionais dos países, bem como 

características relacionadas às práticas discriminatórias das quais a população venezuelana 

é vítima.  

A fim de fortalecer os Estados como garantidores do direito à educação, desenvolve-se uma 

série de recomendações. 

• É necessário fortalecer o investimento educacional em termos de infraestrutura e 

equipamento escolar, de forma a garantir vagas para todas as crianças e 

adolescentes migrantes, refugiadas(os) ou nativas(os). 

• As ações voltadas para a garantia do acesso à escola devem ser acompanhadas de 

intervenções que visem ao fortalecimento da demanda educacional por meio da 

melhoria das condições de vida, desde emprego e moradia até auxílio financeiro à 

escolarização. 

• É necessário promover a implantação de um sistema informatizado de matrícula e 

monitoramento das trajetórias escolares. A título de exemplo, existem atualmente o 

SIAGIE, no Peru, e o SIMAT, na Colômbia. Essa ferramenta permitiria solucionar o 

problema de quem não possui documentos escolares atribuindo uma identificação 

única a cada estudante, além de poder acompanhar a escolaridade. 

• Promover a criação de protocolos específicos para a integração da população 

migrante no sistema educacional, que colaborem com a implementação do 

regulamento. Embora os marcos legais promovam e tendam a garantir os direitos 

educacionais de toda a população, o fenômeno de migração em massa gera nos 

estabelecimentos de ensino a necessidade de explicitar procedimentos que 

fortaleçam a inclusão desse grupo particular.  
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