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EDITORIAL

Prezados leitores e leitoras,
 
É um orgulho trazer a vocês a primeira 
newsletter sobre Planejamento Educacional 
Sensível a Crises desenvolvido pela Rede de 
Especialistas em Política Educacional do IIPE 
UNESCO com o apoio da Agência Sueca de 
Cooperação para o Desenvolvimento 
Internacional (Asdi), como parte do projeto 
"Crisis-affected people on the move". A cada 
edição, abordaremos diferentes questões 
ligadas ao planejamento educacional sensível 
a crises, com ênfase na mobilidade humana.
 
Neste primeiro número, vocês encontrarão um 
artigo e uma entrevista que analisam a 
resposta que a Colômbia vem oferecendo ao 
fluxo migratório recebido da Venezuela nos 
últimos anos. Além disso, examinaremos 
outras experiências, destacando as boas 
práticas que têm sido implementadas nos 
países da região.
 
Não deixar ninguém para trás é uma das 
promessas mais ambiciosas em nível mundial 
da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável, aprovada pela ONU. A migração e 
o deslocamento forçado são duas das 
principais questões globais que a agenda deve 
encarar para atingir os 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), incluindo 
o ODS 4: "Assegurar a educação inclusiva e 
equitativa e de qualidade, e promover 
oportunidades de aprendizagem ao longo da 
vida para todas as pessoas".
 
A educação constitui um direito humano e, 
portanto, a migração forçada ou voluntária 
não implica deixar este direito para trás (GEM, 
2019). Um planejamento educacional sensível 
a crises que permita construir resiliência 
diante de fenômenos de caráter social (como 
deslocamentos ou conflitos), natural ou 
socionatural é uma ferramenta valiosa para os 
diferentes sistemas educacionais da região,
e isso inclui promover a adoção de medidas

preventivas que melhorem a capacidade de 
resposta e evitar que perigos e ameaças 
resultem efetivamente em crises ou desastres.
 
Portanto, o projeto visa assegurar que os 
governos e servidores públicos da região 
incorporem essa temática em suas agendas 
para desenvolver sistemas educacionais 
resilientes.
 
O desafio nos próximos meses será realizar 
ações sistemáticas que promovam o diálogo 
contínuo com as autoridades da região. Além 
da elaboração desta série de newsletters, da 
realização de webinars e da abertura de um 
eixo temático na RED, serão realizados 
processos de cooperação Sul-Sul entre os 
países que dela necessitem a fim de colaborar 
no aprimoramento das capacidades de 
planejamento educacional em ambientes 
complexos, como os que predominam na 
nossa região.
 

Os sistemas educacionais devem ser inclusivos 
e cumprir o compromisso de equidade 
estabelecido pela Agenda 2030, 
desenvolvendo estratégias de prevenção de 
longo prazo dentro dos planos de estudos, tais 
como programas de educação para a paz, a 
cidadania mundial e a educação para o 
desenvolvimento sustentável.
 
Esperamos que vocês gostem da newsletter e 
nos ajudem a divulgá-la!

Não deixar ninguém para trás é uma 
das promessas mais ambiciosas em 
nível mundial da Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável, aprovada 
pela ONU.
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PESSOAS EM MOVIMENTO: O IMPACTO DA 
MIGRAÇÃO VENEZUELANA NO SISTEMA 
EDUCACIONAL DA COLÔMBIA

Tendênc i as  at uai s  de 
mi g r aç ão na r eg i ão

Ao analisar as tendências atuais na 
migração regional, é possível observar um 
grande aumento no fluxo migratório e 
uma guinada drástica em relação às 
tendências de décadas anteriores.
 
Por um lado, entre 2000 e 2010, o 
número de pessoas latino-americanas que 
viviam em um país diferente de seu país 
de nascimento aumentou em 32%, 
enquanto, no caso das pessoas centro-
americanas, esse aumento foi de 35% 
(OREALC/UNESCO, 2019).
 
Do mesmo modo, ao comparar a situação 
atual com a da década de 1970, é fácil 
identificar uma mudança nas tendências 
globais de migração na região.

Pessoas que vivem em um país diferente daquele em que nasceram
 na América Latina e Caribe

De 2000 a 2010 
houve um 

vertiginoso 
aumento da 

população que vive 
em um país 

diferente de seu 
país de origem.

Fonte: Martínez, J; Orrego, C. (2016) Nuevas tendencias y dinámicas migratorias en América Latina y El Caribe - CEPAL.
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Nos anos 70, 76% da migração na região 
era proveniente de outras partes do 
mundo, e 24% era atribuída à migração 
intrarregional. Até 2010, o panorama 
mudou radicalmente: 37% dos migrantes 
da região eram de procedência 
ultramarina, enquanto 63% correspondiam 
à migração intrarregional 
(OREALC/UNESCO, 2019).
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O c as o da Col ômbi a
A Colômbia tem uma história marcada 
pelo conflito armado, o que provoca o 
deslocamento tanto interno quanto 
emigratório de milhares de pessoas, entre 
elas crianças, adolescentes, docentes e 
funcionários não docentes. Somado à 
gestão de sua situação interna, o Estado 
colombiano tem lidado com a onda 
migratória de milhões de venezuelanos 
deslocados de seu país de origem.

Para entender a magnitude do fenômeno, 
basta considerar que, dos 5,6 milhões de 
migrantes venezuelanos no mundo, 4,6 
milhões estão localizados na América 
Latina e no Caribe, e 1,8 milhão estão 
concentrados na Colômbia 
(OREALC/UNESCO, 2021).
 
Dada a complexidade desse cenário, a 
resposta do governo colombiano envolveu 
a implementação de políticas para garantir 
o direito à educação das pessoas 
migrantes venezuelanas.
 
As medidas implementadas nos últimos 
anos vão da eliminação dos requisitos de 
documentação para matrícula no sistema 
educacional à criação de roteiros de 
atendimento, a elaboração de estratégias 
para ampliar a infraestrutura escolar e 
garantir a disponibilidade de 
equipamentos, a criação de modalidades 
flexíveis de aprendizagem, a adequação de 
programas de formação docente, o 
desenvolvimento de iniciativas de 
alimentação e transporte, e a realização de 
campanhas e ações contra a xenofobia e a 
violência de gênero, entre outras 
(OREALC/UNESCO, 2020).

Em sintonia com isso, o fluxo migratório 
proveniente de países da região afetados 
por crises políticas e econômicas tem 
significado o deslocamento forçado de 
milhões de pessoas entre países da 
América Latina, colocando em crise os 
sistemas educacionais dos países 
anfitriões e obrigando-os a adequar suas 
políticas e planos a fim de oferecer 
serviços educacionais de qualidade a 
crianças e jovens em situação de 
deslocamento.
 
A crise migratória venezuelana é a maior 
do Hemisfério Ocidental e a segunda em 
termos quantitativos no mundo inteiro, se 
levarmos em consideração a situação dos 
refugiados sírios em território turco 
(CRA/UNICEF, 2020). Esse processo de 
emigração tem tido um impacto 
principalmente na Argentina, no Brasil, no 
Chile, no Colômbia, no Equador, no Peru e 
nas ilhas do sul do Caribe, e a maioria dos 
governos da região vem empenhando 
esforços para facilitar o acesso dessa 
população ao território, à documentação e 
aos serviços. No entanto, sua capacidade 
de lidar com as necessidades crescentes 
de proteção e integração tem estado 
sobrecarregada, o que muitas vezes levou 
à aplicação de controles de fronteira mais 
rígidos (ACNUR, 2019).
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No total, 5.600.000 pessoas migraram da Venezuela a outros países.
Fonte: OREALC/UNESCO (2021)

Distribuição da emigração venezuelana

Peru 19 %

Chile 8 %

Equador 8 %

Outros países da região 15 %Outros países 18 %

Colômbia 32 %

363.000 estudantes formalmente 
matriculados no sistema educacional, a 
grande maioria no sistema público (ECW, 
2021).
 
De acordo com o Sistema de Matrícula 
Escolar do Ministério da Educação (SIMAT), 
até abril de 2021 esse número havia 
chegado a 455.566 estudantes.

A eliminação das barreiras legais à 
educação (que estabelece que o acesso 
aos estabelecimentos de ensino deve ser 
garantido a todas as crianças e 
adolescentes que se encontrem em 
território colombiano, independentemente 
de sua nacionalidade ou condição 
migratória) e a criação de um roteiro 
educacional para o atendimento de 
crianças e adolescentes da Venezuela 
tiveram um impacto no aumento 
exponencial das taxas de matrícula.
 
O número de estudantes venezuelanos 
que ingressaram no sistema educacional 
formal da Colômbia aumentou em cerca 
de 1000% entre 2018 e 2020, atingindo o 
número de aproximadamente
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Por sua vez, a Estratégia de Atendimento à 
Migração Proveniente da Venezuela 
definida pelo CONPES (Conselho Nacional 
de Política Econômica e Social) destinou 
ações adicionais em 2021 por um custo 
estimado de 422.779 milhões de pesos 
colombianos, com o objetivo de, em 
primeiro lugar, agilizar o processo de 
validação dos estudos básicos, médios e 
superiores realizados na Venezuela e, em 
segundo, melhorar as condições das 
crianças e adolescentes migrantes nas 
instituições de ensino oficiais. Para este 
último ponto, também foram 
implementadas ações para o 
desenvolvimento de competências cívicas 
e socioemocionais para a prevenção da 
xenofobia e de outras

situações que afetam a convivência 
escolar (MINEDU, 2021).
 
A inclusão da variável “local de origem” 
no SIMAT representou um primeiro 
passo para a localização e 
georreferenciação de estudantes 
oriundos da Venezuela, a fim de se obter 
um diagnóstico mais preciso do setor, 
estimando que a maioria deles está 
localizada nas zonas de influência 1 
(municípios fronteiriços de chegada) e 2 
(municípios com maior povoamento); 
portanto, é nessas áreas que o trabalho 
institucional de acesso à educação tem 
sido priorizado (Pinto, Amaya & Sáez, 
2019).

O fluxo migratório proveniente de países da região afetados por 
crises políticas e econômicas tem significado o deslocamento 
forçado de milhões de pessoas entre países da América Latina.

Mudanças nas tendências migratórias 
da América Latina e Caribe

Ultramarina Intrarregional

Década 1970

Ultramarina Intrarregional

Década 2010
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No que se refere à avaliação, o Instituto 
Colombiano de Avaliação da Educação 
reduziu os requisitos com o objetivo de 
possibilitar que estudantes migrantes sem 
documento de identidade válido 
participem do Saber 11, um exame que 
permite validar os estudos de nível médio 
e ingressar no ensino superior. No entanto, 
uma vez que a entrega dos resultados 
exige a existência de documento válido, os 
estudantes em situação de irregularidade 
migratória não conseguem recebê-los, o 
que dificulta seu acesso ao ensino superior 
(GEM/UNESCO, 2020).

Conforme afirmou a Ministra da Educação

da Colômbia, María Victoria Ângulo, essa 
situação está em via de ser resolvida (ECW, 
2021) por meio do trabalho 
interministerial para a criação do Estatuto 
Temporário de Proteção aos Migrantes 
Venezuelanos (Ministério das Relações 
Exteriores da Colômbia, 2021). Esse 
estatuto, que começou a ser 
implementado em maio deste ano, é uma 
resposta intersetorial que permite a 
regularização da situação dos migrantes 
venezuelanos em território colombiano e 
constitui um grande passo para sua 
inclusão não só no setor educacional, 
como também em todas as esferas da 
sociedade.
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Embora o processo não tenha decorrido 
sem dificuldades, a resposta constitui um 
exemplo valioso para os países da região, 
pois mostra a capacidade de adaptação e 
resiliência do sistema educacional 
colombiano para garantir os direitos e 
satisfazer as necessidades das pessoas 
migrantes e refugiadas.

Não podemos perder de vista o fato de 
que a região enfrenta problemas 
estruturais comuns de desigualdade e 
segregação (IIPE/CLADE, 2021) que 
podem exacerbar cenários de crise e seus 
múltiplos impactos.

Nesse tipo de cenário, o planejamento 
sensível a crises é uma ferramenta 
valiosa para promover a resiliência e a 
coesão social nos sistemas educacionais.

Dada a continuidade dos conflitos, 
fenômenos naturais e a atual situação 
sanitária que a região enfrenta, é 
essencial que os diferentes atores do 
setor educacional protejam o direito à 
educação.

Para isso, é necessário desenvolver 
planos e políticas que forneçam a 
docentes e estudantes ferramentas para 
reagir de forma adequada durante a crise, 
aumentando a resiliência do sistema 
educacional e promovendo a coesão 
social (IIPE/PEIC/IBE, 2015).

Boas  pr át i c as  e  l i ç ões 
apr endi das

O governo da Colômbia tem realizado 
grandes esforços em termos de 
financiamento, planejamento 
intersetorial, alteração da 
regulamentação e articulação com 
organizações internacionais e da 
sociedade civil para responder ao enorme 
desafio do fenômeno migratório.

Documento de trabalho

Leia o documento
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ENTREVISTA COM MILENA MONTOYA 
SERRANO

Ver vídeo

“[...] estamos falando da vida de 
milhões de crianças que precisam ser 
transformadas: temos que correr para 
dar respostas a esse direito.”

Nesta primeira edição da newsletter, 
temos o prazer de contar com a 
especialista colombiana em políticas 
educacionais Milena Montoya Serrano. 
Milena é economista e mestra em Ciências 
Econômicas pela Universidade Nacional
da Colômbia.

Durante mais de sete anos, ela trabalhou 
no Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) como Consultora 
de Monitoramento e Avaliação em diversos 
projetos, como os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável e a 
Educação de Qualidade para a Equidade 
e a Paz.
 
Além disso, coordenou o Programa de 
Aceleração do ODS 4 em Bogotá. 
Atualmente, ela atua como Coordenadora 
da Unidade de Avaliação e Pesquisa da 
EDUCAPAZ.
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Paula Klenner destacou que ainda há um 
caminho a ser trilhado até que as respostas 
educacionais às crises sejam 
verdadeiramente equitativas e incluam os 
setores mais vulneráveis e historicamente 
marginalizados em sua formulação.

Neste webinar, analisamos como os 
sistemas educacionais podem responder a 
fenômenos como deslocamentos 
forçados, desastres naturais, conflitos 
armados e emergências sanitárias de 
forma a evitar que resultem em crises que 
afetem o cumprimento do direito das 
pessoas à educação, segurança e saúde.
 
Na América Latina, esses fenômenos 
constituem um problema recorrente, o 
que exige que sua especificidade seja 
considerada e que seja dada visibilidade à 
sua importância, levando em conta as 
complexidades da região.

Pr i nc i pai s  des af i os 
da r eg i ão

Por essa razão, é importante refletir sobre 
a capacidade dos sistemas educacionais 
não tanto de dar uma resposta a situações 
de emergência específicas, mas sim de 
serem resilientes a elas.
 
Sussana Urbano frisou que é preciso 
entender o contexto e então, no 
planejamento, transpor esse 
conhecimento às contingências que 
possam surgir. Jair Torres acrescentou que 
outro desafio pendente é considerar a 
natureza sistêmica das crises que possam 
estar afetando o sistema educacional.

WEBINAR #1

RESILIÊNCIA DOS SISTEMAS EDUCACIONAIS 
NA AMÉRICA LATINA

Visite o site

Situação dos migrantes na América Latina
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Paula Klenner observou que não há ação 
mais significativa, sustentável, duradoura e 
eficaz do que “todos na escola”. As 
comunidades de acolhimento também 
devem ser contempladas porque, dentro 
de uma perspectiva mais ampla, as 
políticas que garantem o direito à 
educação estão necessariamente 
relacionadas a outros direitos. Jair Torres 
destacou que é necessário que os 
ministérios da educação não fiquem 
isolados, mas possam se integrar 
conjuntamente, como parte de um mesmo 
sistema, com outros setores e níveis de 
governo.
 
Nesse sentido, Sussana Urbano destacou a 
importância da transdisciplinaridade para a 
identificação de cenários e para o 
planejamento, de forma a tratar o 
fenômeno emergente para que ele não se 
transforme em uma crise. Em relação ao 
fluxo migratório, ela exemplificou que não 
se trata apenas de dispor de mais vagas 
nas escolas, mas sim de levar em conta 
uma perspectiva de inclusão relacional que 
considere todos os aspectos, de forma a 
desenvolver soluções duradouras.

A mobi l i dade 
mi g r at ór i a c omo 
f enômeno

Os fenômenos de caráter social ou natural 
costumam estar relacionados entre si e 
afetam, de maneiras diferentes, o que, em 
última análise, esperamos do sistema 
educacional: uma educação de qualidade, 
acessível e inclusiva.

O último segmento abordou exemplos 
específicos de resiliência na região.

Si s t emas  educ ac i onai s  
r es i l i ent es

Sussana Urbano destacou o trabalho 
recente da Colômbia, do Equador e do 
Peru, países que receberam o maior fluxo 
migratório de população venezuelana. Ela 
falou sobre como esses países fizeram 
ajustes em suas políticas públicas e 
sistemas educacionais para preparar seu 
corpo docente, suas metodologias e seus 
desenhos curriculares.
 
Jair Torres mencionou as experiências da 
região do Caribe, destacando 
especialmente a troca de experiências 
entre países com o objetivo de 
aprenderem uns com os outros, de forma a 
gerar medidas de prevenção e mitigação 
de fenômenos tanto de origem natural 
como gerados pelo contexto social.
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Paula Klenner mencionou o programa 
realizado no Peru Lima Aprende, que 
atende a estudantes que estão fora da 
escola; algo especialmente importante no 
contexto de uma pandemia, em que as 
crianças refugiadas são as mais 
vulneráveis. Ela também mencionou uma 
modificação regulamentar recente no 
Equador que permite a inclusão 
educacional de estudantes migrantes e 
refugiados. Finalmente, destacando a 
importância de contar com dados 
baseados em evidências para o 
planejamento, ela fez referência a um
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A i nc er t ez a c omo 
c ar ac t er í s t i c a not ór i a 
da di mens ão s oc i al

Leia o artigo

Mariana Clucellas apresentou a perspectiva 
geral com a qual o IIPE UNESCO encara o 
planejamento estratégico e situacional, 
incorporando a incerteza como uma 
característica notória da dimensão social. 
Esta abordagem enxerga o planejamento 
como uma resposta aos contextos 
variáveis da região e propõe sua aplicação 
transversal para tratar fenômenos sociais 
antes que eles se transformem em crises e 
afetem especialmente as pessoas mais 
vulneráveis.

stema desenvolvido no Chile para realizar 
o acompanhamento individualizado das 
trajetórias educacionais de estudantes 
migrantes em situação irregular.

O webinar terminou com uma rica 
interação entre o público e os 
especialistas, com comentários e 
contribuições valiosas sobre as 
experiências nos diferentes países 
participantes.
 
Os integrantes da Rede de Especialistas 
em Política Educacional da América Latina 
que participaram do encontro, por sua vez, 
deram continuidade à troca de ideias em 
um fórum temático sobre as discussões 
visibilizadas durante o evento.

Leia a entrevista
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Acesse um espaço bilateral de iniciativas, programas e projetos por meio da RED. 
  
Se você é membro da RED e pertence a uma equipe técnica de governo em nível federal, 
estadual ou municipal, pode solicitar reuniões em um ambiente virtual privado, exclusivo 
e gratuito com outros colegas da região.  
  
Preencha o formulário de solicitação aqui.
 
Para obter mais informações, envie um e-mail para: red@iiep.unesco.org

FAÇA PARTE DA RED

SOL I CI TE UMA MESA DE TRABAL HO 
ENTRE PAÍ SES

A Rede de Especialistas em Política Educacional da América Latina é um espaço de 
encontro virtual com mais de 1.400 profissionais envolvidos na elaboração, 
implementação e análise de políticas educacionais na América Latina.
 
Encontre um lugar de formação, profissionalização e debate na comunidade de prática do 
IIPE UNESCO.
 
Conheça mais benefícios e candidate-se aqui.

Visitar la web

https://es.surveymonkey.com/r/WFQ9VPG
mailto:red@iiep.unesco.org
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/index.php/pt/portal/conheca-mesas-de-trabalho-virtuais-da-rede-de-especialistas
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/postulacion-a-la-red
https://www.r4v.info/
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