MÓDULO 5
JUNTOS E MISTURADOS:
EDUCAÇÃO E MIGRAÇÃO
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Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao módulo 5 da formação virtual EDUMIGRA –
Formação de Professores(as) para a Garantia do Direito à Educação de Crianças e Adolescentes
Refugiados e Migrantes!

Neste quinto módulo, vamos nos aproximar de um tema central para muitas pessoas que se
movimentam pelo mundo: o direito à educação.
A educação é um dos aspectos fundamentais no projeto migratório de grande parte das
pessoas. Muitas chegam ao país de destino e logo buscam o acesso às instituições de ensino
para si e/ou para seus filhos.
As pessoas que migram procuram nas escolas o aprendizado da língua local, a continuidade
dos estudos, a ampliação de qualificação e o estabelecimento de laços sociais.
A presença de estudantes migrantes ou descendentes é uma realidade cada vez mais frequente
em escolas de norte a sul do Brasil. Por exemplo, em 2019 a cidade de Manaus contava com
cerca de 3 mil crianças e adolescentes venezuelanas matriculadas na rede pública de ensino.
Em 2020, esse número dobrou para 6,6 mil estudantes1.
Qual é o papel da educação no projeto migratório?
Como a escola pode acolher os estudantes migrantes e suas famílias?
Estamos incorporando o conhecimento e a diversidade cultural trazidos por
estudantes de diferentes origens nos processos de aprendizagem?
A partir dessas três questões provocadoras, a proposta deste módulo é discutir os impactos
da migração nas escolas, os desafios e o potencial da diversidade cultural e as experiências
pedagógicas exitosas no acolhimento às pessoas migrantes.
Vamos começar?
1	É importante destacar ainda que, segundo dados do Departamento da Polícia Federal de julho de 2020, desde 2019 mais de 26 mil
pessoas solicitaram refúgio ou residência temporária em Manaus. In: UNICEF Brasil. Enfrentando as desigualdades sociais na infância
e adolescência em Manaus (AM): Ações da Plataforma dos Centros Urbanos 2017-2020. UNICEF Brasil, 2020. P. 3; 5. Disponível
em: https://www.unicef.org/brazil/relatorios/enfrentando-desigualdades-sociais-na-infancia-e-adolescencia-em-manaus
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5.1

ABERTURA

Cáritas e OIM

Vendo os meus sonhos
e em troca da fé ambulante
quero ter no final da viagem
um caminho de pedra feliz
Tantos anos contando a história
de amor ao lugar que nasci
tantos anos cantando meu tempo
minha gente de fé me sorri
tantos anos de voz nas estradas
tantos sonhos que eu já vivi

“Vendedor de sonhos” (Milton Nascimento)
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5.2

HISTÓRIAS EM MOVIMENTO

São muitas as histórias de pessoas que se movimentam pelo mundo e acessam, ou buscam
acessar, os sistemas de ensino nos países de destino. Escolhemos quatro delas para iniciar o
nosso contato com essa realidade.

Quando cheguei aqui não acreditava que um dia iria falar português.
No início eu ainda estava em choque, não conseguia aceitar a nossa
situação. Tive que deixar tudo na minha casa.
Lucia tinha uma rotina semelhante à de muitos jovens, passava a semana entre sua casa e a
escola e aos domingos frequentava a igreja. Com 17 anos, a jovem que vivia em Kinshasa, capital
da República Democrática do Congo (RDC), teve sua rotina alterada de forma brusca. Um dia,
ao invés de ir à escola, a família foi ao aeroporto. Ela saiu de seu país sem compreender o que
se passava – “Nós, crianças, não éramos envolvidas nos assuntos dos adultos”, ela comenta –
e somente no Brasil pôde entender a situação da sua família. Seus pais sofriam perseguição
política na RDC e, diante das ameaças de morte, fugiram com a família somente com a roupa do
corpo. Ela passou a se lembrar de fatos passados que não havia observado com atenção, como
uma noite em que faziam o trajeto da igreja à sua casa e foram seguidos. Lucia teve dificuldades
no início da sua vida no Brasil, em 2015. Ela começou a trabalhar no Brasil para ajudar nas
despesas da família e hoje divide seu dia em uma jornada exaustiva entre o trabalho e as aulas2.

A gente queria sair da Jordânia por causa dos estudos dos meus
filhos, a gente queria dar uma vida melhor para eles.
Fátima, descendente de família curda, morava com seus três filhos e o então marido em Alepo,
2

https://www.acnur.org/portugues/2018/10/22/estou-realizando-meu-sonho-aqui/
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na Síria. Ela trabalhava como costureira em uma fábrica de roupas de propriedade da sua
família. Com a deflagração da guerra, o marido a abandonou e levou com ele dois de seus
filhos, que tinham 12 e 13 anos. Ela e seu filho de 8 anos passaram a viver sozinhos até que
Fatima conheceu seu atual marido. Depois de um período sem ter notícias dos outros dois filhos,
foi informada por um conhecido de que eles estavam sozinhos e em situação de rua. Ela se
reencontrou com os filhos e, com o agravamento do conflito, a família partiu para Jordânia.
Lá viveram por quatro anos à espera do término da guerra. Somente o filho mais novo pôde
seguir estudando, os outros começaram a trabalhar para ajudar a família que vivia em condições
precárias em um único cômodo. Diante desse contexto, Fatima passou a buscar alternativas.
“Fomos ao consulado da Austrália, da Suíça, da Armênia: todas pessoas secas. Quando entrei
no consulado brasileiro, eu não esqueço esse momento, nos receberam com um alegre: “Oi,
bem-vinda!”, ela comenta. A família veio ao Brasil em 2015, mas no início se deparou com
dificuldades pelas diferenças culturais e por não conhecer ninguém no país. Hoje, todos os
filhos estão estudando, sendo que os dois mais velhos já estão na universidade3.
Clement Kamano, nascido na República da Guiné, era estudante de Ciências Sociais na
Universidade General Lansana Conté até ter que fugir do seu país. Ele participou dos protestos de
28 de setembro de 2009, que acabaram com mais de 150 mortes, e teve sua vida drasticamente
alterada desde então, sofrendo perseguição por seu envolvimento em movimentos sociais.
Seu pai lhe comprou uma passagem para o Brasil, pelo temor de que as ameaças fossem
concretizadas e que seu filho fosse assassinado. No Brasil, ele foi reconhecido como refugiado e
hoje seu português já é praticamente fluente. Clement, que gosta de falar sobre Emile Durkheim,
Max Weber, Leibniz e Nietzsche, quer dar continuidade aos estudos e está tentando uma vaga
em uma universidade federal em São Paulo4.

Atualmente me sinto bem, mas no fundo estou morrendo. Sinto falta
dos meus amigos e familiares.
Jhon Rojas, 12 anos, é venezuelano e vive hoje em Boa Vista (RR) no Centro de Acolhimento
São Vicente II, que acolhe até 250 pessoas e é coordenado pela organização humanitária
Fraternidade sem Fronteiras. Ele morava em Maturín, Venezuela, e estudava desde os 6 anos.
Chegou ao Brasil em janeiro de 2019 depois de uma viagem de ônibus que durou 30 horas.
De janeiro a junho, Jhon ficou sem estudar no Brasil por não conseguir uma vaga na escola.
Hoje, ele participa das atividades do Espaço Super Panas (“Super Amigos”), espaços seguros
mantidos pelo UNICEF e parceiros com atividades de educação não formal e apoio psicossocial
para crianças e jovens. Nas palavras de Jhon: “E um dos meus melhores sonhos é interiorizar
para Santa Catarina e viver como vivi na Venezuela. A única coisa que quero fazer antes de
partir é pelo menos me despedir dos meus primos, avós, tios, meus grandes amigos e toda a
minha família na Venezuela”5.
DICA

Quando eu saí de casa... (Instituto Pirilampos, UNICEF Brasil, 2020)
Neste livro, 35 crianças migrantes e refugiadas da Venezuela – entre elas Jhon Rojas –
revelam por meio de desenhos e narrativas as suas experiências e seus sonhos na jornada
para uma nova vida no Brasil.
3

https://www.acnur.org/portugues/2019/03/11/o-importante-e-que-as-criancas-estao-todas-bem/

4

https://theintercept.com/2018/06/23/refugiados-africanos-brasil/

5	HAHN, Eriza Cristina; VALDEZ, Maria Esperanza Bolaños (Org.). Quando eu saí de casa. Boa Vista: Even3 Publicações, 2020.
p. 103.
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ENTENDENDO MELHOR
As experiências de Lucia, Fatima e seus filhos, Clement e Jhon nos apresentam histórias
de pessoas de distintas origens e idades, mas que têm em comum a residência no Brasil e
o fato de buscarem o acesso às instituições de ensino brasileiras.
Assim como Lucia e os filhos de Fatima, muitos jovens são obrigados a deixar seus países
e suas escolas e não têm outra alternativa a não ser começar a trabalhar nos países de
destino para ajudar nas despesas de suas famílias. Muitos deles têm jornada dupla entre
a escola e o trabalho. Outros tantos acabam abandonando os estudos.
Há, em muitas situações, a dificuldade de acesso à educação, seja por falta de vagas,
como foi o caso de Jhon, ou mesmo por um sistema de seleção árduo para ingresso nas
universidades públicas, que se torna ainda mais difícil para pessoas que não são fluentes
na língua portuguesa e têm uma bagagem de conhecimentos que muitas vezes não é
levada em consideração por esses métodos de avaliação, como é o caso de Clement.
Em um primeiro momento, há a questão da língua local, que pode parecer uma barreira
intransponível para o aprendizado no país de destino, como relatou Lucia. Diante da
mudança brusca de vida e rotina, muitas crianças e jovens migrantes podem ter resistência
em aceitar a nova situação ou mesmo se sentir deprimidos diante da saudade dos amigos
e da família, como descreveu Jhon.
Há também muitas crianças e jovens que se perdem dos pais em situação de conflitos,
como foi o caso dos filhos de Fatima. Muitas acabam fazendo a trajetória de deslocamento
desacompanhadas (ou seja, chegam ao país de destino sem um acompanhante adulto
legalmente responsável por elas) ou separadas (nas situações em que chegam ao
país de destino separadas de ambos os genitores, ou do responsável legal, mas estão
acompanhadas por um adulto)6.

O vídeo Migração como direito humano: rompendo o vínculo com o trabalho escravo
retrata os desafios enfrentados pela Educação no atendimento aos alunos imigrantes nas
escolas da capital paulista. Para reverter essa situação marcada por xenofobia, preconceito e
desinformação, o programa educacional Escravo, nem pensar! da Repórter Brasil realizou, em
2016, uma formação continuada com educadores de 43 escolas da rede municipal. Ao término
do projeto, as atividades realizadas nas escolas sobre os temas da migração e do trabalho
escravo alcançaram ao todo 6796 pessoas, incluindo alunos e comunidade.

6	KOZICA, Irene; VAN ELK, Patricia. Manual de escuta de crianças e adolescentes migrantes. MIgration EU eXpertise (MIEUX),
Centro Internacional para o Desenvolvimento das Políticas Migratórias (ICMPD), 2020. p. 8.
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5.3	SAIBA A DIFERENÇA: PEDAGOGIA DE
EMERGÊNCIA, EDUCAÇÃO EM DIREITOS
HUMANOS E EDUCAÇÃO INTERCULTURAL
As histórias que introduziram este módulo nos apresentam diferentes perspectivas de crianças,
jovens e adultos que tiveram que deixar para trás suas escolas e universidades. Muitas delas
chegam ao Brasil abaladas com a violência que enfrentaram nos países de origem, ao longo do
deslocamento, ou mesmo no Brasil, já que chegar ao país de destino não significa a melhora
imediata das condições de vida.
A pedagogia de emergência7 propõe o estabelecimento de um ambiente de acolhimento com
o potencial de impedir sequelas nas pessoas que lidam direta ou indiretamente com traumas e
oferece ferramentas que subsidiam a adoção de práticas que auxiliem no diálogo e na criação
de laços de confiança entre educadores e estudantes. As ações têm como base o fortalecimento
da resiliência em crianças e jovens e são desenvolvidas depois de eventos traumáticos como
guerras, violência física e emocional e catástrofes naturais ou no auxílio a pessoas em situação
de vulnerabilidade social. Recursos artísticos e de expressão corporal são utilizados para lidar
com situações extremas8.

EDUCAÇÃO DE EMERGÊNCIA
O já mencionado Espaço Super Panas, espaço seguro com atividades de educação não
formal e apoio psicossocial para crianças e jovens, mantido pelo UNICEF, em parceria
com a sociedade civil e o poder público, se estrutura a partir do conceito da pedagogia
de emergência. Esses espaços funcionam dentro e fora dos centros de abrigamento
emergencial para a população refugiada e migrante em Boa Vista (RR), Pacaraima (RR)
e Manaus (AM)9, oferecendo educação, lazer, proteção e desenvolvimento de crianças e
adolescentes migrantes:
Em resumo, o Super Panas é composto por mais de 170 educadores, trabalhadores,
psicólogos e assistentes que desenvolvem apoio psicossocial, educação não formal e
proteção contra a violência. Os Super Panas integram as diretrizes de educação e proteção
infantil conforme o que está estabelecido no Sistema de Garantia dos Direitos da Criança.
Nesses espaços, meninos e meninas retomam a rotina escolar, antes de se matricular
no Sistema Público de Ensino, onde são apoiados visando garantir que prossigam com
o aprendizado. As crianças e os adolescentes são preparados para ingressar em escolas
regulares10.”
7	“A Pedagogia de Emergência foca a sua atuação em locais hostis, nos quais as crianças se encontram expostas à violência.
A ideia é, sobretudo, trabalhar traumas, já que, se não resolvidos, atrapalham a aprendizagem e podem se transformar em
sérias sequelas. A proposta pedagógica foi criada em 2006, por Bernd Ruf, professor alemão, e chegou ao Brasil em 2011.”
Pedagogia de Emergência: entenda como funciona no Brasil e seus benefícios. Faculdade Rudolf Steiner. Disponível em
https://blog.frs.edu.br/pedagogia-de-emergencia/
8

https://educacaointegral.org.br/reportagens/pedagogia-de-emergencia/

9	Sobre os Espaços Super Panas em Manaus, conferir: UNICEF Brasil. Enfrentando as desigualdades sociais na infância e
adolescência em Manaus (AM): Ações da Plataforma dos Centros Urbanos 2017-2020. UNICEF Brasil, 2020. p. 6. Disponível
em: https://www.unicef.org/brazil/relatorios/enfrentando-desigualdades-sociais-na-infancia-e-adolescencia-em-manaus
10 https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/resposta-humanitaria-em-belem-contara-com-super-panasnos-abrigos
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A proposta é preparar as crianças e adolescentes para ingressarem na escola regular,
antecipando a fase de familiarização com a cultura escolar brasileira.
“O projeto de ‘educação não formal’ não substitui o ensino da escola formal, mas integra
a pedagogia de emergência que é manter a criança e adolescente estudando, mesmo
estando fora do sistema escolar formal”, como informa Marcela Ulhôa - Oficial de Proteção
à Criança em Emergências do UNICEF em Roraima.
Conheça a publicação Reconstruir sem tijolos: guias de apoios ao setor de educação
em contextos de emergências lançada pela Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)

A educação em direitos humanos é uma matriz conceitual fundamental na acolhida da
população migrante, em quaisquer que sejam os espaços educativos, seja na educação formal
seja na educação não-formal. De acordo com Maria Victoria Benevides, professora da Faculdade
de Educação da Universidade de São Paulo:
“A Educação em Direitos Humanos parte de três pontos: primeiro, é uma educação
permanente, continuada e global. Segundo, está voltada para a mudança cultural.
Terceiro, é educação em valores, para atingir corações e mentes e não apenas
instrução, ou seja, não se trata de mera transmissão de conhecimentos. Acrescentese, ainda, que deve abranger, igualmente, educadores e educandos, como sempre
afirmou Paulo Freire.
É a formação de uma cultura de respeito à dignidade humana através da promoção
e da vivência dos valores da liberdade, da justiça, da igualdade, da solidariedade,
da cooperação, da tolerância e da paz. Isso significa criar, influenciar, compartilhar
e consolidar mentalidades, costumes, atitudes, hábitos e comportamentos que
decorrem, todos, daqueles valores essenciais citados – os quais devem se transformar
em práticas.
Quando falamos em cultura, não nos limitamos a uma visão tradicional de cultura
como conservação, seja dos costumes, das tradições, das crenças e mesmo dos
valores – muitos dos quais devem, é evidente, serem conservados. A cultura de
respeito à dignidade humana orienta-se para a mudança no sentido de eliminar tudo
aquilo que está enraizado nas mentalidades por preconceitos, discriminação, não
aceitação dos direitos de todos, não aceitação da diferença (2007, p.1)”11.

Por fim, é fundamental levarmos em consideração a premissa da educação intercultural, que
pressupõe que todas as culturas devem ser respeitadas e que é essencial haver a troca e o
conhecimento mútuo entre as distintas formas de viver. O diálogo é, portanto, o ponto central
da abordagem intercultural, assim como a promoção de conhecimentos e práticas de diferentes
culturas e o trabalho cooperativo e solidário. A educação intercultural nos permite trabalhar
as tensões, os desafios e as oportunidades que surgem da convivência entre brasileiros e
migrantes nas escolas e na sociedade12.

11	BENEVIDES, Maria Victoria. Educação em Direitos Humanos: de que se trata? (2007). Disponível em: https://www.sigas.
pe.gov.br/files/03152021092416-texto.benevides.educacao.em.direitos.humanos.pdf
12	JIMÉNEZ MATARRITA, Alexánder. Migraciones, Convivencia y Educación Intercultural. San José, C.R.: Ministerio de Educación
Pública, 2012. p. 4; 8.
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DICA

Alunos migrantes e descendentes sofrem com práticas discriminatórias e isolamento
por parte de alunos brasileiros. Para reverter esse cenário, professores da Escola
Municipal Infante Dom Henrique desenvolveram em 2016, em parceria com o programa
Escravo, nem pensar! da ONG Repórter Brasil o projeto O migrante mora em minha casa.
Além da discussão sobre migração na história familiar, identidade cultural e os atuais
fluxos migratórios para São Paulo, o projeto abordou o trabalho escravo contemporâneo.
Alunos e professores realizaram pesquisa e panfletagem no bairro do Pari, que possui
registros de trabalho escravo em oficinas de costura.
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5.4	EDUCAÇÃO É UM DIREITO HUMANO: MARCOS
NORMATIVOS
Como já mencionamos ao longo deste curso, a Lei de Migração brasileira assegura o direito à
educação pública à população migrante.
“Artigo 4º Ao migrante é garantida no território nacional, em condição de igualdade com
os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, bem como são assegurados:
X - direito à educação pública, vedada a discriminação em razão da nacionalidade e da
condição migratória[...]”
Lei de Migração(Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017

Nesse sentido, o Conselho Nacional de Educação (CNE) publicou a Resolução nº 1, de 13 de
novembro de 202013, dispondo sobre o direito de matrícula de crianças e adolescentes em
situação de refúgio, migrantes e apátridas no sistema público de educação básica brasileiro.
A Resolução trata de temas importantes para a garantia de acesso pleno ao direito à educação
dessa população e estabelece que os migrantes possuem direito à Educação pública, sem
discriminação por sua condição migratória, e que as escolas devem desenvolvem uma cultura
de acolhimento e valorização dos estudantes migrantes.
O direito à matrícula
Artigo 1, § 3º. Nos termos do caput deste artigo, não consistirá em óbice à matrícula:
	I - a ausência de tradução juramentada de documentação comprobatória de escolaridade
anterior, de documentação pessoal do país de origem, de Registro Nacional Migratório
(RNM) ou Documento Provisório de Registro Nacional Migratório (DP-RNM); e
	II - a situação migratória irregular ou expiração dos prazos de validade dos documentos
apresentados.
Artigo 1, § 4º. A matrícula em instituições de ensino de estudantes estrangeiros na
condição de migrantes, refugiados, apátridas e solicitantes de refúgio deverá ser facilitada,
considerando-se a situação de vulnerabilidade.
Artigo 1, § 5º. Na ausência de documentação escolar que comprove escolarização anterior,
estudantes estrangeiros na condição de migrantes, refugiados, apátridas e solicitantes de
refúgio terão direito a processo de avaliação/classificação, permitindo-se a matrícula em
qualquer ano, série, etapa ou outra forma de organização da Educação Básica, conforme o
seu desenvolvimento e faixa etária.
Artigo 1, § 6º O processo de avaliação/classificação deverá ser feito na língua materna do
estudante, cabendo aos sistemas de ensino garantir esse atendimento.
13 https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-1-de-13-de-novembro-de-2020-288317152
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A necessidade do acolhimento aos imigrantes
Artigo 6. As escolas devem organizar procedimentos para o acolhimento dos estudantes
migrantes, com base nas seguintes diretrizes:
i. Não discriminação;
ii. Prevenção ao bullying, racismo e xenofobia;
	iii. Não segregação entre alunos brasileiros e não-brasileiros, mediante a formação de
classes comuns;
	iv. Capacitação de professores e funcionários sobre práticas de inclusão de alunos
não-brasileiros;
v. Prática de atividades que valorizem a cultura dos alunos não-brasileiros; e
	vi. Oferta de ensino de português como língua de acolhimento, visando a inserção
social àqueles que detiveram pouco ou nenhum conhecimento da língua portuguesa.
A Secretaria de Estado de Educação e Desporto do Amazonas (SEDUC-AM), por meio da Instrução
Normativa nº 001/2019/SEDUC/AM, estabelece normas e procedimentos para dar equivalência
e convalidação aos estudos realizados no exterior para estudantes migrantes em nível de ensino
fundamental e médio, que solicitem o ingresso nas unidades de ensino da SEDUC14.
Cabe destacar também os Temas Contemporâneos Transversais (TCTs) na Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), publicados pelo Ministério da Educação. Estes estão dispostos em seis macroáreas
temáticas e, dentre elas, destacamos o multiculturalismo, que contempla a diversidade cultural e a
educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras. Há,
nesse sentido, um reconhecimento por parte do Estado de que o Brasil é formado por uma sociedade
multicultural, que abriga povos de origens culturais diversas, e da necessidade de valorização dessa
diversidade. Ao abordar os TCTs, é possível fazer com que o conteúdo ensinado em sala de aula
dialogue com a realidade contemporânea, permitindo que o estudante possa compreender, por
exemplo, a importância de entender e respeitar pessoas de diferentes origens e culturas15.
Conheça a publicação Temas Contemporâneos Transversais na BNCC: Propostas de
Práticas de Implementação (Ministério da Educação, 2019)
É importante ressaltar também que a “Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”
fomenta o multiculturalismo como um dos pilares da Educação de qualidade ao estabelecer
como objetivo “assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos”. Garantir que nenhuma pessoa
fique para trás e promover a valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura
para o desenvolvimento sustentável são parte das metas desse ODS16.
Confira o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4 - Educação de Qualidade
– e suas metas.
14	UNICEF Brasil. Enfrentando as desigualdades sociais na infância e adolescência em Manaus (AM): Ações da Plataforma dos
Centros Urbanos 2017-2020. UNICEF Brasil, 2020. P. 5. Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/relatorios/enfrentando-desigualdades-sociais-na-infancia-e-adolescencia-em-manaus
15	Ministério da Educação (MEC). Temas Contemporâneos Transversais na BNCC: Propostas de Práticas de Implementação (2019).
p. 7. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/implementacao/guia_pratico_temas_contemporaneos.pdf
16 http://www.agenda2030.com.br/ods/4/
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5.5	DA PORTARIA À SALA DE AULA: DESAFIOS NO
ACOLHIMENTO ESCOLAR A MIGRANTES

Cáritas e OIM

Os marcos normativos não deixam dúvidas de que a educação é um direito humano e que,
portanto, o Estado brasileiro deve garanti-lo à população migrante. Contudo, há muitos
desafios nesse campo que merecem um olhar atento, já que podem resultar na desistência da
matrícula ou na evasão de estudantes migrantes matriculados.

Mostrei todos os meus documentos e os do garoto, mas sempre
diziam que faltava algo que não sabiam explicar.
São muitos os relatos que indicam dificuldades para a sua realização por parte da população
migrante. Hernando Quenta, boliviano, vivia com sua família no interior de São Paulo em
uma situação financeira confortável – tinha “um ótimo emprego: carteira assinada, horário
fixo, todas as contas em dia”, ele comenta. Mas havia um problema: a impossibilidade de
matricular seu filho, Jerson, de 5 anos, em uma instituição de ensino. Hernando relata que
que foi discriminado por ser boliviano e migrante. Acabou largando o trabalho e se mudando
para a cidade de São Paulo. Lá, ele tinha dois sobrinhos bolivianos que estudavam na EMEI
Guia Lopes. Jerson conseguiu a matrícula na mesma instituição. Hernando menciona que a
alegria do filho compensou a mudança de cidade e de trabalho: “Jerson vem para a escola no
transporte escolar gratuito, tem muito amigos e adora as professoras. Mesmo que eu ganhe
pouco, o importante é que meu filho está estudando” e se questiona “Se meus pais tivessem
conseguido me dar estudo, aonde eu teria chegado?”17.
Outro tema é a ausência de documentos, tanto de identificação pessoal como a documentação
escolar que comprove a escolarização anterior. Como vimos, o Conselho Nacional de Educação
já se pronunciou no sentido de que esta não deve consistir em óbice à matrícula. É importante
ter em mente também que, em muitas situações, a insistência na solicitação de determinada
documentação pode afastar essa população pelo medo de expor a sua condição migratória
irregular.

17 https://www.cartacapital.com.br/educacao/fronteiras-%e2%80%a8da-inclusao/
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Estamos falando de famílias que saíram de suas casas sem tempo
de recolher nenhum material. Não estou falando de histórico
escolar, boletim de notas. Estou falando em certidão de nascimento,
documentação básica18.
Raniere Pontes, especialista de Educação em Emergência do UNICEF em Roraima

DICA

Acesse a publicação Documento Orientador Estudantes Imigrantes - Matrícula e
Certificados que a Secretaria de Estado de Educação de São Paulo desenvolveu para
nortear o atendimento de estudantes migrantes dentro das unidades escolares.
Confira também o artigo O que muda na matrícula de alunos estrangeiros? que
aborda questões como: o que fazer quando o aluno não apresenta documentação,
como identificar a série de matrícula e como lidar quando a família não fala português.
Alguns dos desafios no campo da educação são comuns a outras áreas que já mencionamos ao
longo desta formação, como a xenofobia e a prática de violência contra a população migrante.
Joock David Esquivel Mejia, boliviano, já está há mais de 16 anos no Brasil, é dono de
uma pequena confecção e tem seis filhos matriculados na rede pública. Ele menciona que
xingamentos e a vinculação a estereótipos são frequentes. Costuma ser chamado de “boliva”
e receber insinuações de que é “traficante” ou “plantador de coca”. Nas escolas, há estudantes
brasileiros que não aceitam fazer trabalho com migrantes bolivianos, afirmando que “eles usam
roupas sujas e fedem”. Joock relata que um de seus filhos era impedido de usar o banheiro se
não pagasse um “pedágio” aos colegas19.
Lis de Oliveira, professora de História do Ensino Fundamental, descreve que “eles [estudantes
migrantes] raramente são chamados pelo nome e os colegas se referem a eles como ‘gente
que não deveria estar em nosso país roubando empregos’”. A professora menciona o uso de
cadeados por parte de alguns estudantes migrantes para não ter seus pertences roubados.
E relembra uma situação: “Observei um menino do 6º ano durante vários recreios esperando

18	
https://correiodolavrado.com.br/2019/04/24/espacos-de-aprendizagem-auxiliam-no-acolhimento-de-criancas-venezuelanas/
19 https://www.cartacapital.com.br/educacao/fronteiras-%e2%80%a8da-inclusao/
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em pé com seu prato à espera que os colegas comessem para só então se sentar, quando a
merenda já estava fria. Um dia perguntei o porquê e ele apenas baixou a cabeça. Uma brasileira
explicou: ‘Ah, professora, é que, senão, jogam comida no cabelo dele’”20.
Há, ainda, situações de dificuldades na compreensão da realidade das migrantes por
parte de profissionais das escolas. Fronteiras linguísticas e culturais podem ser entendidas
equivocadamente como problemas psicológicos, quando a realidade mostra que a questão
central estava na dificuldade de comunicação e entendimento entre a escola e os estudantes
migrantes.
Esta era a situação de uma menina síria de 11 anos que estava há quatro meses no Brasil e
voltou para casa com um bilhete que indicava “dislexia”, “déficit de atenção” e “deficiência
de aprendizagem”, sugerindo a procura de uma unidade de saúde para avaliação psicológica.
A mãe e o pai, recém-chegados ao Brasil, estranharam. A menina, alfabetizada em árabe,
em casa era falante e dizia querer ser bailarina. Na escola, ela escutava dos colegas e dos
professores: “Deixa, ela não entende”. A avaliação equivocada de que ela enfrentava questões
psicológicas causou dificuldades e um sentimento de isolamento. Tempos depois, aos 13 anos,
ela comenta que “era muito difícil, eu ficava com raiva, mas não falava, porque não sabia como
falar o que estava sentindo [...] os meninos ficavam em cima de mim, zoando... eu quase nunca
tinha falado com meninos antes. Lá na Síria não podia meninos e meninas juntos na escola. Eu
tinha muita vergonha”21.
Nesse sentido, é importante garantir a formação permanente de toda a equipe da escola no que
diz respeito à migração internacional e a presença de estudantes migrantes nas instituições de
ensino, assim como trabalhar para incluir diferentes conteúdos que se adequem a esse cenário
diverso e que levem em consideração a necessidade de valorização das culturas e saberes de
toda a comunidade escolar.
A presença de estudantes de diferentes origens traz a necessidade de transformação das
práticas até então adotadas. Raniere Pontes, especialista de Educação em Emergência do
UNICEF, observa: “É claro que existem dificuldades. Estamos falando de aproximadamente
7 mil crianças venezuelanas matriculadas nas redes municipal (de Boa Vista) e estadual de
ensino. Numa sala em que 15 dos 20 alunos são venezuelanos, o professor não pode seguir o
projeto político-pedagógico desenhado para um público só de brasileiros”22.
Sérgio Morais, professor de Geografia em uma EMEF em São Paulo, relata que não havia
recebido orientações específicas da direção sobre a presença de estudantes migrantes e que
o cronograma era seguido sem muitas adaptações, desconsiderando as dificuldades desses
estudantes na compreensão das aulas e a existência de práticas xenófobas por parte dos
estudantes brasileiros. Para Sérgio, cada professor escolhia se adotava práticas inclusivas, o
que tornava o ambiente mais (ou menos) acolhedor23.
Confira o artigo O Papel da Gestão no Acolhimento de Alunos Imigrantes publicado
na Revista Aprendizagem em Foco, nº38, fevereiro de 2018, do Instituto Unibanco.

20 https://www.cartacapital.com.br/educacao/fronteiras-%e2%80%a8da-inclusao/
21 https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,autista-nao-imigrante,70001705273
22 https://correiodolavrado.com.br/2019/04/24/espacos-de-aprendizagem-auxiliam-no-acolhimento-de-criancas-venezuelanas/
23 https://novaescola.org.br/conteudo/10142/matriculas-de-alunos-estrangeiros-crescem-112-no-brasil
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A partir do que foi exposto, abordaremos duas questões indicadas no início deste módulo, com
base em boas práticas realizadas em escolas brasileiras:
Como a escola pode acolher os estudantes migrantes e suas famílias?
Estamos incorporando o conhecimento e a diversidade cultural trazidos por
estudantes de diferentes origens nos processos de aprendizagem?
Não há uma única resposta ou uma receita que devemos seguir no acolhimento a migrantes. É
preciso entender o contexto de cada escola – incluindo um mapeamento de quem faz parte da
comunidade escolar – e as possibilidades de ação. Conhecer as práticas pedagógicas adotadas
por outras instituições em diferentes regiões do Brasil traz possibilidades de caminhos já
trilhados e estimula a construção de novas trilhas.

141

5.6	DE BARREIRA À PONTE: A EDUCAÇÃO EM
CONTEXTOS MULTILÍNGUES

Cáritas e OIM

Se mudar de escola é um desafio para muitos estudantes, para quem atravessa uma fronteira
internacional o desafio é ainda maior. Chegar a um país diferente do seu, tendo deixado para
trás a escola, os amigos, e ingressar em uma nova instituição com diferentes regras, códigos
culturais e, em muitas situações, uma língua desconhecida, pode assustar alguns estudantes.
Como a escola pode ultrapassar a barreira de comunicação, acolher e incorporar a
diversidade linguística nas práticas pedagógicas?
Cristiane Dias, professora de Língua Estrangeira – Fundamental II na EEB Maria José Hülse
Peixoto, em Criciúma (SC), construiu o projeto We speak the same language porque, nas
suas palavras, “quando se trata de imigrantes, nós precisamos falar uma língua em comum.
E muitas vezes essa língua vai além do inglês. É a língua do respeito, da tolerância, da
empatia”. Percebendo que estudantes migrantes ganeses e haitianos tentavam se comunicar
em inglês, a professora passou a discutir em sala de aula a origem migrante de muitas
famílias de estudantes locais e a situação de brasileiros que vão trabalhar no exterior. A
reflexão tinha como proposta mostrar a importância de ter uma língua em comum e levantou
conteúdos importantes para que a comunicação entre estudantes brasileiros e migrantes
pudesse se realizar. De acordo com Cristiane, “cumpri o objetivo de tornar aluno cada vez
mais proficiente em inglês, e, ao mesmo tempo, espero ter plantado a semente da tolerância,
do respeito e da diversidade”24.

24 https://premioeducadornota10.org/vencedores2018-2/
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Conheça mais sobre o projeto We speak the same language
Cristiane Dias – Prêmio Educador Nota 10 (2018)
Outra iniciativa que trabalha a questão do aprendizado de novas línguas e da valorização
do contexto multilíngue, desta vez elaborada por estudantes brasileiras descendentes de
bolivianos, é o projeto Sí, yo te entiendo!. Thais Jaimes Lopez, Jaqueline Clara Larico Huanca e
Mariana Victoria Calle Quispe, sabiam o que é se sentir “estrangeira” no seu próprio país e que
não é fácil ser migrante no Brasil. Mariana conta que “a ideia do projeto surgiu porque havia
muitos grupinhos de bolivianos na nossa escola que ficavam sozinhos no recreio, já que tinham
medo de sofrer preconceito”. Com a proposta de aproximar as línguas portuguesa e espanhola,
facilitar a comunicação e o relacionamento entre os estudantes e desconstruir a sensação de
não-pertencimento de estudantes migrantes da EMEF Infante Dom Henrique, em São Paulo,
as estudantes organizaram aulas de espanhol para os estudantes brasileiros do 5º ao 8º ano
com apoio de outros dois amigos também descendentes de bolivianos e duas professoras.
Com a divulgação inicial de 30 vagas, houve 70 estudantes interessados. As aulas foram um
sucesso e o processo de ensino transformou as próprias organizadoras. Mariana relata que
“aprendemos muita coisa. Eu era muito tímida, nem falava. Eu tinha vergonha até de falar com
a professora e hoje sou capaz de dar aulas”25.
Conheça mais sobre o projeto Sí, yo te entiendo!
Ações como a inclusão de sinalização em diferentes idiomas indicando onde é o banheiro, a
secretaria, as salas, a tradução de avisos nos quadros ou mesmo dos bilhetes aos familiares e
uma visita de reconhecimento do espaço da escola (inclusive para estudantes que se matriculam
ao longo do ano) trazem o impacto imenso no acolhimento de estudantes migrante e de seus
familiares.
Há que se respeitar o tempo de adaptação dos estudantes. Por estarem acostumados a uma
outra dinâmica escolar e cultural, podem levar certo tempo para se adequar aos horários, os
intervalos, a organização das filas, ou mesmo estranhar alimentos da merenda escolar26.
Quando a EMEF Infante Dom Henrique recebeu seus primeiros estudantes árabes, cuja língua
era desconhecida por grande parte da comunidade escolar, a questão da comunicação parecia
ter se tornado mais difícil. Diferente de migrantes que falavam línguas latinas ou do inglês,
a língua árabe parecia muito distante e sem possibilidade de comunicação. Para contornar
a situação, o diretor Cláudio Marques da Silva Neto promoveu reuniões com as famílias e os
estudantes e a escola passou a adotar iniciativas que transformaram o convívio e o aprendizado
de toda a comunidade. Foram confeccionadas placas que sinalizam ambientes da escola
em quatro línguas (português, espanhol, árabe e inglês), pinturas nas paredes que tratam
de questões como a diversidade e a tolerância e o projeto “Português Para Imigrantes” que
proporciona aulas de língua portuguesa para pessoas de todas as idades da região. A professora
Sônia Cruz, que trabalha com a alfabetização, observa os resultados do trabalho conjunto com
estudantes: “Trabalho com as crianças em duplas, assim brasileiros e estrangeiros sentam
juntos e um estimula o outro”27.

25 https://fundacaotelefonicavivo.org.br/noticias/projeto-integra-estudantes-brasileiros-e-bolivianos/
26	Secretaria de Estado de Educação de São Paulo. Documento Orientador Estudantes Imigrantes - Acolhimento. São Paulo:
Secretaria de Estado da Educação, 2018. Disponível em www.educacao.sp.gov.br p. 10.
27 https://novaescola.org.br/conteudo/10142/matriculas-de-alunos-estrangeiros-crescem-112-no-brasil
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Confira o artigo Como minha escola se preparou para receber alunos imigrantes e
refugiados de autoria de Cláudio Marques da Silva Neto, diretor da EMEF Infante Dom
Henrique
Encontrar uma língua em comum entre estudantes e educadores facilita a comunicação inicial.
Se há estudantes ou professores que compreendem a língua falada pelo estudante migrante
ou conseguem se comunicar a partir de uma terceira língua (que não seja o português ou a
língua do estudante), como o inglês ou espanhol, é possível fortalecer a comunicação entre o
estudante e a escola28.
É recomendável que um profissional na escola seja um ponto de referência para o estudante
ou o grupo de estudantes migrantes a fim de ajudá-los em questões e dúvidas cotidianas. É
interessante que esse profissional conte com o apoio de um grupo de estudantes acolhedores
ou dos gremistas. Sendo também pontos de referências, eles podem apoiar a inclusão de
estudantes migrantes na comunidade escolar, seja estimulando sua socialização, seja mesmo
promovendo a troca cultural a partir de saraus, festas, debates etc29.
DICA

Conheça o projeto Acolhimento, somos responsáveis pelo que cativamos idealizado por
Nicolly Barros, aluna do 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Lobo D’Almada, em
Boa Vista (RR). A estudante observou que seus colegas migrantes eram alvo de violência
e isolamento e resolveu formar um grupo de estudantes para acolher e integrar os
migrantes. O grupo faz ações de acolhimento nos primeiros dias de aula e acompanha
os estudantes migrantes ao longo do ano ajudando nos processos de aprendizagem e
na criação de laços de amizade. Segundo Nicolly: “Se a gente vê um problema e não traz
a solução, a gente também faz parte do problema. Quando eu mudava de escola, eu me
sentia um pouco deslocada, porque quando a gente chega nunca tem ‘aquela’ recepção,
nunca tem alguém para te ajudar”30.

28 https://gestaoescolar.org.br/conteudo/2047/o-que-muda-na-matricula-de-alunos-estrangeiros
29	Secretaria de Estado de Educação de São Paulo. Documento Orientador Estudantes Imigrantes - Acolhimento. São Paulo:
Secretaria de Estado da Educação, 2018. Disponível em www.educacao.sp.gov.br p. 10.
30 https://criativosdaescola.com.br/historia/estudantes-combatem-preconceito-com-acolhimento-a-colegas-imigrantes/
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A Secretaria de Estado de Educação de São Paulo traz sugestões para a comunicação em
língua portuguesa com pessoas que residem há pouco tempo no Brasil:
• Ser paciente.
• Falar suave e pausadamente;
• Atentar-se aos gestos/linguagem corporal;
• Ser objetivo, com uma linguagem de fácil compreensão;
• Observar se a pessoa está entendendo.
• Caso necessário, utilize aplicativos ou tradutores disponíveis gratuitamente na internet
e/ou figuras (impressas ou desenhadas) que identifiquem o que está querendo ser dito
[...]
• Estabelecer sinais para atividades básicas na escola, como por exemplo: ir ao banheiro,
estar perdido, não saber onde é sua sala, não saber o que fazer. A comunicação visual
pode ocorrer por meio de movimentos físicos, fique atento à expressão corporal do
estudante;
• Afixar, nas portas das salas da escola, placas com desenhos e/ou nomes dos lugares
na(s) língua(s) do(s) estudante(s). A indicação dos horários das aulas também pode ser
afixada em murais com opções de idioma; [...]
• Comunicar-se com os pais, sobre reuniões ou outros recados, por meio de bilhetes
digitados, para que possam traduzir a orientação da escola via aplicativos ou páginas
da internet; [...]
• Valorizar o estudante alfabetizado na língua de origem, com o incentivo à expressão da
sua cultura, do exercício da fala e escrita em sua própria língua. No começo, o seu nível
de vocabulário será restrito na língua portuguesa, porém, deverá ser estimulado aos
poucos; [...]
• O período de silêncio da criança é normal e esperado, porém trata-se de um silêncio
verbal. O estudante pode se comunicar de outras formas: gesticulando, desenhando,
por expressão facial, sons e até por meio do comportamento junto aos demais;
• Deixe o estudante livre para ouvir e aprender a Língua Portuguesa e falar quando se
considerar preparado [...]31.”

DICA

Acesse a publicação Documento Orientador Estudantes Imigrantes: Acolhimento que a
Secretaria de Estado de Educação de São Paulo desenvolveu para nortear o atendimento
de estudantes migrantes dentro das unidades escolares.
Confira neste vídeo o relato de estudantes da E.E Eduardo Prado sobre o desafio do
aprendizado da língua portuguesa - Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (2018)

31	Secretaria de Estado de Educação de São Paulo. Documento Orientador Estudantes Imigrantes - Acolhimento. São Paulo:
Secretaria de Estado da Educação, 2018. Disponível em www.educacao.sp.gov.br p. 9; 14; 15.
145

5.7	CRIANDO VÍNCULOS: O TRABALHO PEDAGÓGICO
JUNTO A FAMÍLIAS MIGRANTES E A CONEXÃO DA
ESCOLA COM A REDE DE APOIO SOCIAL

Cáritas e OIM

Como já observamos ao longo deste módulo, as pessoas que migram procuram nas escolas
o aprendizado da língua local, a continuidade dos estudos, a ampliação de qualificação e o
estabelecimento de laços sociais. Em muitas situações, a escola é o único ponto de contato do
estudante e da sua família com a sociedade de destino.
A escola tem, portanto, um papel fundamental na acolhida de famílias migrantes no Brasil. Para
potencializar o exercício desse papel, é preciso se aproximar e dialogar com essa população.
Ao acolher uma família migrante, a escola pode desenvolver diferentes ações, como reuniões
pedagógicas específicas com pais e mães, convidar as famílias para apresentar e participar como
protagonista de atividades culturais, convidar as famílias para compartilhar depoimentos para
os professores, entre tantas outras possibilidades. Mas o principal – e que prescinde inclusive
de interações complexas entre a escola e as famílias – é a predisposição a compreender e
contribuir para amenizar as dificuldades cotidianas enfrentadas pelos migrantes na nossa
sociedade.
Um caso interessante é o da Escola Municipal Professor Waldir Garcia, em Manaus (AM), que
se reinventou para atender uma importante demanda das famílias migrantes hospedadas na
Paróquia de São Geraldo: acolher crianças pequenas durante o contraturno para ajudar pais
e mães a trabalhar ou buscar emprego na capital manauara. Foi um caminho sem volta: a
escola se abriu para o multiculturalismo e hoje é uma referência no atendimento a estudantes
migrantes, tendo inclusive sido laureada com o Prêmio Educador Nota Dez - 2020.
Vídeo Acolher para todos envolver e aprender
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A escola começou a receber um número mais expressivo de estudantes migrantes em
2013, principalmente com a matrícula de estudantes de origem haitiana e, a partir de 2017,
de estudantes de origem venezuelana. Em 2019, 35 dos 206 estudantes da escola eram
migrantes, o que representa aproximadamente 17% das matrículas. A escola está situada perto
da Paróquia de São Geraldo que trabalha por meio da Pastoral dos Imigrantes na acolhida e
abrigamento de pessoas migrantes que chegam a Manaus. A proximidade física fez com que
a escola fosse procurada pela população acolhida pela paróquia e que as duas instituições
começassem a trabalhar em parceria32.
Por meio da parceria, a escola auxilia no encaminhamento e na matrícula das crianças migrantes
em idade escolar acolhidas pela paróquia. Como a escola só atende o fundamental I, agora há
o referenciamento das crianças mais novas para o Centro Municipal de Educação Infantil Maria
de Mathias, situado na frente da Escola Professor Waldir Garcia. Além disso, a Waldir Garcia
abre suas portas no período vespertino para que as crianças do Centro participem de oficinas
no contraturno33.
O fato de a língua espanhola ser falada por grande parte dos estudantes migrantes e o desejo
de uma parcela expressiva dos funcionários de aprender o idioma fizeram com que a escola
realizasse diferentes iniciativas para inserir a língua espanhola no currículo escolar e promover
cursos para estudantes e servidores. Tais iniciativas foram concretizadas por meio de parcerias
com diferentes atores, como universidades e consulados. Para o curso de língua portuguesa
para familiares de estudantes, a escola uniu esforços com a Paróquia de São Geraldo e orienta
as famílias a buscarem os cursos já promovidos por esta última. No cotidiano escolar, a escola
incentiva que crianças e jovens estudantes ajudem na tradução e comunicação com outros
colegas e familiares34.
DICA

Conheça o artigo Sete estratégias para vencer as barreiras de comunicação com as famílias
imigrantes de Lúcia Cristina Cortez, professora de Língua Portuguesa e diretora da Escola
Municipal Professor Waldir Garcia, em Manaus.

Mas como é possível conhecer mais sobre estudantes e seus familiares e estreitar os
laços com a escola?
Sobre experiências de escolas abertas para famílias migrantes, é interessante mencionar a
iniciativa da EMEI Mary Buarque, em São Paulo, que convidou os familiares dos estudantes
para uma roda de conversa em um sábado de intercâmbio cultural. A proposta foi aproximar
as famílias migrantes da escola. A partir do encontro, houve uma troca entre educadores
e familiares sobre jogos e cantigas de infância da Bolívia, do Brasil e do Peru em que cada
participante contribuiu com o seu conhecimento. O conteúdo aprendido na roda de conversa
passou a ser levado para a sala de aula pelos educadores. Os familiares foram convidados a
falar sobre sua cultura para as crianças e decidiram levar comidas de seus países para uma
tarde de degustação. Nessa ocasião, estudantes provaram chuño (batata preta da Bolívia),
mazamorra morada (sobremesa peruana feita a base de milho) e mocochinchi (bebida boliviana,
32	
https://gestaoescolar.org.br/conteudo/2187/7-estrategias-para-vencer-as-barreiras-de-comunicacao-com-as-familiasrefugiadas
33	
https://gestaoescolar.org.br/conteudo/2187/7-estrategias-para-vencer-as-barreiras-de-comunicacao-com-as-familiasrefugiadas
34 https://gestaoescolar.org.br/conteudo/2187/7-estrategias-para-vencer-as-barreiras-de-comunicacao-com-as-familiasrefugiadas
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suco de pêssego desidratado). A experiência como um todo contribuiu para estreitar os laços
das famílias migrantes com a escola, estimular sua participação nas atividades escolares e
valorizar a cultura de origem de parte significativa dos estudantes migrantes35.

As próprias crianças falaram: ‘Ai, que legal que sua mãe veio aqui’.
Tinha criança que falou que já conhecia a comida, que tinha comido
em casa... As crianças adoraram!
Marcella Chaves, coordenadora pedagógica da EMEI Mary Buarque – São Paulo
(SP)36
Outra iniciativa importante vem do Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos (CIEJA)
Perus I, na periferia de São Paulo (SP). Em novembro de 2018 foi realizado o mutirão para
atendimento social à comunidade haitiana matriculada. A ação foi resultado da rede local
articulada pela Repórter Brasil (programa Escravo, nem pensar!) e formada pelo CIEJA, Centro
de Referência de Assistência Social (CRAS) Perus, Centro de Referência Especializado de
Assistência Social (CREAS) Perus e Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes (CRAI).

Haitianos: acesso a direitos em São Paulo (SP)
No mutirão, a comunidade haitiana pôde realizar o Cadastro Único, o canal de acesso a
programas sociais, e apresentar individualmente as demandas relacionadas à assistência
social e documentação civil. Além dos atendimentos, foram organizadas oficinas educativas,
para brasileiros e haitianos, sobre imigração e multiculturalismo.
Os migrantes vieram ao Brasil em busca de melhores condições de vida, estudo e emprego
digno. À época, mais de 400 haitianos estavam matriculados no CIEJA, sendo que muitos
deles estavam em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Na unidade, os migrantes são
acolhidos e inseridos nas salas de aula regulares, junto com os brasileiros, e acessam ainda
atividades específicas para o aprendizado do Português. O espaço escolar serve como um
centro de convivência e cultura para a comunidade haitiana.
DICA

Conheça os Guias por uma educação que protege em situações de crise publicados
pelo UNICEF. Os três guias tem como objetivo apoiar o desenvolvimento de ações
integradas entre escolas e serviços territoriais no acolhimento protetivo aos estudantes
em contextos delicados.

35	SUZUKI, Natália (org.); Equipe ‘Escravo, nem pensar’. Repórter Brasil: Escravo, nem pensar! No município de São Paulo
2018/2019. São Paulo, 2020. P. 22.
36	SUZUKI, Natália (org.); Equipe ‘Escravo, nem pensar’. Repórter Brasil: Escravo, nem pensar! No município de São Paulo
2018/2019. São Paulo, 2020. P. 22.
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5.8	CRUZANDO PONTES: VALORIZANDO A
DIVERSIDADE CULTURAL NAS PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS

Cáritas e OIM

A presença de estudantes, familiares e funcionários de diferentes origens enriquece a comunidade
escolar. A diversidade cultural, quando incluída e valorizada nas práticas pedagógicas, amplia
o repertório de saberes de educadores e estudantes, proporciona a troca de conhecimentos,
a aproximação de toda a comunidade e fortalece o sentimento de pertencimento de todas as
pessoas envolvidas.
Um primeiro passo importante nesse sentido é conhecer quem faz parte da nossa comunidade
escolar.
O CEI Edna Rosely Alves, em São Paulo, tem estudantes vindos da Angola, Bolívia, Itália,
Japão, Marrocos e República Democrática do Congo. Para mapear a origem de seus estudantes
e familiares de maneira dinâmica e participativa, a escola promoveu uma atividade aberta à
comunidade escolar na qual todas as pessoas presentes puderam indicar seus locais de origem
por meio de um mapa-múndi interativo37.
Tendo conhecimento das diferentes regiões brasileiras e países de origem dos estudantes e de
todos os profissionais da escola, passamos para um segundo passo: pesquisar e se aprofundar
sobre essas origens e culturas.
A partir da pesquisa de manifestações culturais – como literatura, música, cinema, pintura,
fotografia etc. – e a sua inclusão nas nossas práticas pedagógicas é possível torná-las mais
diversas e contemplar perspectivas de saberes oriundas de diferentes países e regiões do Brasil.
É possível fazer esse mapeamento de forma de forma participativa. A professora de Educação
Física Cintia Cristina de Castro Mello, da EMEF Franklin Augusto de Moura Campos, em São
Paulo, por meio da atividade “No meu bairro se brinca de...”, levantou com os estudantes
diferentes brincadeiras. A proposta era reconhecê-las como produto cultural, proporcionar um
espaço de compartilhamento (onde cada estudante descrevia e indicava com quem aprendeu
37	SUZUKI, Natália (org.); Equipe ‘Escravo, nem pensar’. Repórter Brasil: Escravo, nem pensar! No município de São Paulo
2018/2019. São Paulo, 2020. p. 27.
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sua brincadeira) e valorizar diferentes formas de brincar. O mapeamento registrou atividades
como pegas, brincadeiras com corda, brincadeiras de roda, e diversas variações de nomes e
regras que estimularam o diálogo entre estudantes. As crianças e jovens migrantes traziam
brincadeiras e nomes muitas vezes desconhecidos por grande parte dos colegas38.
Já a professora de matemática Maria da Conceição dos Santos França, da EMEF Professor
Antônio Duarte de Almeida, em São Paulo, inclui nas suas práticas pedagógicas diversos
aspectos da cultura africana e afro-brasileira. A partir da etnomatemática, a professora observou
a melhoria na aprendizagem dos conteúdos matemáticos. Por meio de tecidos africanos de
Cabo Verde e Guiné Bissau, ela trabalha com os estudantes a geometria, a simetria e padrões
geométricos, e com o Jogo Mancala, o aprendizado de operações aritméticas, estimativas,
cálculo mental e o raciocínio lógico. O jogo envolve temas como a semeadura e colheita e as
cosmogonias e cosmologias de cada povo africano, o que permite que a professora desenvolva
projetos interdisciplinares relacionados às tradições culturais, aos grupos étnicos raciais e às
comunidades urbanas, indígenas e rurais39.

Simone dos Santos Catão, também professora de matemática, na Escola Olavo Brasil Filho,
em Boa Vista, criou o programa “Duas culturas e uma nação”, para combater a xenofobia e
promover a inclusão de estudantes de origem venezuelana na comunidade escolar a partir
do aprendizado sobre a cultura e a situação vivenciada na Venezuela. A professora observou
que a dificuldade de estudantes migrantes no aprendizado não se dava somente por questões
de adaptação ou diferença linguística, os estudantes eram marginalizados pelos brasileiros
e chamados de forma pejorativa de “veneca”. “Percebi que eles estavam com a autoestima
abalada e isso interferia no aprendizado”, Simone comenta40.
38	Núcleo de Educação Étnico-racial – Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Povos Migrantes: orientações pedagógicas.
São Paulo: Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, 2021.p. 101.
39	Núcleo de Educação Étnico-racial – Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Povos Migrantes: orientações pedagógicas.
São Paulo: Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, 2021.p. 104-105.
40 https://www.cnj.jus.br/acao-em-escola-de-roraima-desperta-solidariedade-e-combate-xenofobia/
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A professora passou a incluir nos planos de aula a realidade vivenciada atualmente na
Venezuela pelos alunos como conteúdo escolar. Problemas de matemática financeira que
abordavam hiperinflação, comparação e evolução de preços de produtos na Venezuela foram
discutidas pelos estudantes. Nas palavras de Simone: “Tratamos do efeito do reajuste de 25%
no preço de um quilo de arroz em um dia e discutimos como era possível o valor de um ovo ser
equivalente a 90 litros de gasolina”. A discussão sobre o país vizinho foi acolhida por outros
educadores e passou a integrar o conteúdo de diferentes disciplinas como história e geografia.
Estudantes brasileiros despertaram o interesse pelo tema e os estudantes migrantes foram
estimulados a participar dos debates41.
A escola passou a adotar placas indicativas bilíngues e promover rodas de conversas sobre o
movimento migratório de venezuelanos ao Brasil. Cartilhas foram produzidas por estudantes e
compartilhadas com outras escolas. O cardápio passou a incluir comidas típicas da Venezuela.
Uma horta com as ervas que os venezuelanos tinham dificuldade de encontrar no Brasil,
como capim santo e arruda, foi plantada na escola para que as famílias pudessem ter acesso.
Estudantes venezuelanos ensinaram os colegas brasileiros a preparar “arepas”, enquanto mães
venezuelanas compartilharam como se dança “joropo” (dança típica do seu país) na escola.
Simone comenta que “os alunos passaram a questionar os termos preconceituosos usados
pelos pais. Observei que, ao educar o aluno, educamos os pais, o que refletiu na mudança da
receptividade em toda comunidade”42.

Cláudio Marques da Silva Neto, diretor da já mencionada EMEF Infante Dom Henrique, registra
os princípios norteadores adotados por diferentes escolas em que ele observou o sucesso
na integração de estudantes migrantes: 1) o reconhecimento de que o respeito ao estudante
migrante passa pela promoção da democracia na escola; 2) a inclusão da migração como eixo
41 https://www.cnj.jus.br/acao-em-escola-de-roraima-desperta-solidariedade-e-combate-xenofobia/
42 https://www.cnj.jus.br/acao-em-escola-de-roraima-desperta-solidariedade-e-combate-xenofobia/
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narrativo no Projeto Político Pedagógico (PPP) e no currículo; 3) a criação de projetos específicos
que discutam a situação da população migrantes no contexto escolar; 4) a criação de uma
comissão para recepcionar os estudantes migrantes no primeiro dia de aula; 5) a inclusão de
todas as línguas faladas na escola nas placas de identificação dos espaços; 6) o estímulo ao
protagonismo dos estudantes; 7) a promoção do diálogo com a comunidade; 8) a aproximação
e a busca pelo diálogo com as famílias para melhor compreender os dilemas enfrentados pelos
estudantes no ambiente escolar43.
DICA

Em 2021, o município de São Paulo passou a contar com o documento Orientações
pedagógicas – Povos Migrantes, que tem como objetivo apoiar a comunidade escolar na
inclusão educativa de estudantes migrantes. O documento foi produzido pelo Núcleo de
Educação Étnico-racial da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo.

43	
https://gestaoescolar.org.br/conteudo/2052/blog-de-direcao-as-escolas-brasileiras-estao-preparadas-para-receber-alunosimigrantes-e-refugiados
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5.9	EDUCAÇÃO EM SITUAÇÕES DE CRISE: A PANDEMIA
DE COVID-19

Como observamos neste módulo, estudantes migrantes e seus familiares se deparam com uma
série de desafios no campo da inclusão escolar. Em situações de crise, como as que enfrentamos
atualmente em razão da pandemia de Covid-19, muitos desses desafios tornam-se mais
evidentes, como as dificuldades que os familiares têm em apoiar o processo de aprendizagem
dos estudantes pela falta de domínio do idioma local. Com o tempo e as experiências, surgem
novos desafios como a ausência de acesso à internet para o ensino remoto.
Escute o episódio O impacto da pandemia na educação de imigrantes do podcast “Em
Quarentena” da Agência Mural de Jornalismo das Periferias
Diferentes ações foram realizadas para enfrentar os obstáculos de acesso à educação da
população migrante diante deste cenário de crise. A Secretaria Municipal de Educação de São
Paulo, por exemplo, traduziu partes dos cadernos pedagógicos Trilhas de Aprendizagem para
as línguas inglesa, espanhola e francesa, buscando ampliar a inclusão de estudantes migrantes
e suas famílias no processo de aprendizagem por meio da educação remota44.
Já o UNICEF, em parceria com o Instituto Pirilampos, a Visão Mundial e a Aldeias Infantis
SOS Brasil, em razão da pandemia de Covid-19, diversificou as atividades do projeto Super
Panas a partir da criação do Super Panas na Rádio: Educação para crianças e adolescentes
migrantes durante a pandemia de Covid-19. O programa, de 15 minutos de duração, é falado
em português e espanhol e apresentado de segunda a sexta-feira por rádios parceiras em
Roraima e no Amazonas. Seu conteúdo educacional foi pensado para toda a família.

44 https://www.agenciamural.org.br/pandemia-na-educacao-de-imigrantes/
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5.10	PAPO RETO: SÍNTESE DOS PRINCIPAIS PONTOS
DO MÓDULO

Ao longo deste quinto módulo, nos aproximamos de uma importante questão para as pessoas
que se movimentam pelo mundo: a educação. Observamos que, por meio da inclusão escolar,
estudantes migrantes e suas famílias podem aprender a língua local, dar continuidade aos
estudos, ampliar sua qualificação e estabelecer laços sociais. O acesso à educação exerce,
portanto, um papel fundamental no projeto migratório. Em muitas situações, a escola é o único
ponto de contato do estudante e da sua família com a sociedade de destino. Aprendemos que
a legislação brasileira garante que todos os estudantes migrantes, independentemente da sua
condição migratória, tenham acesso ao sistema de ensino no Brasil. Observamos exemplos de
desafios no acolhimento escolar a migrantes. Por fim, conhecemos diferentes experiências e
práticas pedagógicas adotadas por escolas brasileiras que nos mostram caminhos para acolher
as e os estudantes migrantes e suas famílias e incorporar no processo de aprendizagem o
conhecimento e a diversidade cultural trazida por estudantes de diferentes origens.
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5.11

DESAFIO: EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM

1) Quiz: verdadeiro ou falso
a) 	De acordo com Maria Victoria Benevides, a Educação em Direitos Humanos é a formação
de uma cultura de respeito à dignidade humana por meio da promoção e da vivência dos
valores da liberdade, da justiça, da igualdade, da solidariedade, da cooperação, da tolerância
e da paz.
(

) Verdadeiro

(

) Falso

b)	A educação intercultural tem como premissa o reconhecimento da diversidade cultural e
das distintas formas de viver, baseada na afirmação de que todas as culturas devem ser
respeitadas e que é essencial haver a troca e o conhecimento mútuo entre estas.
(

) Verdadeiro

(

) Falso

c)	A Lei de Migração brasileira assegura o direito à educação pública à população migrante,
mas exclui as pessoas migrantes em condição migratória indocumentada do acesso a esse
direito.
(

) Verdadeiro

(

) Falso

d)	Não consistirá em óbice à matrícula a ausência de tradução juramentada de documentação
comprobatória de escolaridade anterior.
(

) Verdadeiro

(

) Falso

e)	Cabe aos sistemas de ensino garantir que o processo de avaliação/classificação seja realizado
na língua materna do estudante e que leve em consideração a sua trajetória, língua e cultura,
e favoreça o seu acolhimento.
(

) Verdadeiro

(

) Falso

Concluímos o módulo 5! Até breve, no módulo 6!

RESULTADOS
1) a) V b) V c) F d) V e) V
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