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Prezado/a educador/a,

A formação virtual EDUMIGRA – Formação de Professores(as) para a Garantia do Direito à 
Educação de Crianças e Adolescentes Refugiados e Migrantes! tem como objetivo promover 
a reflexão sobre os movimentos migratórios e a acolhida de pessoas migrantes em escolas 
brasileiras. A formação é uma realização do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), 
da Secretaria de Estado de Educação do Amazonas e da Secretaria Municipal de Educação de 
Manaus, com parceria do programa educacional Escravo, nem pensar! da ONG Repórter Brasil.

Trata-se de uma formação baseada no formato de educação à distância, baseada na 
metodologia autoinstrucional, por meio da qual a pessoa acessa e estuda o material de forma 
autônoma. A recomendação é que a formação seja realizada na sequência proposta neste 
ambiente virtual, uma vez que o fluxo foi elaborado tendo em vista a melhor aprendizagem 
e compreensão do conteúdo. 

A formação tem como público-alvo toda a equipe de profissionais da área da educação que 
trabalha na escola, incluindo auxiliares técnicas(os) de educação, agentes educacionais, 
assistentes de direção, diretoras(es), coordenadoras(es) pedagógicos(as) e professoras(es), mas 
todas as pessoas interessadas no tema podem se inscrever na plataforma para acessar o curso.

Para facilitar a sua experiência didática, sugerimos que siga o fluxo narrativo do conteúdo e 
a sequência dos módulos. A formação tem 40 horas de atividades. Ela está dividida em seis 
módulos que compreendem conteúdo conceitual, exercícios para compreensão e apropriação do 
conteúdo, e questões provocadoras que estimulam o pensamento sobre os temas abordados. 
No ambiente virtual, são disponibilizados materiais de apoio, com sugestões de leituras, sites, 
cartilhas, vídeos e relatórios temáticos.

A intenção é que, ao longo da formação, as pessoas participantes possam refletir sobre o 
papel da comunidade escolar na acolhida da população migrante e observar que a diversidade 
cultural, quando incluída e valorizada nas práticas pedagógicas, proporciona a troca de 
conhecimentos e amplia o repertório de saberes de educadoras(es) e estudantes.

A seguir, a ementa dos seis módulos da formação:

MÓDULO 1 Migração: o Brasil em movimento

Afinal, quem (não) é migrante?
Será que existe migrante “ilegal”?

As pessoas migrantes devem ter seus direitos garantidos no Brasil?

No módulo introdutório, a proposta é discutir conceitos que permeiam o movimento de pessoas 
pelo mundo, conhecer alguns marcos normativos e a realidade das migrações internacionais 
no contexto brasileiro, principalmente na região amazônica.

APRESENTAÇÃO



MÓDULO 2 Refúgio: proteção e acolhida

Afinal, quem são as pessoas em situação de refúgio?
Toda pessoa migrante é refugiada?

Como uma pessoa se torna refugiada no Brasil?

No segundo módulo, a proposta é discutir conceitos que permeiam o instituto do refúgio e 
conhecer marcos normativos. Nesse contexto, trazemos experiências de pessoas que, no 
Brasil, são reconhecidas ou estão solicitando o reconhecimento da condição de refugiadas. 
Com isso, entendemos os desafios enfrentados por essas pessoas no recomeço de suas vidas 
em solo brasileiro.

MÓDULO 3 Acolhida: direitos e desafios das pessoas migrantes no Brasil

Mas o que é acolher migrantes?
O que diz a legislação brasileira sobre como acolher a população migrante?

No terceiro módulo, a proposta é refletir sobre o papel das políticas públicas de educação, saúde, 
trabalho e assistência social na superação da situação de vulnerabilidade socioeconômica de 
migrantes que buscam o Brasil como novo lar.

MÓDULO 4 Na lida e na luta: trabalho e migração

Qual é o papel do trabalho no projeto de vida de migrantes?
Trabalhadoras e trabalhadores migrantes têm direitos trabalhistas no Brasil?
Como pessoas migrantes acabam sendo submetidas à exploração laboral?

No quarto módulo, a proposta é discutir as possibilidades vivenciadas e os desafios enfrentados 
por pessoas migrantes que buscam emprego e renda hoje no Brasil. Dentre os desafios, serão 
abordadas formas de exploração praticadas contra a população migrante em situação de 
vulnerabilidade, como o trabalho escravo.

MÓDULO 5 Juntos e misturados: educação e migração

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?

No quinto módulo, a proposta é discutir os impactos da migração nas escolas, os desafios e 
potenciais da diversidade cultural e as experiências pedagógicas exitosas no acolhimento às 
pessoas migrantes.

MÓDULO 6 Mão na Massa: sugestões didáticas para educadoras e educadores

O sexto e último módulo é o momento de colocar a mão na massa e exercitar o que foi 
trabalhado ao longo da formação por meio de três sugestões didáticas. A ideia é multiplicar o 
conteúdo aprendido para a comunidade escolar e refletir coletivamente como melhor acolher 
a população migrante nas escolas.
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MÓDULO 1
MIGRAÇÃO: O BRASIL 

EM MOVIMENTO



Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à formação virtual EDUMIGRA – Formação de 
Professores(as) para a Garantia do Direito à Educação de Crianças e Adolescentes Refugiados 
e Migrantes!

Neste primeiro módulo, vamos nos aproximar de um tema constante na história da humanidade: 
o movimento de pessoas pelo mundo, ou seja, a migração.

Em 2020, a estimativa do número de pessoas que residiam fora do seu país de origem chegou à 
marca dos 281 milhões e o número de pessoas que foram forçadas a deixar o seu país, 34 milhões1.

Para além dos números, se refletirmos sobre a nossa realidade, certamente nos deparamos com 
amigos, familiares – ou muitos de nós – que migraram ou irão migrar para outro país, ou para outro 
estado ou cidade brasileira. Em comum entre os que partem, há o desejo da busca de novos horizontes, 
desde proteger a própria vida das mais diversas violências a responder a uma inquietude pessoal.

Afinal, quem (não) é migrante?

As migrações possibilitam a troca e o diálogo entre pessoas e povos de origens diversas, constroem 
pontes entre línguas e diferentes formas de viver, enriquecem nosso repertório de saberes e afetos.

Por essa amplitude de possibilidades, nesta formação, partimos da premissa de que toda 
pessoa deve ter a possibilidade de escolher seus caminhos e destinos, por isso a migração 
deve ser entendida como um direito humano.

Será que existe migrante “ilegal”?

     As pessoas migrantes devem ter seus direitos garantidos no Brasil?

Neste módulo introdutório, a proposta é discutir conceitos que permeiam o movimento de 
pessoas pelo mundo, conhecer alguns marcos normativos e a realidade das migrações 
internacionais no contexto brasileiro, principalmente na região amazônica.

Vamos começar?

1  United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2020). International Migration 2020 
Highlights (ST/ESA/SER.A/452). p. 1.

10



1.1 ABERTURA

Viajar! Perder países!

Ser outro constantemente,

Por a alma não ter raízes

De viver de ser somente!

Não pertencer nem a mim!

Ir em frente, ir a seguir

A ausência de ter um fim,

E a ânsia de o conseguir!

Viajar assim é viagem

Mas faço-o sem ter de meu 

Mais que o sonho da passagem.

O resto é só terra e céu.

(Fernando Pessoa)

Cáritas e OIM
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1.2 HISTÓRIAS EM MOVIMENTO

São muitas as histórias de pessoas que se movimentam pelo mundo. Escolhemos quatro delas 
para iniciar o nosso contato com essa realidade.

Gosto de viajar porque você vê diferenças em coisas pequenas do 
dia a dia. Aqui, por exemplo, tem muita coisa escrita em caixa alta 
nas placas. E parece que existe uma luta constante entre a calçada 
e as árvores.

Julian Jordan nasceu nos Estados Unidos, mas reside no Brasil desde 2013, trabalhando como 
estrategista de dados. Na busca por um novo país, pesou um fator de identidade: escolheu o 
Brasil pela história do povo negro. De lá para cá, evoluiu no domínio do português, ao ponto de 
dar aulas, gravar um podcast e escrever uma peça de stand-up comedy no novo idioma. A mãe 
de Julian é jamaicana, e já pôde provar feijoada aqui no Brasil2.

Eu não sabia falar nada em japonês. Na verdade, eu sou uma 
descendente que eu não sabia da cultura.

Janice Satico, brasileira, descendente de japoneses, saiu pela primeira vez da sua cidade natal e 
do Brasil para uma longa viagem até Hamamatsu, no Japão, com 23 anos, motivada a encontrar 
oportunidades de trabalho. Contou com o apoio das tias que já haviam migrado para o país. A 
ideia inicial era juntar dinheiro para comprar uma perua e retornar para seguir com o negócio da 
família, que trabalhava em feiras livres. Seu filho, a princípio, permaneceu no Brasil e com três 
anos de idade foi viver também no Japão. Mesmo sem saber falar a língua japonesa, ela logo 
começou a trabalhar em uma fábrica. Janice tentou voltar a viver no Brasil em duas ocasiões 
ao longo de dois anos, mas resolveu residir no Japão, onde permanece há quase três décadas3.

2 https://arte.folha.uol.com.br/mundo/2019/imigrantes-sp/imigrante/julian-jordan/

3  http://museudaimigracao.org.br/es/blog/migracoes-em-debate/mobilidade-humana-e-coronavirus-eu-sempre-me-sinto-
acampando-aqui

12

https://arte.folha.uol.com.br/mundo/2019/imigrantes-sp/imigrante/julian-jordan/
http://museudaimigracao.org.br/es/blog/migracoes-em-debate/mobilidade-humana-e-coronavirus-eu-sempre-me-sinto-acampando-aqui
http://museudaimigracao.org.br/es/blog/migracoes-em-debate/mobilidade-humana-e-coronavirus-eu-sempre-me-sinto-acampando-aqui


Deixei toda a minha família para trás, mas serei um grande mágico 
um dia e poderei ajudá-los.

Ricardo, jovem de 18 anos, deixou a Venezuela em busca de melhores condições de vida, uma 
fonte de renda para ajudar a família e, sobretudo, realizar o seu grande sonho: ser um mágico 
profissional. Ao chegar ao Brasil, dormiu na rua por dois meses até ser incluído no programa 
de interiorização do governo federal, por meio do qual ele chegou a Curitiba (PR), onde hoje 
vive e estuda4.

Assista ao depoimento de Ricardo clicando aqui

Vim nessa busca que nem sabia o que era, mas [sabia] que me 
movimentava.

Cafira Foz, nascida no Ceará e criada pelos avós maternos no estado do Piauí, mora em 
São Paulo. Na cidade conheceu seu marido e aos 30 anos se descobriu cozinheira. Em 
sociedade, os dois abriram um restaurante com o cardápio voltado às receitas sertanejas 
trazidas do Piauí – dentre paçocas de carne de sol, farinha de mandioca e baião de dois 
– que Cafira aprendeu com sua avó e que tinha o desejo de poder compartilhar na nova 
cidade que escolheu como residência. A equipe do seu restaurante é formada por mulheres 
de diferentes estados do Brasil5.

ENTENDENDO MELHOR
As histórias de Julien, Janice, Ricardo e Cafira nos permitem perceber diferentes faces de 
pessoas que se movimentam pelo mundo. Em comum, além de alguns países e cidades de 
destino, essas pessoas carregam a busca por mudanças. Nas palavras de Warsan Shire, 
poeta de pai e mãe somalis, nascida no Quênia e hoje residente nos Estados Unidos: 
“você só sai de casa quando a casa não te deixa ficar”6. Nas experiências relatadas, 
observamos a busca de trabalho e recursos financeiros – seja para comprar uma perua ou 
enviar dinheiro para a família que ficou no seu país de origem –, a busca do contato com 
uma nova língua e cultura e a busca por respostas para as inquietudes pessoais. Muitas 
vezes, um primeiro movimento migratório leva a outro(s). Nesse processo, os migrantes 
se deparam com separações familiares, mas também encontros e a construção de novas 
redes e afetos. A chegada em um novo local traz mudanças e desafios, assim como o 
reencontro e a releitura da sua bagagem cultural.

4 https://www.gov.br/acolhida/depoimentos/

5 https://vejasp.abril.com.br/cidades/capa-migrantes-nordestinos-sao-paulo/

6  Warsan Shire, poema “Casa”, tradução de Tomaz Amorim Izabel. https://traducaoliteraria.wordpress.com/2015/09/02/casa-
de-warsan-shire/
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1.3  SAIBA A DIFERENÇA: MIGRANTE, IMIGRANTE, 
EMIGRANTE 

A partir das histórias relatadas, observamos o movimento de pessoas pelo mundo, ultrapassando 
ou não fronteiras internacionais. Mas como podemos classificar o movimento de Julian, Janice, 
Ricardo e Cafira? O que é migração? Emigração? Imigração?

De partida, podemos ressaltar que todas essas pessoas são migrantes, independentemente da 
nacionalidade, do gênero, da idade e das motivações que levaram ao deslocamento.

Migração: movimento de pessoas, grupos ou povos de um lugar para outro.  
Migrante é, pois, toda a pessoa que se transfere de seu lugar habitual, de sua 
residência comum para outro lugar, região ou país. É um termo frequentemente 
usado para definir as migrações em geral, tanto de entrada quanto de saída 
de um país, região ou lugar, não obstante existam termos específicos para 
a entrada de migrantes – Imigração – e para a saída – Emigração. É comum, 
também, falar em “migrações internas”, referindo-se aos migrantes que 
se movem dentro do país, e “migrações internacionais”, referindo-se aos 
movimentos de migrantes entre países, além de suas fronteiras7.

O termo migrante é amplo e abrangente. Em alguns casos, ele pode receber prefixos – “i” 
e “e” – que dizem respeito ao ponto de vista do Estado no qual a pessoa ingressa ou do 
qual ela sai. No entanto, como estamos falando de uma mesma pessoa que sai de um país 
e chega em outro, podemos utilizar também o termo migração internacional ou migrante 
internacional, adotando a perspectiva da pessoa que se movimenta.

Emigração: movimento de saída de pessoas ou grupos humanos de uma 
região ou de um país, para estabelecer-se em outro, em caráter definitivo ou 
por período de tempo relativamente longo. Emigrar significa, pois, deixar um 
país para ir estabelecer-se em outro. Por emigrante entende-se a pessoa que 
deixa sua pátria e passa a residir em outro país. As regiões ou países fortemente 
marcados por emigração são também chamados países ou regiões de origem 
dos migrantes e, em certas circunstâncias, países de expulsão de migrantes8.

Observando o conceito de emigração, que inclui a saída de uma pessoa de um país para a 
permanência em outro, ultrapassando, portanto, fronteiras internacionais, podemos indicar que 
Ricardo é um emigrante na Venezuela, assim como Julian é uma emigrante nos Estados Unidos 
e Janice é uma emigrante no Brasil. Ou seja, os três deixaram o seu país de origem para residir 
em outro.

Observando o conceito de imigração, que inclui a entrada de uma pessoa nacional de um país 
em outro país de destino, ultrapassando, da mesma forma, fronteiras internacionais, podemos 
indicar que Ricardo e Julian são imigrantes no Brasil, assim como Janice é uma imigrante no 
Japão. Ou seja, os três vieram de outros países.

7  Glossário, elaborado pelo Instituto Migrações e Direitos Humanos. Disponível em https://www.migrante.org.br/imdh/glossario/

8  Glossário, elaborado pelo Instituto Migrações e Direitos Humanos. Disponível em https://www.migrante.org.br/imdh/glossario/
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Imigração: movimento de pessoas ou de grupos humanos, provenientes de 
outras áreas, que entram em determinado país, com o intuito de permanecer 
definitivamente ou por período de tempo relativamente longo. Quando o 
fator de expulsão é criado por pressões políticas, perseguições religiosas, 
discriminações raciais, violação de direitos, torna-se importante ao imigrante 
encontrar o necessário clima de liberdade, segurança, de ausência de 
preconceitos e de melhores condições de vida. Literalmente, imigrar significa 
entrar num país estrangeiro para nele viver. Imigrante é o indivíduo que, 
deslocando-se de onde residia, ingressou em outra região, cidade ou país 
diferente do de sua nacionalidade, ali estabelecendo sua residência habitual, 
em definitivo ou por período relativamente longo9.

Mas e a Cafira? Como podemos classificar o seu movimento, já que ela não ultrapassou 
nenhuma fronteira internacional e permaneceu no Brasil, ainda que em um estado diferente? 
Cafira pode ser classificada, portanto, como uma migrante interna. Já que saiu de um estado 
para outro no Brasil, de Piauí para São Paulo.

Migração interna: circulação de pessoas de um estado ou de uma região 
do país para outra, com a finalidade ou o efeito de fixar nova residência. Este 
tipo de migração pode ser temporário ou permanente. O migrante interno 
desloca-se, mas permanece dentro do seu país de origem (por exemplo, 
migração de zonas rurais para zonas urbanas)10.

9  Glossário, elaborado pelo Instituto Migrações e Direitos Humanos. Disponível em https://www.migrante.org.br/imdh/glossario/

10  Organização Internacional para as Migrações (OIM). Direito Internacional da Migração: Glossário sobre Migrações. Genebra: 
Organização Internacional para as Migrações, 2010. p. 41-42.
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Pensando nos conceitos apresentados, e na sua realidade, voltamos à pergunta inicial: 

Afinal, quem (não) é migrante?

  DICA

Para conferir conceitos relativos à migração traduzidos em espanhol, inglês e francês, 
acesse o Glossário Multilíngue sobre Migração e Refúgio da Universidade de Brasília.
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1.4  CHEGADAS E DESPEDIDAS

“Encontros e despedidas” (Milton Nascimento/Fernando Brant)

Mande notícias 

Do mundo de lá 

Diz quem fica 

Me dê um abraço 

Venha me apertar 

Tô chegando... 

Coisa que gosto é poder partir

Sem ter planos 

Melhor ainda é poder voltar

Quando quero...

Todos os dias é um vai-e-vem

A vida se repete na estação

Tem gente que chega pra ficar

Tem gente que vai 

Pra nunca mais...

Tem gente que vem e quer 
voltar

Tem gente que vai, quer ficar

Tem gente que veio só olhar

Tem gente a sorrir e a chorar

E assim chegar e partir...

São só dois lados 

Da mesma viagem 

O trem que chega 

É o mesmo trem 

Da partida...

A hora do encontro 

É também, despedida 

A plataforma dessa estação

É a vida desse meu lugar

É a vida desse meu lugar

É a vida...

A hora do encontro 

É também, despedida 

A plataforma dessa estação

É a vida desse meu lugar

É a vida desse meu lugar

É a vida...

Bruno Mancinelle/ Cáritas e OIM
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1.5  CHEGADAS E DESPEDIDAS:  
POR QUE AS PESSOAS MIGRAM?

Como pudemos observar, as migrações podem ocorrer por inúmeros motivos e ter diferentes 
características. A mobilidade pode ser temporária ou definitiva, individual ou coletiva, interna 
ou internacional, por vontade própria ou por necessidade.

Não existe um padrão, cada pessoa reage de um jeito ao migrar: muitas partem com a resolução 
de voltar, outras rapidamente cortam relações com amigos e familiares que ficaram para trás, 
muitas limitam a comunicação ao envio de dinheiro, outras se valem das diferentes plataformas 
hoje existentes para manter um contato frequente com o país de origem e há, ainda, aquelas 
que não resistem à saudade, mudam os rumos do projeto migratório e retornam.

Um ponto em comum de todos os processos é a busca por:

 • Novas oportunidades de emprego ou de estudo.

 • Melhores condições de vida. 

 • Tratamentos de saúde. 

 • Novas experiências. 

 • Autonomia em relação aos familiares.

 •  Proteção diante de desastres naturais (tais como terremotos, furacões, inundações 
e erupções vulcânicas), mudanças climáticas, guerras, fome e perseguição política, 
religiosa, étnica ou devido à orientação sexual. 
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Mas será que vivemos em um tempo de livre circulação de pessoas pelo mundo? 

Será que todas as pessoas se movimentam sob as mesmas condições e recebem a 
mesma acolhida?

Infelizmente, não.

Por um lado, a mobilidade humana é facilitada por uma série de fatores, como a tecnologia 
responsável pela diminuição de custos e a rapidez dos meios de transportes e de comunicação, 
que nos permitem ter acesso a diferentes partes do mundo, assim como conhecer países e 
culturas distantes. O que, sem dúvida, pode estimular nossas aspirações, vontades e direcionar 
nossas escolhas de mudanças. 

Por outro lado, nem todas as pessoas são bem-vindas e podem circular pelo mundo da forma 
como desejam. Se, em muitas situações, a circulação de bens, serviços e recursos parece 
facilitada no contexto contemporâneo, o mesmo não pode ser afirmado sobre o trânsito de 
pessoas. Isso porque testemunhamos cotidianamente a construção de muros que separam 
pessoas e países e a vigência de leis migratórias cada vez mais restritivas e seletivas, que 
impedem a entrada e a permanência de determinadas pessoas em certos territórios. 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Em migrações de crise,  crianças  e adolescentes migrantes sentem diferentes impactos 
negativos. Sofrem com a mudança brusca de realidade social, a perda de laços afetivos, a 
dissolução da rotina, a fragmentação familiar e a adaptação no novo país. Além dos desafios 
sociais, econômicos e psicológicos inerentes ao processo migratório, as  crianças  ainda 
enfrentam um conjunto de dificuldades na retomada da escolarização: o aprendizado 
de um novo idioma, barreiras burocráticas no procedimento de matrícula nas escolas e 
práticas de xenofobia por parte de estudantes brasileiros.

Crianças e adolescentes podem partir por conta 
própria do país de origem ou podem acabar 
se separando dos pais durante o movimento 
migratório, chegando desacompanhados no país 
de destino. No Brasil, crianças e adolescentes são 
acolhidos em abrigos específicos e participam 
de programas socioeducativos.

Brasil: Crianças e adolescentes 
venezuelanos fogem sozinhos para o 
Brasil – Human Rights Watch

UNICEF lança programa de rádio para 
crianças migrantes e refugiadas – Unicef
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1.6  MIGRAR É UM DIREITO HUMANO

Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, 
reconhecido como pessoa perante a lei. 

(Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo VI)

Como afirmamos no início deste módulo, partimos da premissa de que toda pessoa deve ter 
a possibilidade de escolher seu destino, por isso a migração deve ser entendida como 
um direito humano. Assim, trilharemos, ao longo desta nossa jornada formativa, um caminho 
que se opõe ao predomínio de muros e legislações seletivas.

Considerando o questionamento anterior – será que existe migrante ilegal? – convidamos 
vocês a refletir sobre o que vem à nossa mente quando falamos a palavra “ilegal” ou 
caracterizamos uma pessoa como “ilegal”.

De uns tempos para cá, passou a ser cada vez mais frequente a publicação de notícias 
relacionando determinadas pessoas migrantes ao termo ilegal. No nosso imaginário, essa 
palavra remete à ideia de crime.

Essa adjetivação faz com que o migrante seja visto cada vez mais como um criminoso, o que 
contribui para a construção de uma imagem da pessoa migrante como inimiga, uma suposta 
ameaça aos estados de destino e suas populações. A palavra “ilegal”, carregada de significados 
negativos, é um dos efeitos colaterais das legislações migratórias restritivas e da construção 
de muros em fronteiras. Tais medidas de aversão ao movimento migratório suscitam a 
criminalização do movimento de pessoas, a negação ao acolhimento de migrantes e, no limite, 
o surgimento de discursos de xenofobia. 

Xenofobia é um sentimento de aversão aos estrangeiros, de desconfiança, 
medo e antipatia pelo que vem de fora, que se manifesta em atitudes 
discriminatórias e violentas contra os migrantes internacionais.
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É importante ter em mente que nenhuma pessoa pode ser considerada ilegal. 

No Brasil, o não cumprimento dos procedimentos de regularização migratória não caracteriza 
crime, mas sim uma infração administrativa.

Por isso, não se deve usar o termo “ilegal” relacionado a uma pessoa migrante pelo fato de ela 
não estar em situação migratória regular. O correto é o uso de “migrante em situação irregular” 
ou “migrante sem documentação”.

“Crise migratória” é outro termo que aparece frequentemente no noticiário, referindo-se 
à chegada de migrantes como eventos que trazem caos e desestabilização, ameaçando os 
países de destino. O uso do termo “migrações de crise” parece mais adequado para os casos de 
fluxos massivos e constantes de pessoas de um lugar para outro, que fogem da escassez, dos 
conflitos armados e de problemas socioambientais de grandes proporções. O uso deste termo 
evita que os migrantes sejam vistos como motivadores de uma crise, e lança luz nos fatores 
que geraram a expulsão do local de origem11. 

Há que refletir, ainda, quem são os destinatários das políticas e discursos que criminalizam a 
migração e classificam determinadas pessoas migrantes como “ilegais”. 

Assim, muitos migrantes sofrem com o racismo, a xenofobia e outras formas de 
discriminação. Isso acontece principalmente se forem pobres ou sem muito estudo. A questão 
étnica, racial e religiosa também incide sobre isso: pessoas negras, asiáticas, indígenas e/ou 
muçulmanas são alvo mais frequente de preconceito. Esses migrantes são estigmatizados 
como sujos, arruaceiros e preguiçosos. Assim, são vistos com desconfiança e de forma 
estereotipada. Acabam recebendo a culpa por todo tipo de problema que possa aparecer: 
crises econômicas, desemprego e aumento da criminalidade. Por isso, comumente são 
criminalizados e podem se tornar vítimas de abuso por parte de autoridades locais.

11  MOREIRA, Julia Bertino; BORBA, Janine Hadassa Oliveira Marques de. Invertendo o enfoque das “crises migratórias” para as 
“migrações de crise”. R. bras. Est. Pop., v.38, 1-20, e0137, 2021. p. 2-3.
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1.7  MARCOS NORMATIVOS NA GARANTIA DE 
DIREITOS À POPULAÇÃO MIGRANTE NO BRASIL

Superada a questão de terminologia, é importante enfatizar que todas as pessoas que migram 
seguem sendo titulares de direitos humanos. São direitos que não se perdem ao atravessar 
uma fronteira internacional, porque são inerentes a cada indivíduo. 

Retomamos, então, a pergunta que lançamos no início do módulo: as pessoas migrantes 
devem ter seus direitos garantidos no Brasil?

A Constituição Federal brasileira não deixa dúvidas de que “todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade” 
(artigo 5º).

A Lei de Migração brasileira12 também estabelece que a política migratória no país terá 
como base:

“o repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a quaisquer formas de 
discriminação, a não criminalização da migração, o acesso igualitário e livre do 
migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, educação, 
assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e 
seguridade social.”

12  Aprovada no dia 24 de maio de 2017, a Lei de Migração (Lei nº 13.445/2017) entrou em vigor em 21 de novembro do mesmo 
ano e substituiu o Estatuto do Estrangeiro, elaborado no contexto da ditadura militar, cuja ênfase era a segurança nacional. O 
documento considerava determinados perfis de imigrantes como ameaças à ordem pública.

  A Lei de Migração, então, previa melhorias no tratamento à população migrante, já que seus dispositivos se orientam pelo 
princípio da migração como um direito humano. Entretanto, o Decreto nº 9.199/2017, assinado pelo então presidente Michel 
Temer e que regulamentou essa lei, foi visto com ressalvas pelas organizações da sociedade civil que lidam com a temática. 
De acordo com elas, o documento pode resultar em retrocessos da política migratória do Estado brasileiro, seja por deixar 
procedimentos migratórios indefinidos, seja por torná-los contraditórios aos princípios da Lei.

  Um dos tópicos mais críticos se refere aos vistos e autorizações de residência para fins de acolhida humanitária. Até 2021, esse 
ponto só havia sido regulamentado para os casos específicos dos haitianos e dos sírios, deixando desamparados os imigrantes 
de outras nacionalidades que poderiam se beneficiar desse direito. Além disso, o Decreto prevê a possibilidade de prisão do 
imigrante em situação irregular, o que contraria a própria Lei de Migração, que diz que ninguém será privado de sua liberdade 
por razões migratórias, exceto em casos previstos no mesmo dispositivo.
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Merece destaque o fato de que a migração e o desenvolvimento humano no local de origem 
são considerados direitos inalienáveis de todas as pessoas (artigo 3º).

Direitos sociais, como saúde e educação, são estendidos a todos os imigrantes, 
independentemente da sua situação migratória, porque tem caráter universal. Eles são 
garantidos na Constituição Federal, em tratados internacionais ratificados pelo Brasil e em 
outros documentos mais específicos, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).

REGULARIZAÇÃO MIGRATÓRIA: UM LABIRINTO ADMINISTRATIVO?

No Brasil, diferentes órgãos têm responsabilidades de administrar o campo migratório, 
entre eles o Ministério das Relações Exteriores e suas repartições no Brasil e no exterior, o 
Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Secretaria Nacional de Justiça, o Departamento 
de Migrações (DEMIG), a Polícia Federal, a Coordenação-Geral de Imigração Laboral, o 
Conselho Nacional de Imigração (CNIg) e o Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE).   

Em relação à legislação, além da Lei de Migração e da Lei de Refúgio brasileiras, são 
publicadas frequentemente resoluções normativas e portarias, que dispõem sobre 
diferentes aspectos da vida das pessoas que decidem ingressar e permanecer no Brasil.

 Próxima parada: o módulo 3 tem como tema o refúgio!

Neste campo, as mudanças de diretrizes são comuns e, muitas vezes, não é fácil acompanhar 
e entender os procedimentos migratórios necessários e as vias de regularização da 
sua condição no Brasil, ainda mais para pessoas que não falam a língua portuguesa e 
desconhecem a estrutura governamental brasileira ou onde encontrar informações válidas.  

Por isso, é fundamental o trabalho de organizações da sociedade civil dedicadas à garantia 
de direitos das pessoas em situação de mobilidade. A Organização Internacional para as 
Migrações e a Defensoria Pública da União elaboraram, em parceria, um mapeamento dessas 
organizações que prestam assistência jurídica de forma voluntária à população migrante no 
Brasil, por meio da qual é possível conhecer as principais demandas e dificuldades cotidianas 
enfrentadas pela população migrante em diferentes contextos brasileiros.

Conhecer e indicar espaços onde pessoas migrantes podem obter informações sobre seus 
direitos é um passo importante para uma postura de acolhimento!
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1.8  ENTRE O DESEJO E A NECESSIDADE: MIGRAÇÃO 
FORÇADA

Trouxemos tudo que tínhamos: as roupas do corpo [...] Temos casa 
própria, tínhamos trabalho, mas não havia comida. Um frango custava 
o salário de um mês.

Marieth Campos, Juan Francisco Nolasco Lanza e seus dois filhos chegaram ao Brasil pelo 
estado de Roraima. A família venezuelana, hoje residente em Porto Alegre em uma casa 
alugada, inicialmente foi acolhida em um abrigo. Juan trabalha em uma metalúrgica, com 
carteira assinada. Não pode exercer sua profissão, a advocacia, por não conseguir revalidar 
seu diploma no Brasil. Marieth, formada em gestão de recursos humanos, se encontra na 
mesma situação. O filho mais novo já está na escola. A família tem o desejo de voltar a viver na 
Venezuela, se houver mudanças na situação do país13.

Pra nós, quando aperta, a única saída é ir pras fazendas. Por exemplo, 
nós temos a mandioca, às vezes faz farinha e não vende. E aí, do que 
vamos viver? Tem que procurar uma apelação pra gente procurar 
uma solução mais rápida.14

Em Campos Lindos, município brasileiro do estado do Tocantins, observamos que a falta de 
condições de vida também faz com que pessoas saiam em busca de formas de sobrevivência. 
Lá, as comunidades enfrentam uma dura realidade com a intensificação do desmatamento, o 
emprego em grande escala de agrotóxicos, a proximidade dos monocultivos de soja e o conflito 
territorial que os projetos do agronegócio desencadearam na região. Pessoas que antes viviam 
das roças de subsistência, passaram a ter dificuldade de sobreviver a partir da sua produção na 
terra e são, muitas vezes, obrigadas a recorrer ao trabalho em condições degradantes oferecido 
pelos fazendeiros vizinhos.  

 Próxima parada: o módulo 4 refletirá sobre o trabalho e a migração!

Estes dois exemplos indicam que, em muitas situações, o movimento de pessoas pelo mundo 
se dá pelas severas dificuldades de sobrevivência no local de origem.

Migrante forçado: é assim chamado o que migra para um local que não o de 
sua  nacionalidade ou residência por causas alheias à sua vontade. A origem 
destas causas pode ser econômica, política, social, desastres naturais, busca 
de sobrevivência15.

A migração forçada, portanto, é o deslocamento compelido por fatores de risco à vida de um 
indivíduo ou de um grupo de pessoas. Esse movimento prescinde da livre e espontânea escolha 
do migrante, pois se coloca como alternativa a condições extremas. O fenômeno pode ter 

13  https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/04/conheca-as-historias-de-venezuelanos-que-migraram-para-o-brasil.shtml?-
origin=folha

14  Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos Carmen Bascarán - CDVDH/CB; Comissão Pastoral da Terra – CPT (Coord.). 
Entre idas e vindas: novas dinâmicas de migração para o trabalho escravo. São Paulo: Urutu-Branco, 2017. p. 44-45.

15 Glossário, Instituto Migrações e Direitos Humanos. Disponível em: https://www.migrante.org.br/imdh/glossario/
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diversos fatores, como perseguições, guerras, desastres naturais, fome e a falta de condições 
materiais para a sobrevivência.

Então, podemos dizer que essas pessoas são vítimas das circunstâncias?

É preciso ter cuidado com estereótipos e a tendência de estigmatizar essa população. Ainda 
que seja muito difícil a trajetória encarada por pessoas forçadas ao deslocamento, elas 
seguem sendo agentes ativas da sua história. Pessoas que deixam para trás uma realidade 
dramática não são vítimas e merecem nosso acolhimento e respeito nessa nova página de 
suas vidas no Brasil.

  PARA SABER MAIS

Conheça as histórias de venezuelanos que migraram para o Brasil - Por Flávia Mantovani, 
João Valadares, Paula Sperb e Fabiano Maisonnave | Folha de São Paulo | 3/4/19
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1.9  IDAS E VINDAS: ATUAIS FLUXOS MIGRATÓRIOS 
NO BRASIL

O Brasil e a população brasileira têm sua história marcada pela chegada e partida de pessoas 
de diferentes origens.

Mas qual é o cenário atual das migrações em nosso país?

O Brasil conta hoje com 1.027.251 migrantes internacionais em seu território, o que representa 
0,5% da população total. As mulheres migrantes representam 46% desse número16 e quase 
metade dessas pessoas é originária de outros países da América do Sul (44,4%)17. 

Esse movimento migratório intrarregional foi favorecido pelo fortalecimento da integração 
regional a partir dos Acordos sobre Residência para Nacionais dos Estados Partes do 
MERCOSUL, Bolívia e Chile, instrumentos que facilitam a livre circulação de pessoas entre 
Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Chile, Peru, Colômbia e Equador18. 

Mas são diversas as origens das pessoas que chegam ao Brasil e é importante destacar a 
presença de pessoas do Caribe, Ásia e África. Dois países merecem evidência em razão do 
número significativo de nacionais que ingressaram no Brasil: Haiti e Venezuela.

Entre 2010 e 2019, três regiões brasileiras se destacaram por receber migrantes internacionais: 

16  Portal de Datos Mundiales sobre la Migración <https://migrationdataportal.org/es/data?focus=profile&i=stock_
abs_&t=2020&cm49=76>. Acesso em: 30 mar. 2021.

17 Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Informe Migratorio Sudamericano, n. 3, marzo 2020. p. 1.

18 https://www.mercosur.int/pt-br/cidadaos/residir/
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a Região Sudeste com 44% dos registros, concentrados especialmente no estado de São 
Paulo, a Região Sul com 22% dos registros, distribuídos de forma equilibrada entre os estados 
do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e a Região Norte com 20% dos registros, 
concentrados nos estados de Roraima e Amazonas19.

Já o número de brasileiros residentes no exterior é bem superior e chega a 1.745.339, o que 
representa 0,8% da população total20. Os principais destinos estão na América do Norte, 
seguida da Europa, América do Sul e Ásia21. 

Como foi possível observar, o Brasil é um país de destino de migrantes internacionais de 
diferentes nacionalidades, mas é, sobretudo, o país de origem de migrantes brasileiros que vão 
buscar uma nova vida em outros países. Há, ainda, um número menos expressivo de pessoas 
que têm o Brasil como um país de trânsito antes de chegar ao seu destino final.

19 OBMigra. Resumo Executivo - Relatório Anual do OBMigra, 2020. p. 5.

20 Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Informe Migratorio Sudamericano, n. 3, marzo 2020. p. 1.

21  Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Tendencias Migratorias en América del Sur. In: Informe Migratorio 
Sudamericano, n. 1, 2017.
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1.10  AMAZÔNIA EM MOVIMENTO: BREVE PANORAMA 
SOBRE AS MIGRAÇÕES NA REGIÃO NORTE DO PAÍS

Mencionamos no tópico anterior que dois países merecem evidência em razão do número 
significativo de nacionais que ingressaram no Brasil: Haiti e Venezuela. Nos últimos anos, a 
região amazônica tem se destacado no cenário das migrações contemporâneas por ser a porta 
de entrada no país desses dois grandes movimentos migratórios recentes. No entanto, como 
veremos a seguir, não é de hoje que a Amazônia se mostra em movimento.

Período Pré-colonial e colonial

A ocupação e o movimento de sociedades originárias pela Amazônia marcam a história 
dessa região. A diversidade cultural da região era marcada pela presença de grupos nômades 
de caçadores-coletores e, ao mesmo tempo, de amplas aldeias de povos que praticavam 
agricultura, pesca, caça, criavam animais e realizavam comércio e viagens longas22.

O contato com os europeus, a partir da chegada de colonizadores espanhóis e sobretudo 
portugueses a partir do século 16, resultou na morte de parte significativa dessas populações 
originárias na Amazônia e a imposição do trabalho forçado.

A região passou a fornecer produtos primários para a Europa, como cacau, arroz, castanhas, 
cravo, canela e madeira, extraídos pela população originária, submetida à exploração na lavoura, 
nas atividades extrativistas e nas construções das vilas. Nesse mesmo período colonial, a região 
era também destino de pessoas de origem africana traficadas e escravizadas em território 
brasileiro. Ambas resistiam às condições desumanas impostas pelos colonos brancos.

Depois do predomínio do cacau e do arroz ao longo do século 18, a borracha ganha espaço 
e passa a ser o principal produto da economia da Amazônia e do Brasil a partir da segunda 
metade do século 19. 

Período republicano

O ciclo da borracha teve duas fases, ambas marcadas por um grande movimento migratório 
nordestino para a região. A primeira teve seu auge entre 1879 e 1912. Nos primeiros anos do 
século 20, a média de exportação anual do produto da Amazônia era de 34 mil toneladas. A 
população de Manaus passou de 10 mil pessoas em 1890, para 50 mil em 1900. Essa fase 
chegou ao fim com a perda do mercado mundial devido à concorrência das seringueiras no 
Sudeste Asiático. A segunda fase se deu durante a Segunda Guerra Mundial por causa da 
demanda das indústrias dos Estados Unidos. 

Entretanto, não foram somente migrantes nordestinos que chegaram à região atraídos pelo seu 
crescimento econômico. Entre 1900 e 1920, a migração internacional tornou-se numerosa e mais 
representativa. Em 1900, havia 7.709 migrantes internacionais residentes na Amazônia, que 
representavam 1,1% da população. Em 1920, este número passou para 39.723, representando 
2,9% da população. Somente entre 1908 e 1911, foi registrado o ingresso no país pelo porto 
de Belém (PA) de 19,5 mil migrantes internacionais, principalmente portugueses, espanhóis, 

22  Os cinco primeiros parágrafos deste tópico utilizam como referência: Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia 
(Imazon). A floresta habitada: história da ocupação humana na Amazônia. Disponível em: <https://imazon.org.br/a-floresta-
habitada-historia-da-ocupacao-humana-na-amazonia/>. Acesso em: 30 mar. 2021.
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ingleses, sírio-libaneses, franceses, alemães, italianos e estadunidenses23.

Antes da primeira fase do ciclo da borracha, a presença de migrantes internacionais na região, 
como mencionamos, já era representativa. Ressaltamos a chegada de judeus sefaraditas 
marroquinos a partir da segunda década do século 20, buscando fugir de perseguições e da 
fome24.

Migrantes japoneses chegaram principalmente a partir da década de 1930, para a cultura da 
juta, uma fibra têxtil de origem asiática. O estado do Amazonas concedia terras para que eles 
desenvolvessem alternativas agrícolas. Na década de 1940, passaram a migrar para o trabalho 
nas plantações de pimenta-do-reino25.

A população migrante internacional se estabelecia no campo, onde predominavam 
especialmente espanhóis e japoneses, mas também portugueses, italianos e franceses. Nas 
cidades, migrantes portugueses, espanhóis, sírio-libaneses, italianos, alemães e ingleses 
atuavam como médicos, engenheiros, arquitetos, músicos, escritores, padeiros, pedreiros, 
caixeiros e alfaiates26.

Nas últimas décadas, a partir de 1980 com uma intensificação na década de 2000, observa-
se a presença de peruanos nas cidades de Manaus e Boa Vista, que se estabeleceram e 
ocuparam áreas de trabalho como o comércio, a saúde, a educação e a gastronomia. Estão 
presentes também em cidades como Tabatinga e Benjamim Constant, na fronteira com o Peru, 
e Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. Parte significativa daqueles que vivem na Amazônia 
brasileira tem como origem a Amazônia peruana e chegam por meio da malha fluvial, que liga 
os dois países; outros vêm de Lima, a capital do Peru, e de cidades como Yurimaguas27. 

23  SANTOS, Roberto. História Econômica da Amazônia (1800 – 1920). São Paulo: T. A. Queiroz, 1980 apud. STAEVIE, Pedro 
Marcelo. Imigração estrangeira, economia e mercado de trabalho na Amazônia brasileira entre o final do século XIX e início do 
século XX, Resgate - Rev. Interdiscip. Cult., Campinas, v. 26, n. 1 [35], p. 153-172, jan./jun. 2018. p. 157-158.

24  STAEVIE, Pedro Marcelo. Imigração estrangeira, economia e mercado de trabalho na Amazônia brasileira entre o final do século 
XIX e início do século XX, Resgate - Rev. Interdiscip. Cult., Campinas, v. 26, n. 1 [35], p. 153-172, jan./jun. 2018. p. 158.

25  Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon). A floresta habitada: história da ocupação humana na Amazônia. 
Disponível em: <https://imazon.org.br/a-floresta-habitada-historia-da-ocupacao-humana-na-amazonia/>. Acesso em: 30 mar. 
2021.

26  STAEVIE, Pedro Marcelo. Imigração estrangeira, economia e mercado de trabalho na Amazônia brasileira entre o final do 
século XIX e início do século XX, Resgate - Rev. Interdiscip. Cult., Campinas, v. 26, n. 1 [35], p. 153-172, jan./jun. 2018. p. 170.

27  SILVA, Sidney Antonio da. Peruanos em Manaus, Boa Vista e Pacaraima: trajetórias e processos identitários. In: SILVA, Sidney 
Antonio da (Org.). Migrações na Pan-Amazônia. 1ed. São Paulo: Hucitec, 2012, v. 1, p. 258-274. p. 258-259, 261.
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A partir de 2010, nota-se a presença de haitianos nas fronteiras amazônicas (e, em menor 
número, outros grupos como os senegaleses), o que surpreendeu o Estado brasileiro e trouxe 
desafios, tanto na questão da definição do estatuto jurídico das pessoas que chegavam sem visto 
de entrada, como na questão do acolhimento digno sob um contexto de ausência de condições 
estruturais e econômicas. Ainda que a sociedade civil tenha exercido um papel importante na 
acolhida dessa população, o Estado demorou para tomar medidas, o que provocou uma crise 
humanitária até então incomum nas fronteiras brasileiras: em Tabatinga, no final do ano de 
2011, e mais tarde em Brasiléia, no início do ano de 201328.

Alguns anos depois, a partir de 2015, a região amazônica passou a receber um número 
crescente de venezuelanos. Estes também enfrentam dificuldades devido à falta de condições 
para seu acolhimento. Em 2018, é iniciada uma força-tarefa humanitária, a Operação 
Acolhida, executada e coordenada pelo Governo Federal com o apoio de agências da ONU 
e de organizações da sociedade civil para oferecer assistência emergencial aos migrantes e 
refugiados venezuelanos que entram no Brasil pela fronteira com Roraima. Em 2019, houve 
a instalação de um Posto de Triagem em Manaus29. Dados de outubro de 2020 indicam o 
número de 261.441 pessoas de origem venezuelana no Brasil30 e uma característica que 
deve ser destacada é a presença de indígenas migrantes como os Warao, os Pemón/
Taurepang e os Eñepa31.

28  SILVA, Sidney Antonio da. Fronteira amazônica: passagem obrigatória para haitianos? REMHU - Rev. Interdiscip. Mobil. Hum., 
Brasília, Ano XXIII, n. 44, p. 119-134, jan./jun. 2015. p. 119.

29 https://www.gov.br/casacivil/pt-br/acolhida

30 https://www.r4v.info/es/node/247

31  MOREIRA, Elaine; TORELLY, Marcelo (Coord.). Soluções duradouras para indígenas migrantes e refugiados no contexto do 
fluxo venezuelano no Brasil. Brasília: Organização Internacional para as Migrações (OIM), 2020.

Thiago Casteli/Repórter Brasil

30

https://www.gov.br/casacivil/pt-br/acolhida
https://www.r4v.info/es/node/247


Finalmente, diante deste breve panorama sobre as migrações na Região Norte do país, o que 
fica evidente é a diversidade de pessoas que ocupam, circulam e constroem essa região do 
Brasil.
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1.11  PAPO RETO: SÍNTESE DOS PRINCIPAIS PONTOS 
DO MÓDULO

Ao longo deste primeiro módulo, nos aproximamos de conceitos essenciais no campo 
migratório e conhecemos um pouco do contexto da mobilidade humana no Brasil e na região 
amazônica. A partir dos relatos de Ricardo, Julian, Janice, Cafira, Marieth e Juan, observamos 
de perto o movimento de pessoas pelo mundo, ultrapassando ou não fronteiras internacionais. 
Percebemos que não existe um padrão, as migrações podem ocorrer por inúmeros motivos e ter 
diferentes características, mas um ponto comum que nos move é a busca de novos horizontes. 
Refletimos que todos nós estamos sujeitos a migrar em algum momento da nossa vida, seja 
de forma voluntária ou involuntária. Afinal, quem (não) é migrante? Indicamos que toda 
pessoa deve ter a possibilidade de escolher seus caminhos e destinos e, por isso, a migração 
deve ser entendida como um direito humano e que, portanto, nenhuma pessoa pode ser 
considerada ilegal. Enfatizamos que todas as pessoas que migram seguem sendo titulares de 
direitos humanos, já que estes são inerentes a todos nós e não se perdem quando atravessamos 
uma fronteira internacional. Finalmente, observamos que, com base na legislação brasileira, 
migrantes devem ter seus direitos garantidos no nosso país.
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1.12  MIGRAÇÃO EM SITUAÇÕES DE CRISE:  
A PANDEMIA DE COVID-19

Introduzimos nossa formação apresentando diferentes fatores que levam à mobilidade 
humana. No atual contexto, é inevitável refletir como a pandemia da covid-19, que atingiu 
todo o mundo sem uma estimativa para o seu fim, tem impacto no movimento de pessoas 
pelo mundo.

Fronteiras foram fechadas, voos cancelados, a população foi aconselhada a permanecer em 
casa e evitar aglomerações. Muitas pessoas não conseguiram voltar aos seus países de origem, 
outras não tiveram permissão para ingressar nos países de destino.

Neste contexto de implementação de medidas excepcionais, como fica a situação de migrantes 
sem documentos, diante da suspensão de atendimentos presenciais das instituições 
governamentais e dos processos de regularização migratória?

Como devemos lidar com as crescentes manifestações de xenofobia diante da presença de 
migrantes, que são equivocadamente taxados como culpados de problemas estruturais dos 
países que os recebem?

Estes são apenas exemplos dos desafios impostos por esta emergência sanitária, que impactou 
de forma drástica o movimento de pessoas pelo mundo e a garantia de direitos às populações 
migrantes.

No Brasil, o volume médio mensal de movimentos de entrada e saída pelas fronteiras era 
de quase 2,5 milhões em 2019. Nos meses de abril e maio de 2020, o número passou a ser 
de 90 mil, em junho e julho do mesmo ano, menos de 40 mil. Há que destacar, no entanto, 
quatro pontos: 
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 •  Os movimentos de turistas foram menos afetados do que os demais.

 •  A única categoria de migração que teve aumento (em quase 10 vezes) no período foi 
a saída de migrantes internacionais deportados, expulsos ou extraditados.

 •  A queda nos movimentos migratórios é mais acentuada na fronteira terrestre, 
sobretudo naquela com a Venezuela.

 •  A nacionalidade que apresentou maior redução de entrada foi a dos venezuelanos 
(-70%)32.

Essas informações reforçam a percepção de que as já existentes desigualdades enfrentadas 
nas fronteiras se acentuaram neste contexto de crise sanitária. 

Não deixe de acessar o projeto (I)mobilidade nas Américas que reflete as questões da 
mobilidade e do controle nas Américas durante a pandemia, mapeando respostas estatais, as 
situações de alerta que são enfrentadas pela população migrante e as respostas sociais em 
cada um dos espaços nacionais.

  PARA SABER MAIS

“Fiquei 3 dias comendo pão com água”: o drama dos migrantes africanos que não 
conseguem receber o auxílio do governo - Por Guilherme Soares Dias | Repórter Brasil | 
19/05/20

Mesmo com CPF regularizado e direito ao benefício, africanos relatam dificuldades para 
receber o auxílio de R$ 600 do governo. Grande parte costuma mandar dinheiro para a 
família na África, mas agora precisa de ajuda para sobreviver no Brasil

32 OBMigra. Resumo Executivo - Relatório Anual do OBMigra, 2020. p. 9.
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1.13  DESAFIO: EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM

Exercício dos fatores de expulsão e de atração de migrantes

Refletindo sobre os fatores que impactam o movimento de pessoas pelo mundo, responda aos 
exercícios a seguir:

1)  Assinale a alternativa que compreende fatores de deslocamento associados exclusivamente 
à expulsão do local de origem

(     ) a)  Falta de boas escolas, desastres naturais e aprender outro idioma

(     ) b)  Violência, guerra e pobreza

(     ) c)  Novas oportunidades de emprego, relações familiares difíceis e relacionamento 
conjugal

(     ) d)  Perseguição étnica ou religiosa, novas oportunidades de estudo e rede de amigos e 
familiares

2)  Assinale a alternativa que compreende fatores de deslocamento associados exclusivamente 
à atração ao local de destino

(     ) a)  Desastres naturais, tratamento de saúde e rede de amigos e familiares

(     ) b)  Novas oportunidades de estudo, falta de boas escolas e violência

(     ) c)  Conhecer novos lugares, aprender outro idioma e novas oportunidades de emprego

(     ) d)  Falta de assistência de saúde, relações familiares difíceis e relacionamento conjugal

RESULTADOS

1. b)
2. c)
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1.14  ALÔ, ESCOLA! 

Diante de todo o conteúdo apresentado neste primeiro módulo e olhando sob a perspectiva da 
acolhida da população migrante nas escolas, cabe refletir: quem são as pessoas que estudam 
em nossa instituição e quais as suas origens? O que sabemos sobre esses países e estados e 
os movimentos migratórios que as/os fizeram chegar até o Brasil? Como conhecer e envolver 
famílias e estudantes migrantes? 

Compartilhamos aqui uma experiência escolar interessante realizada em Manaus durante o 
ano de 2019. O projeto Acolher para Todos Envolver e Aprender, idealizado pela diretora Lúcia 
Cristina Cortez de Barros Santos, uma das dez vencedoras do Prêmio Educador Nota 10, surge 
em um cenário de profunda desigualdade. A Escola Municipal Waldir Garcia está situada no 
bairro São Geraldo, uma comunidade de alta vulnerabilidade social, e dentre seus estudantes 
há um número significativo de migrantes haitianos e venezuelanos.

Após conhecer escolas públicas com projetos inovadores em São Paulo, a diretora passou a 
implementar uma gestão democrática, priorizando a construção de vínculos, o engajamento e 
o diálogo com todos os atores da comunidade escolar. 

Em uma das ações, chamada Temperos do Saber, familiares ensinam receitas típicas de seu 
país ou região e contam suas trajetórias pessoais, tornando realidade o engajamento, a troca 
de experiências e a valorização das diferentes culturas existentes na escola.

Diante do desafio da diversidade linguística, foram realizadas parcerias com a Secretaria 
Municipal de Educação e com o Consulado da Colômbia para um curso-piloto de espanhol para 
estudantes que não falam a língua. Foi estabelecida também uma parceria com a Igreja São 
Geraldo, que é próxima à escola e um local de apoio à população migrante. Lá é organizado 
um curso de português voltado às famílias migrantes e um professor haitiano voluntário ensina 
crioulo aos funcionários da escola. Há, ainda, um coral em crioulo desses mesmos funcionários, 
com apresentações na festa intercultural dos imigrantes.

Projeto Acolher para todos envolver e aprender

Professora Lúcia Cristina Cortez. Nidiacris Ribeiro/Trupe Filmes
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MÓDULO 2
REFÚGIO: PROTEÇÃO 

E ACOLHIDA



Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao módulo 2 da formação virtual EDUMIGRA – 
Formação de Professores(as) para a Garantia do Direito à Educação de Crianças e Adolescentes 
Refugiados e Migrantes!

Neste segundo módulo, vamos nos aproximar de uma realidade que se mostra cada vez mais 
presente no mundo contemporâneo: a de pessoas que são forçadas a deixar o seu país de 
origem e que buscam refúgio em outro. Em 2020, o número de pessoas nessa situação chegou 
à marca dos 26 milhões1. 

Como discutimos no módulo anterior, migrar é um direito humano e toda pessoa deve ter a 
possibilidade de escolher seus caminhos e destinos. Em determinadas situações, entretanto, 
o ingresso e a permanência em um novo país não é uma opção e sim uma medida extrema. O 
deslocamento é a única saída na busca pela proteção da própria vida.

Há pessoas que deixam tudo para trás pela sobrevivência, fugindo de guerras, de diversos tipos 
de perseguições e da violação generalizada de direitos humanos. Elas podem buscar acolhida 
e proteção em um novo país, solicitando o reconhecimento da sua condição de refugiadas.

Afinal, quem são as pessoas em situação de refúgio?

Toda pessoa migrante é refugiada?

Como uma pessoa se torna refugiada no Brasil?

A partir dessas três questões provocadoras, a proposta deste módulo é discutir conceitos que 
permeiam o instituto do refúgio e conhecer marcos normativos, assim como nos aproximar 
das experiências de pessoas que vivem no Brasil e são reconhecidas ou estão solicitando o 
reconhecimento da condição de refugiadas e entender quais são os desafios enfrentados nesse 
recomeço de suas vidas em solo brasileiro.

Vamos começar?

1 https://www.acnur.org/portugues/dados-sobre-refugio/
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2.1 ABERTURA

O que muda na mudança,

se tudo em volta é uma dança

no trajeto da esperança

junto ao que nunca se alcança?

(Carlos Drummond de Andrade)

Cáritas e OIM
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2.2 HISTÓRIAS EM MOVIMENTO

São muitas as histórias de pessoas que se deslocam pelo mundo na busca pela proteção da 
própria vida. Escolhemos quatro delas para iniciar o nosso contato com essa realidade.

Eu não via nenhuma perspectiva lá. Aí assisti a uma novela brasileira 
[Senhora do Destino] que mostrava um casal de lésbicas, fui 
pesquisando e vim para cá sem me despedir de ninguém.

Lara Lopes se viu forçada a sair de seu país de origem, Moçambique, em razão da sua orientação 
sexual. Ainda que tentasse ser “discreta”, foi agredida na rua por desconhecidos, presa e 
mantida em uma cela masculina. Lara chegou ao Brasil em 2013 e hoje é reconhecida como 
refugiada em razão das ameaças e violências que sofreu em seu país por ser lésbica. Até o 
ano de 2015, as relações homoafetivas eram criminalizadas em Moçambique. Sua namorada, 
também moçambicana, conseguiu chegar ao Brasil dois anos depois. De acordo com Lara: “A 
diferença é que aqui a gente não precisa mentir”2.

  CONFIRA

Cartilha - Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexo no contexto 
migratório

https: //brazil.unfpa.org/pt-br/publications/cartilha-lesbicas-gays-bissexuais-
travestis-transexuais-e-intersexo-no-contexto

Plataforma sobre o Perfil das Solicitações de Refúgio relacionadas à Orientação 
Sexual e à Identidade de Gênero 

https://www.acnur.org/portugues/refugiolgbti/

2 https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/11/perseguidos-lgbts-africanos-recebem-refugio-no-brasil.shtml
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Ir a hospitais seria perigoso porque todos estavam sob controle 
dos homens de Assad. Eles me matariam, especialmente sendo um 
jornalista.

Victorios Shams – pseudônimo adotado por razões de segurança – se viu obrigado a sair de 
seus país de origem, a Síria, pela perseguição que sofria devido à sua atuação como jornalista. 
Diante da deflagração da guerra civil, em 2011, ele – que é formado em ciência política e 
até então tinha no jornalismo um trabalho esporádico – sentiu a necessidade de registrar o 
que estava acontecendo em seu país: o conflito entre as tropas do ditador Bashar al-Assad 
e variados grupos de oposição. Ligado a grupos contrários a Assad, Victorios era um dos 
poucos jornalistas trabalhando em Daraa, berço do levante sírio. A atuação era arriscada e sob 
constante ameaça. Seus vídeos e fotos eram publicados nas redes sociais de grupos locais, mas 
também em grandes canais de televisão do Oriente Médio. Um dia, enquanto tirava fotos, ele 
foi surpreendido e perseguido por soldados que o atingiram com um tiro. Victorios conseguiu 
fugir e ser atendido na casa de um médico. Depois de ser aconselhado a deixar o país, em 
2012 ele começa uma jornada de deslocamentos. “Deixei tudo lá”, ele afirma. Passou por 
Líbano, Turquia, Jordânia e Egito até chegar ao Brasil em 2015 e ter seu estatuto de refugiado 
reconhecido. Daqui ele acompanha a situação do Oriente Médio e está escrevendo um livro 
sobre a guerra, a qual ele prefere denominar de Revolução Síria3.

Eu tinha vergonha de dizer [que era uma refugiada], porque as 
pessoas perguntavam do que estava fugindo e o que havia feito 
de errado.

Ana Maria, C’ayu Manuela, Daniela e Juanita Hernandez Solano são colombianas e viveram por 
um período da infância no município de Silvia, localizado na cordilheira oriental da Colômbia. 
Nesse povoado, seus pais, ativistas em direitos humanos, atuavam em projetos sociais junto 
às populações originárias. A região, no entanto, passou a ser cenário de disputas entre grupos 
envolvidos no conflito colombiano e a família começou a receber ameaças de paramilitares. Em 
2001, receberam o primeiro aviso para deixar o país. Ainda assim, permaneceram até 2002, 
quando a situação se tornou insustentável. A mãe, que havia viajado ao Brasil para visitar 
a irmã casada com um brasileiro, não pode retornar. Por motivos de segurança, o pai e as 
quatro filhas saíram de Silvia sem poder dizer aos amigos a situação em que se encontravam. 
Os parcos recursos financeiros não permitiram custear as cinco passagens necessárias para 
juntar a família no Brasil. Eles passaram a viver em diferentes cidades na Colômbia e foram se 
mudando aos poucos para São Paulo, com a ajuda de parentes e amigos. Por aqui, a família 
teve reconhecida a sua condição de refugiada. Juanita comenta que nos primeiros anos no 
Brasil, ela e suas irmãs evitavam contar que eram refugiadas: Daniela, depois de algum tempo 
no Brasil, refletiu que “era importante explicar a diferença de ser refugiada e por que eu vim. 
De explicar que existem várias frentes armadas que também matam na Colômbia e que o 
narcotráfico não está apenas nas mãos das FARC”4.

3  https://temas.folha.uol.com.br/jornalistas-refugiados/victorios-da-siria/sirio-foi-ferido-por-tiro-ao-registrar-combates-do-
primeiro-ano-da-guerra-civil.shtml

4  http://caminhosdorefugio.com.br/identidade-sem-estereotipo-a-trajetoria-de-irmas-colombianas-no-brasil/ 

44

https://temas.folha.uol.com.br/jornalistas-refugiados/victorios-da-siria/sirio-foi-ferido-por-tiro-ao-registrar-combates-do-primeiro-ano-da-guerra-civil.shtml
https://temas.folha.uol.com.br/jornalistas-refugiados/victorios-da-siria/sirio-foi-ferido-por-tiro-ao-registrar-combates-do-primeiro-ano-da-guerra-civil.shtml
http://caminhosdorefugio.com.br/identidade-sem-estereotipo-a-trajetoria-de-irmas-colombianas-no-brasil/


Não escolhi o Brasil. Eu não conhecia nada daqui. Tinha pedido o 
visto para a Tailândia, porque era mais perto e mais fácil, mas minha 
avó morreu na época e o visto venceu. Eu precisava sair.

S. Masih se viu forçado a sair de seu país, Paquistão, por perseguições religiosas. Ele prefere 
não ter seu primeiro nome identificado por medo de represálias à sua família, mas indica que 
revelar seu último nome não é um problema, já que no seu país de origem parte significativa 
da população cristã tem este mesmo sobrenome, que é conferido pelo Estado. Ele vivia 
junto com sua esposa e três filhos em uma cidade no sudeste do Paquistão e era pastor 
de uma igreja presbiteriana com três mil membros. A comunidade cristã paquistanesa, que 
representa pouco mais de 2% da população, já sofria com atentados terroristas. Ele passou a 
ser perseguido pessoalmente por um homem que insistia que ele se convertesse ao Islã. De 
acordo com Masih: “Na terceira vez, ele me disse: ‘te ofereci o Islã três vezes e você o desonrou 
três vezes. Agora, fique pronto para as consequências.” Duas semanas depois, ele recebeu 
um ofício do tribunal local informando que este mesmo homem exigia o pagamento de uma 
quantia expressiva de dinheiro pela ofensa que Masih haveria cometido. Houve dificuldade 
para encontrar um advogado que aceitasse defender um cristão. O juiz acabou atribuindo 
um valor menor, de acordo com a condição financeira de Masih. Ainda assim, ele teve sua 
casa invadida por este mesmo homem, acompanhado de outras pessoas, que o agrediram 
na frente de sua família e o informaram que iriam acusá-lo de blasfêmia, crime com punições 
que incluem a morte. A situação se tornou insustentável e sua esposa o convenceu a sair 
do país. A sugestão do Brasil como possível destino veio de um padre que indicou que a 
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ocorrência da Jornada Mundial da Juventude e a visita do Papa Francisco ao país poderiam 
facilitar a concessão de um visto de turista. Ele chegou ao Brasil sozinho, sem sequer saber 
que língua se falava por aqui. No Brasil, foi reconhecido como refugiado e se tornou pastor 
assistente em uma igreja na Penha, bairro da zona leste de São Paulo5.

ENTENDENDO MELHOR
As experiências de Lara, Victorios, Ana Maria, C’ayu Manuela, Daniela, Juanita e S. Masih 
nos apresentam histórias de pessoas de distintos perfis e idades que, ao enfrentarem 
uma situação extrema em seus países, não tiveram outra escolha senão o deslocamento 
e o pedido de proteção em um novo país. Pudemos observar exemplos de pessoas que 
se deslocam sozinhas, acompanhadas da família ou que conseguem uma futura reunião 
com familiares e pessoas próximas – já que nem sempre é possível fazer esse trajeto em 
conjunto com quem gostaríamos. Muitas pessoas esperam meses, ou mesmo anos, para 
se reunirem em um país no qual suas vidas estejam em segurança. Em comum, as quatro 
experiências trazem situações de ameaças, perseguições e violências. Todos os envolvidos 
deixaram uma vida para trás – casa, amigos, família, trabalho – para proteger suas vidas. 
Grande parte deles teve que tomar essa decisão de forma repentina e chegaram ao Brasil 
apenas com a roupa do corpo e o desejo de recomeçar suas vidas.

Para compreender melhor a situação dessas pessoas, vamos imaginar nossa vida cotidiana 
atual. E se, de forma repentina, em razão de ameaças, perseguições e violência motivadas 
pela nossa religião, atuação profissional, opinião política ou orientação sexual, a nossa 
vida se tornasse insustentável por aqui e a única solução para salvar nossas vidas fosse 
partir? Para qual país você iria? Qual meio de transporte seria viável? Quais documentos 
você levaria? Faria a viagem sozinho ou acompanhado? O que colocaria na mala?

5  https://www.bbc.com/portuguese/brasil-37292657
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2.3  SAIBA A DIFERENÇA: PESSOA REFUGIADA, 
SOLICITANTE DE REFÚGIO E DESLOCADA INTERNA 

As histórias que introduziram este módulo nos apresentam exemplos de pessoas forçadas a 
saírem dos seus países. A menção a termos relacionados ao refúgio foi uma constante. 

Vídeo Diário de uma refugiada: venezuelana, mãe solteira e com o coração entre dois países

Mas quem são as pessoas em situação de refúgio? 

Uma pessoa é reconhecida como refugiada nas hipóteses em que: “receando com razão ser 
perseguida em virtude da sua raça, religião, nacionalidade, filiação em certo grupo social ou 
das suas opiniões políticas, se encontre fora do país de que tem a nacionalidade e não possa 
ou, em virtude daquele receio, não queira pedir a proteção daquele país” (Convenção relativa 
ao Estatuto dos Refugiados, art.º 1.º - A, n.º 2, de 1951, com as alterações introduzidas pelo 
Protocolo de 1967)6.

No Brasil é adotada uma definição ampliada de refúgio que inclui também toda pessoa que, 
devido à grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigada a deixar seu país de 
nacionalidade para buscar refúgio em outros países. 

LEI Nº 9.474, DE 22 DE JULHO DE 1997 - Art. 1º Será reconhecido como refugiado todo 
indivíduo que:

I - devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião,  nacionalidade, 
grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não 
possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país;

II - não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua residência  habitual, 
não possa ou não queira regressar a ele, em função das circunstâncias descritas no inciso 
anterior;

III - devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a  deixar seu 
país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país.

Este é o caso de Teolinda Moralera Warao, natural do município Antonio Díaz, na Venezuela. 
Lá vivia com sua família em uma casa própria, plantava seus alimentos e a matéria-prima para 
confeccionar artesanato e artefatos domésticos. Parte da renda da família vinha do comércio de 
artesanato da sua comunidade e de apresentações de cantos e danças para turistas. A situação 
na Venezuela se tornou difícil, a família contava com poucos recursos para sobreviver e um 
surto de cólera atingiu a região. Teolinda perdeu uma neta e sua filha ficou gravemente doente. 
A família foi ainda surpreendida com o desabamento da casa em que vivia. Foi então que 
decidiram partir com apenas a roupa do corpo e, de carona, chegaram a Santa Elena, na fronteira 
com Pacaraima (RR). Com apoio da paróquia da cidade brasileira e do Alto Comissariado das 
Nações Unidas para Refugiados (Acnur), sua filha conseguiu se recuperar. “Eu vim para salvar 

6  Organização Internacional para as Migrações (OIM). Direito Internacional da Migração: Glossário sobre Migrações. Genebra: 
Organização Internacional para as Migrações, 2010. p. 62.
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meus filhos”, afirma Teolinda. Hoje a família vive no abrigo Janokoida, em Pacaraima, junto com 
cerca de 450 indígenas warao. O abrigo é adaptado à cultura warao, as pessoas dormem em 
redes e o espaço é dividido entre as famílias. Teolinda, que já é avó de duas crianças brasileiras, 
conclui: “Vim para que eles tenham futuro. Aqui há saúde e educação.”

As pessoas que se encontram fora do seu país de origem, se apresentam à autoridade 
competente, solicitam o reconhecimento da condição de refugiadas e permanecem no país 
aguardando a decisão final do seu processo são denominadas solicitantes de refúgio.

Por que as pessoas solicitam refúgio?

As pessoas se deslocam para outro país em busca de proteção pelo medo fundamentado de 
perseguição em razão da sua raça, religião, nacionalidade, filiação em certo grupo social ou das 
suas opiniões políticas.

Victorios, por exemplo, sofria perseguição por sua atuação jornalística na Síria e por pertencer 
a grupos políticos contrários a Assad. Já S. Masih se viu forçado a deixar o Paquistão por 
perseguição religiosa. 
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INFÂNCIA MIGRANTE

As crianças representam mais da metade da população mundial de pessoas refugiadas. 
Uma parcela significativa dessas crianças não poderá retornar aos seus países de origem 
e passará a vida inteira longe de casa, muitas separadas de suas famílias. Em situações de 
crise e deslocamento, as crianças estão expostas a riscos de diferentes formas de abuso, 
negligência, violência, exploração, tráfico ou recrutamento militar e separação de seus 
familiares ou responsáveis.

 Confira cinco fatos sobre crianças refugiadas que vão te emocionar. 

  Conheça a história de Malak, de 7 anos, que assim como outras milhões de crianças, 
fugiu da violência na Síria com sua família.

Tira-dúvidas: Toda pessoa migrante é também refugiada? 
 

A partir dos conceitos de pessoas migrantes e refugiadas apresentados ao longo desta 
formação, podemos refletir sobre as distinções entre esses dois termos utilizados para pessoas 
em situação de mobilidade. 

As pessoas em situação de refúgio fogem de conflitos armados e perseguições das mais 
diversas. Lara, por exemplo, era perseguida em Moçambique em razão da sua orientação 
sexual. Ana Maria, C’ayu Manuela, Daniela e Juanita, por sua vez, foram crianças obrigadas a 
se deslocar em razão das ameaças sofridas pelos seus pais, ativistas em direitos humanos que 
atuavam em projetos sociais junto às populações originárias na Colômbia. Essas pessoas saem 
de seus países e cruzam fronteiras internacionais em busca de proteção e do reconhecimento 
da sua condição de refugiadas. Retornar ao seu país as deixaria em perigo e uma negação ao 
seu pedido de proteção pode trazer consequências vitais7. 

7  Este e os dois parágrafos seguintes tem como referência: https://www.acnur.org/portugues/2015/10/01/refugiado-ou-mi-
grante-o-acnur-incentiva-a-usar-o-termo-correto/
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O instituto do refúgio compreende a responsabilidade dos Estados de destino no que diz 
respeito à proteção contra a devolução dessas pessoas ao país em que sofrem perigo, o 
acesso a procedimentos de solicitação de refúgio justos e eficientes e a medidas que garantam 
segurança e direitos fundamentais a essa população e que as apoie no encontro de uma solução 
a longo prazo.

Diferente daquelas pessoas que não podem retornar ao seu país e por isso solicitam refúgio, as 
pessoas migrantes não sofrem ameaças diretas de perseguição ou morte. Estas, como vimos 
no primeiro módulo, saem de seus países por diversos motivos em busca de uma vida melhor. 

Ou seja, nem toda pessoa migrante pode ser considerada refugiada. 

No entanto, podemos dizer que toda pessoa refugiada é também migrante, afinal, ela se 
deslocou de um país a outro, ainda que a sua busca seja essencialmente a proteção da própria 
vida. E justamente esta diferença indica a necessidade de uma proteção internacional específica 
proporcionada pelo reconhecimento da sua condição de refugiada.

O que devemos ter sempre em mente é que todas as pessoas que ultrapassam fronteiras 
internacionais em busca de uma vida melhor ou de proteção trazem consigo seus 
direitos. Estes devem ser respeitados por serem inerentes aos seres humanos.

E como são chamadas as pessoas forçadas a se deslocarem dentro de um mesmo país?

Estas são chamadas de deslocadas internas. Este conceito inclui toda “pessoa ou grupo de 
pessoas que foram forçadas ou obrigadas a fugir ou a abandonar os seus lares ou locais de 
residência habitual, em consequência de (ou para evitar os efeitos de) conflitos armados, situações 
de violência generalizada, violações de direitos humanos ou desastres naturais ou causados pelo 
homem e que não atravessaram nenhuma fronteira estadual internacionalmente reconhecida 
(Princípios Orientadores em matéria de Deslocações Internas, ONU Doc E/CN.4/1998/53/Add.2)8.

8  Organização Internacional para as Migrações (OIM). Direito Internacional da Migração: Glossário sobre Migrações. Genebra: 
Organização Internacional para as Migrações, 2010. p. 54-55.
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O número de pessoas nessa condição em todo o mundo é significativo e crescente. Em 2019, 
45,7 milhões de pessoas tiveram que fugir para regiões dentro de seus próprios países e se 
encontravam na condição de deslocadas internas9.

9  https://www.acnur.org/portugues/2020/06/18/relatorio-global-do-acnur-revela-deslocamento-forcado-de-1-da-humanidade/
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2.4  REFÚGIO É UM DIREITO HUMANO: ASPECTOS 
LEGAIS NO BRASIL

Atravessamos o mar Egeu 

O barco cheio de fariseus 

Como os cubanos, sírios, ciganos 

Como romanos sem Coliseu 

Atravessamos pro outro lado 

No Rio Vermelho do mar sagrado 

Os Center shoppings superlotados 

De retirantes refugiados 

“Diáspora” (Tribalistas)
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No Brasil, a legislação que define os mecanismos para a implementação e a concessão de 
refúgio é a lei nº 9.474/1997, também conhecida como Lei de Refúgio. Ela é reconhecida pelo 
Alto Comissariado da ONU para os Refugiados como uma das legislações mais avançadas do 
mundo sobre o tema.  

De acordo com a legislação brasileira, é reconhecida como refugiada toda pessoa que, em razão 
de fundados temores de perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a 
determinado grupo social ou opinião política, encontra-se fora de seu país de origem e que, 
por causa dos ditos temores, não pode ou não quer regressar ao mesmo. Estão incluídas nesse 
conceito, do mesmo modo, toda pessoa que devido à grave e generalizada violação de direitos 
humanos, é obrigada a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outros países10.

Mas como uma pessoa se torna refugiada no Brasil?

A nossa Lei de Refúgio estabelece que a pessoa situada em território brasileiro que deseja 
solicitar refúgio poderá expressar sua vontade a qualquer autoridade migratória que se encontre 
na fronteira e deverá ser informada sobre os procedimentos necessários. Esta não poderá ser 
deportada para a fronteira do território no qual sua vida ou liberdade estejam ameaçadas em 
razão da sua raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política11.

O procedimento pode ser realizado virtualmente por meio do Sisconare12. A análise e a decisão 
sobre a concessão ficam a cargo do Comitê Nacional para os Refugiados, o Conare, órgão 
colegiado constituído por representantes governamentais e não-governamentais, vinculado ao 
Ministério da Justiça e Segurança Pública13.

10 Lei nº 9.474/1997, artigo 1º.

11 Lei nº 9.474/1997, artigo 7º, § 1º.

12 Para mais informações sobre o Sisconare: https://www.justica.gov.br/seus-direitos/refugio/sisconare

13 Para mais informações sobre o Conare: https://www.justica.gov.br/seus-direitos/refugio/conare
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Uma vez reconhecida como tal, a pessoa refugiada fica sob proteção do Estado brasileiro e 
os efeitos do reconhecimento da condição de refugiada serão extensivos ao seu cônjuge, aos 
ascendentes e descendentes, assim como aos demais membros do grupo familiar que dela 
dependam economicamente, caso estes também estejam no Brasil14.

A população refugiada gozará dos mesmos direitos e estará sujeita aos deveres da população 
migrante no Brasil. Ou seja, como mencionamos no módulo 1, terá garantido o acesso igualitário 
e livre a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica 
integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social.

O ACNUR desenvolveu a Plataforma Help com informações sobre temas importantes para a 
população refugiada no Brasil. Na plataforma, que está disponível em cinco idiomas (português, 
inglês, espanhol, francês e árabe), as pessoas solicitantes de refúgio e refugiadas poderão 
encontrar informações confiáveis e atualizadas sobre temas diversos como: solicitar refúgio no 
Brasil, onde encontrar abrigo, trâmites legais, como acessar o sistema de saúde e educação, 
onde buscar oportunidades de emprego, informações sobre trânsito e fronteira durante o 
período da pandemia, entre outras.

Vídeo Direitos básicos dos refugiados e solicitantes de refúgio (ENG / ESP)

14 Lei nº 9.474/1997, artigo 2º.
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2.5  IDAS E VINDAS: PANORAMA ESTATÍSTICO DO 
REFÚGIO NO BRASIL

Os números em âmbito mundial indicam um cenário de crescentes deslocamentos forçados: 
uma a cada 97 pessoas, o que representa 1% da humanidade, é obrigada a abandonar seu 
lar, atravessando ou não fronteiras internacionais. Dentre essas pessoas, 85% se encontra em 
países em desenvolvimento e 73% em países vizinhos daqueles dos quais elas fugiram. E é 
cada vez menor a porcentagem de pessoas que consegue retornar para suas casas15. Os cinco 
principais países de origem dessas pessoas deslocadas são Síria, Venezuela, Afeganistão, 
Sudão do Sul e Mianmar16.

Até o final do ano de 2019, 79,5 milhões de pessoas se encontravam deslocadas em razão de 
guerras, conflitos e perseguições. Destas, 45,7 milhões fugiram para regiões dentro de seus 
próprios países e eram consideradas deslocadas internas, 4,2 milhões eram solicitantes de 
refúgio e aguardavam o resultado dos pedidos de reconhecimento dessa condição, 26 milhões 
estavam reconhecidas como refugiadas e 3,6 milhões eram pessoas de origem venezuelana 
deslocadas fora do seu país de origem17. 

Cabe observar que muitas pessoas da Venezuela que estão fora do seu país não estão 
registradas como refugiadas ou solicitantes de refúgio, ainda que seja necessária uma estrutura 
que assegure a sua proteção18.

15 https://www.acnur.org/portugues/2020/06/18/relatorio-global-do-acnur-revela-deslocamento-forcado-de-1-da-humanidade/

16 https://www.acnur.org/portugues/dados-sobre-refugio/

17 https://www.acnur.org/portugues/dados-sobre-refugio/

18 https://www.acnur.org/portugues/2020/06/18/relatorio-global-do-acnur-revela-deslocamento-forcado-de-1-da-humanidade/
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INFÂNCIA MIGRANTE
A Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) estima que cerca de metade dos refugiados 
do mundo são crianças. Expostos a situações de risco e a violações de direitos, acompanham 
familiares ou se deslocam desacompanhados de um país a outro. 

Conheça algumas dessas histórias: Crianças representam cerca de metade do número 
de refugiados do mundo

Mas e o cenário brasileiro? 

Até o final de 2020, 49.493 pessoas de 64 nacionalidades foram reconhecidas como refugiadas 
no Brasil19. Vejamos esse painel mais de perto:

 •  Cinco principais nacionalidades: Venezuela (94,25%), Síria (2,75%), República 
Democrática do Congo (0,83%), Cuba (0,43%) e Palestina (0,28%)

 •  Gêneros: Masculino – 57,97% e Feminino – 42,03%

 •  Faixa etária: Abaixo de 4 anos – 0,50%, 5 a 11 anos – 1,44%, 12 a 17 anos – 1,52%, 18 
a 29 anos – 43,13%, 30 a 59 anos – 50,38% e Acima de 60 anos – 3,04%

 •  Cinco principais estados nos quais as solicitações de refúgio foram reconhecidas: 
Roraima (66,9%), Amazonas (16,26%), Distrito Federal (8,07%), São Paulo (4,71%) e 
Rio de Janeiro (1,3%). 

A população originária da Venezuela teve um papel central no aumento significativo de 
solicitações de reconhecimento da condição de refugiado no Brasil, em razão da decisão do 
Conare de 14 de junho de 2019 que reconheceu a situação de “grave e generalizada violação 
de direitos humanos” na Venezuela20. A partir do ano de 2019, houve um aumento significativo 
da população refugiada no Brasil. O país recebeu o maior número de solicitações de refúgio da 
sua história (82.520), tendo a Venezuela como o principal país de origem dessas solicitações 
(65,1%)21. Em janeiro de 2020 o Brasil possuía o maior número de pessoas refugiadas 
venezuelanas reconhecidas na América Latina22.

Ainda que cheguem em grande parte pela região Norte do Brasil, a população venezuelana em 
2020 já estava presente em 23% dos municípios brasileiros – e este número pode ser maior, 
uma vez que não inclui as pessoas que solicitaram mas ainda não tiveram o reconhecimento 
da condição de refugiado. Há ainda uma concentração na região Norte, especialmente em Boa 
Vista, Manaus e Pacaraima, mas sua presença é observada de forma disseminada nas regiões 
Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste23.

Para ter acesso aos dados oficiais sobre refúgio, acesse Refúgio em números – 5ª edição, 
do MJSP

Assista à Série Infância Refugiada: a situação das crianças imigrantes no país, da 
Empresa Brasil de Comunicação (EBC)

19  Plataforma Interativa de Decisões sobre Refúgio. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Disponível em: https://www.
justica.gov.br/seus-direitos/refugio/refugio-em-numeros

20 Ministério da Justiça e Segurança Pública. Refúgio em números. 5 ed. 2020. p. 2-3.

21 Ministério da Justiça e Segurança Pública. Refúgio em números. 5 ed. 2020. p. 1.

22  https://www.acnur.org/portugues/2020/01/31/brasil-torna-se-o-pais-com-maior-numero-de-refugiados-venezuela-
nos-reconhecidos-na-america-latina/

23 https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/09/imigrantes-venezuelanos-estao-em-23-dos-municipios-brasileiros.shtml
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2.6  REFÚGIO EM SITUAÇÕES DE CRISE: A PANDEMIA 
DE COVID-19

No módulo anterior, começamos nossa reflexão sobre o impacto da pandemia de Covid-19 na 
mobilidade humana. Passaremos agora a refletir como ficam as pessoas que estão em risco 
em seus países e que em condições extremas não enxergam outra saída a não ser se deslocar 
no contexto da pandemia, no qual uma série de medidas restritivas foram estabelecidas pelo 
governo brasileiro a determinados imigrantes. 

Como está o cenário brasileiro?

A partir da Portaria nº 120, de 17 de março de 202024, o Brasil determinou a restrição 
excepcional e temporária de entrada no país de pessoas não brasileiras oriundas da Venezuela. 
Esta restrição foi estendida por portarias posteriores.

A recente Portaria nº 652, de 25 de janeiro de 2021, restringe a entrada no Brasil de pessoas de 
qualquer nacionalidade diferente da brasileira, por rodovias, por outros meios terrestres ou por 
transporte aquaviário. Há determinadas exceções previstas na restrição, como para pessoas 
que têm cônjuge, companheiro, filho, pai ou curador brasileiro, ou é portadora de Registro 
Nacional Migratório, entre outras. No entanto, a Portaria determina que tais exceções não se 
aplicam à pessoas não brasileiras provenientes da Venezuela25. Isso significa que as exceções 
valem para todas as nacionalidades, exceto para pessoas de origem venezuelana que estão 
proibidas de ingressar no Brasil por terra.

24 https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-120-de-17-de-marco-de-2020-248564454

25 https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-652-de-25-de-janeiro-de-2021-300740786 
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De acordo com Camila Asano, da organização da sociedade civil Conectas Direitos Humanos, “O 
governo está usando a pandemia como desculpa para barrar os venezuelanos”. Segundo dados 
da Polícia Federal, tais restrições reduziram de forma expressiva o número de venezuelanos 
que ingressaram no país: em 2018 foram 227.437, em 2019 foram 236.410, em 2020 foram 
47.682 por terra e via aérea26.

A recente Portaria nº 652/2021 estabelece ainda que o descumprimento do seu conteúdo 
implica na inabilitação de pedido de refúgio27.

Como vimos ao longo deste módulo, há um número significativo de pessoas de origem 
venezuelana que chega ao Brasil em busca de proteção. Em meio à pandemia de covid-19 e ao 
fechamento de fronteiras, elas foram impedidas de solicitar proteção no país. Foram poucas as 
pessoas venezuelanas que conseguiram ingressar no Brasil. 

Neste contexto, as solicitações de refúgio retornaram aos patamares anteriores ao aumento 
causado pela chegada de venezuelanos no país. Entre 2019 e 2020, a queda acumulada nas 
solicitações de refúgio considerando os meses de janeiro a agosto foi de 56,7%28.

26  https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2021/02/brasil-barra-venezuelanos-na-fronteira-com-base-em-orientacao-inexis-
tente-da-anvisa.shtml

27 https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-652-de-25-de-janeiro-de-2021-300740786

28  Em 2019, o Brasil recebeu 52.164 solicitações de refúgio. Em 2020, o número caiu para 22.565. OBMigra. Resumo Executivo 
- Relatório Anual do OBMigra, 2020. p. 28.
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2.7  PAPO RETO: SÍNTESE DOS PRINCIPAIS PONTOS 
DO MÓDULO

Neste segundo módulo, compreendemos quem são as pessoas em situação de refúgio – 
pessoas que saem de seus países e cruzam fronteiras internacionais em busca de proteção e 
que não podem para lá retornar por sofrer perigo de vida. Nessas situações, o deslocamento é 
uma medida extrema. Observamos que no Brasil a pessoa que deseja solicitar refúgio poderá 
expressar sua vontade de permanecer aqui a qualquer autoridade migratória que se encontre na 
fronteira e deverá ser informada sobre os procedimentos necessários. Esta pessoa não poderá 
ser deportada para a fronteira do território no qual sua vida ou liberdade esteja ameaçada em 
razão da sua raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política. Vimos ainda que 
nem todas as pessoas migrantes são refugiadas, já que a maior parte delas pode retornar ao 
seu país e, por isso, não precisam solicitar o refúgio como medida de proteção. Estas pessoas 
saem de seus países por diversos motivos em busca de uma vida melhor. O que devemos 
ter sempre em mente é que todas as pessoas que ultrapassam fronteiras internacionais em 
busca de uma vida melhor ou de proteção trazem consigo seus direitos e que estes devem ser 
respeitados por serem inerentes aos seres humanos.
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2.8  DESAFIO: EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM

1) Desafio: exercício

A partir da leitura dos depoimentos, indique a nacionalidade das pessoas. Em seguida, 
associe as bandeiras de seus países.

(A) “Sou de Kinshasa. Estou aqui há quase cinco meses. 
Ainda não saiu meu refúgio. Eu fugi da guerra na minha 
terra, porque era membro de um partido, eu fugi por 
causa dessas coisas de política. Se ficasse lá podiam me 
matar. Antes de fugir, eu estava preso. Depois consegui 
fugir e arranjei uma maneira de chegar aqui no Brasil.”29

 

(B) “Terremoto é a pior coisa que existe. Não dá pra 
fugir, não dá pra fazer nada, as coisas caem sobre a 
nossa cabeça e não podemos impedir. Quando passou o 
terremoto, todo mundo achou que fosse o fim do mundo. 
Não tínhamos mais eletricidade, não tínhamos nada.”30

 (C) “Fugi há dois anos atrás, durante a guerra. Eu morava 
em Damasco e minha casa foi bombardeada duas vezes 
e queimou. Toda minha família – meus pais e irmãos – 
fugiram para a Turquia, mas eu fui ao Egito para trabalhar 
para ajudá-los, depois cheguei ao Brasil.”31

 (D) “A política acabou com tudo. O dinheiro não dá para 
nada e o preço dos alimentos subiu muito. Se o dinheiro 
não dava nem para comer, muito menos para roupa.”32

 (E) “Em janeiro de 2015, nós saímos às ruas para protestar, 
e demos de encontro com policiais. Então, fui levado à 
prisão. Fiquei lá por dois meses, só saí porque conhecia um 
dos policiais, que me ajudou a fugir. Meus amigos estão na 
prisão até hoje, não sei nem como estão, se estão vivos.”33

 (F) “Não é fácil ficar longe de seu país, mas lamentavelmente 
tenho que ser realista, porque em nosso país a situação 
econômica é baixa. O ser humano vai em busca de muito 
mais oportunidades, ainda mais quando se tem filhos.”34

29 Extraído de matéria publicada por Caio Quero, da BBC Brasil, em 13/3/2013. Acesse: https://bbc.in/2OEf6eI

30 Depoimentos extraídos do site Rostos da Migração – https://gkfische.tumblr.com/

31 Depoimentos extraídos do site Rostos da Migração – https://gkfische.tumblr.com/

32 Extraído de matéria publicada por Carlos Dias, do G1, em 25/01/2019. Acesse: https://glo.bo/2WhrQti

33 Depoimentos extraídos do site Rostos da Migração – https://gkfische.tumblr.com/

34  Extraído do documentário “No Desistas” (Xan Kheparamty), produzido por alunos da Faculdade Uniban/Anhanguera como 
trabalho de conclusão do curso de Produção Audiovisual 2013.

DEPOIMENTO NACIONALIDADE BANDEIRA

(     ) 

Síria

(     )

(     ) 

Boliviana

(     )

(     ) 

Congolesa

(     )

(     ) 

Angolana

(     )

(     ) 

Venezuelana

(     )

(     ) 

Haitiana

(     )
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2) Questões provocadoras

I.  Indique as afirmações corretas. Uma pessoa será reconhecida como refugiada no Brasil nas 
hipóteses em que:

(     ) a)  Devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, 
grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não 
possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país.

(     ) b)  Não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua residência habitual, 
não possa ou não queira regressar a ele devido a fundados temores de perseguição 
por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas. 

(     ) c)  Devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu 
país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país.

(     ) d)  Devido a conflitos armados, situações de violência generalizada, violações de direitos 
humanos ou desastres naturais ou causados pelo homem é forçada a abandonar 
seu lar no Brasil, mas não atravessa nenhuma fronteira estadual internacionalmente 
reconhecida. 

II. Indique a alternativa incorreta sobre pessoas migrantes e refugiadas:

(     ) a)  Diferente daquelas pessoas que não podem retornar ao seu país e por isso solicitam 
refúgio, as pessoas migrantes não sofrem ameaças diretas de perseguição ou morte e 
saem de seus países por diversos motivos em busca de uma vida melhor.

(     ) b)  Nem toda pessoa migrante pode ser considerada refugiada.

(     ) c)  É possível dizer que toda pessoa refugiada é também migrante, uma vez que ela se 
deslocou de um país a outro, ainda que a sua busca seja essencialmente a proteção da 
própria vida. 

(     ) d)  Toda pessoa migrante pode ser considerada refugiada.

RESULTADOS

1) Nacionalidade: C, F, A, E, D, B 
 Bandeira: C, F, E, A, B, D

2) I. corretas: A, B, C 2) II. incorreta: D
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2.9 ALÔ, ESCOLA! 

Continuar a estudar para me formar e exercer uma profissão é o que 
me faz sentir em casa, estando no Brasil.

Eiker Antonio Garcia Moreira, venezuelano, 16 anos, vivia em Maturin, na Venezuela. Nas suas 
lembranças do país de origem estão a casa da avó, as brincadeiras com os primos e a escola, 
onde estudava em período integral. No Brasil, depois de passar por períodos iniciais difíceis e 
sair de Boa Vista (RR) para chegar em São Paulo (SP), ele conseguiu retomar seus estudos35. 

Link para depoimento em áudio

“Soltaram fogos na região [da escola] e uma aluna se assustou muito 
e ficou embaixo da carteira. As demais crianças riram. A gente foi 
entender, falei com a família. Eles eram da Síria. Depois, trabalhamos 
esse assunto com os alunos, que passaram a respeitar”.

Ulisses Vakirtzis, diretor da EMEF Guimarães Rosa/DRE Itaquera36

35 https://www.acnur.org/portugues/em-casa-no-brasil/

36  Repórter Brasil. Migração como direito humano: rompendo o vínculo com o trabalho escravo. Natália Suzuki (org.); Equipe 
‘Escravo, nem pensar’. São Paulo, 2018. p. 17.
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Diante de todo o conteúdo apresentado neste segundo módulo e o relato de Ulisses e Eiker, cabe 
refletir: estamos utilizando nas nossas práticas pedagógicas os novos conhecimentos e 
culturas trazidos por estudantes de distintas origens?

Compartilhamos a experiência da professora de Educação Física Suzi Dornelas, da Escola 
Estadual Professor José Ranieri, em Bauru (SP), a partir do seu projeto Viajando pela Cultura 
Africana, desenvolvido em 2019, que estimula o brincar no cotidiano das e dos estudantes ao 
mesmo tempo que valoriza a herança cultural de matrizes indígena e africana. O projeto indica 
ser possível ensinar a diversidade por meio de brincadeiras populares e estimular o convívio 
entre as diferenças, assim como trabalhar a questão do racismo nas aulas de Educação Física. 
Por exemplo, ao apresentar a Brincadeira Mamba da África do Sul, a professora apresenta e 
conversa sobre a brincadeira, ao mesmo tempo que traz informações sobre seu país de origem.

Conheça mais detalhes do projeto

Concluímos o módulo 2! Até breve, no módulo 3!
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VÍDEOS 

Direitos básicos dos refugiados e solicitantes de refúgio (ENG / ESP)  
https://www.youtube.com/watch?v=tThk7ONP9n4

Crianças representam cerca de metade do número de refugiados do mundo 
https://www.youtube.com/watch?v=msP_UOznwf8

Série Infância Refugiada: a situação das crianças imigrantes no país  
https://www.youtube.com/watch?v=h-eJcsexNX0

Malak e o barco: uma viagem da Síria. https://www.youtube.com/watch?v=0wXDmJu840I 

DICAS DE SITES

Sisconare: https://www.justica.gov.br/seus-direitos/refugio/sisconare

Conare: https://www.justica.gov.br/seus-direitos/refugio/conare

Plataforma Help: help.unhcr.org/brazil  

Plataforma sobre o Perfil das Solicitações de Refúgio relacionadas à Orientação Sexual e à 
Identidade de Gênero: https://datastudio.google.com/u/0/reporting/11eabzin2AXUDzK6_
BMRmo-bAIL8rrYcY/page/1KIU

Plataforma Interativa de Decisões sobre Refúgio. Ministério da Justiça e Segurança Pública. 
https://www.justica.gov.br/seus-direitos/refugio/refugio-em-numeros 

DICAS DE LEITURAS

UNFPA Brasil. Cartilha – Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexo no 
contexto migratório (2021). https://brazil.unfpa.org/pt-br/publications/cartilha-lesbicas-gays-
bissexuais-travestis-transexuais-e-intersexo-no-contexto

GRAJZER, Deborah Esther. Crianças refugiadas: um olhar para infância e seus direitos. 
Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências da 
Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, Florianópolis, 2018. Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/188092

Ministério da Justiça e Segurança Pública. Refúgio em números. 5 ed. 2020. 
https://portaldeimigracao.mj.gov.br/pt/dados/refugio-em-numeros

DICAS DE LITERATURA

Dois meninos de Kakuma de Marie Ange Bordas

Lua de mel em Kobane de Patrícia Campos Mello

Um outro país para Azzi de Sarah Garland

Valentes - Histórias de Pessoas Refugiadas no Brasil de Aryane Cararo e Duda Porto de Souza
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MÓDULO 3
ACOLHIDA: DIREITOS E 

DESAFIOS DAS PESSOAS 
MIGRANTES NO BRASIL
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Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao módulo 3 da formação virtual EDUMIGRA - 
Formação de Professores(as) para a Garantia do Direito à Educação de Crianças e Adolescentes 
Refugiados e Migrantes.

Neste terceiro módulo, vamos nos aproximar de um tema que é central para as milhões de 
pessoas em movimento pelo mundo e que pode ter impacto na decisão de escolher entre um 
ou outro país de destino: a acolhida.

Afinal, quem migra busca guarida. As pessoas deixam para trás seus lares, amigos, família, 
nutrindo expectativas de recomeços, anseios do encontro com o novo e, em muitas situações, 
a esperança de superação das dificuldades enfrentadas em seu local de origem.

Mas o que é acolher migrantes?

O que diz a legislação brasileira sobre como acolher a população migrante?

A partir dessas duas questões provocadoras, a proposta deste módulo é refletir sobre o papel 
das políticas públicas de educação, saúde, trabalho e assistência social na superação da 
vulnerabilidade socioeconômica de migrantes que buscam o Brasil como novo lar.

67



3.1 ABERTURA

“No puedo ser extranjero” (Rafel Amor y Alberto Cortez1)

1 http://www.educarueca.org/spip.php?article544

No me llames extranjero

porque haya nacido lejos

o porque tenga otro nombre la tierra

de donde vengo.

[…]No me llames extranjero

porque tu pan y tu fuego calman

mi hambre y mi frío

y me cobija tu techo.

No me llames extranjero.

Tu trigo es como mi trigo,

tu mano como la mía,

tu fuego como mi fuego,

y el hambre no avisa nunca,

vive cambiando de dueño.

[…]No, no me llames extranjero.

Traemos el mismo grito,

el mismo cansancio viejo

que viene arrastrando el ser humano

desde el fondo de los tiempos

cuando no existían fronteras […]

No me llames extranjero.

Mírame bien a los ojos

mucho más allá del odio,

del egoísmo y el miedo,

y verás que soy persona.

Cáritas e OIM
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3.2 HISTÓRIAS EM MOVIMENTO

São muitas as histórias que mostram como se dá a acolhida de pessoas migrantes nos países 
de destino. Escolhemos quatro delas para iniciar o nosso contato com essa realidade. 

Meu marido saiu para levar a menina na escola e [eles] nunca mais 
apareceram.

Maria (nome fictício) fugiu do seu país de origem, Angola, por sofrer violência e perseguição 
religiosa. Ela e o marido faziam parte do movimento religioso Luz do Mundo, combatido pelo 
Estado angolano. Seu marido e a filha de dez anos desapareceram, sua casa de três quartos em 
Luanda foi destruída, e ela e seu outro filho de sete anos se viram obrigados a se deslocar em 
busca de proteção. Conhecidos a ajudaram a comprar passagens rapidamente para o Brasil, 
país para o qual a fuga era possível. Já em terras brasileiras, foram acolhidos por uma casa de 
passagem pública voltada a pessoas em situação de refúgio que, além da acolhida, proporciona 
apoio psicológico e jurídico, aulas de português e encaminhamento a serviços públicos, como 
saúde e educação. Lá, Maria descobriu que estava grávida do terceiro filho. Mesmo distante 
de tudo o que até então conhecia, longe do restante da família e sem emprego, ela desabafa: 
“Acho que nunca voltarei pra casa”2.

Viemos com uma mala cheia de roupas, mas trouxemos também 
uma mochila  cheia de sonhos, de esperança.

Yelitza Josefina Paredes é venezuelana, professora de biologia e construiu uma família com 
seu marido e cinco filhos. Em busca de oportunidades, veio junto com um de seus filhos para 
Pacaraima (RR), onde passou quatro meses em situação de rua, atuou como trabalhadora 
doméstica e enviou remessas do que recebia para seu esposo e filhos que permaneceram em 
Maturín, Venezuela. Por meio da Operação Acolhida – criada para receber pessoas de origem 
venezuelana no Brasil – ela e o filho integraram o programa de interiorização e hoje vivem 
no Rio de Janeiro. Yelitza nutre o desejo de um dia poder exercer sua formação e lecionar no 
Brasil3.

 Próxima parada: ainda neste módulo vamos conhecer mais a Operação Acolhida!

[A escolha] para mim era o primeiro país que eu conseguisse chegar 
e permanecer em segurança.

Freddy Ngalula Lorenzo, da República Democrática do Congo, foi preso e torturado por 
participar de uma manifestação política em seu país. Conseguiu fugir sem saber qual seria o 
seu destino final. O destino foi o Brasil. Em São Paulo, viveu por um período em uma casa de 

2  https://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/03/1747805-acho-que-nunca-voltarei-pra-casa-diz-angolana-que-se-refugiou-
em-sp.shtml?mobile

3 https://www.gov.br/acolhida/depoimentos/
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acolhida e, no princípio, teve dificuldades com a língua portuguesa4. Trabalhou na Central de 
Apoio ao Trabalhador (CAT), realizando o encaminhamento profissional de pessoas migrantes, 
e hoje é educador no Centro de Acolhida Especial para Mulheres Imigrantes (CAEMI), onde 
atua no apoio à integração e adaptação de mulheres migrantes recém-chegadas. Neste vídeo, 
Freddy fala sobre as dificuldades enfrentadas pela população refugiada no Brasil:  

Eu tenho formação acadêmica como tradutora e já atuava 
parcialmente como  professora de idiomas na Síria.

Nour tem ascendência palestina e prefere não ter a identidade relevada para manter a segurança 
da sua família. Ela se viu forçada a deixar a Síria em razão da guerra e chegou ao Brasil em 2015. 
Reside em São Paulo e é integrante da organização Abraço Cultural, que oferece experiências 
de trocas culturais por meio de aulas de idiomas com professoras e professores em situação 
de refúgio. No Brasil, Nour é professora de inglês e árabe e também trabalha no Centro de 
Referência e Atendimento para Imigrantes (CRAI)5, serviço público da Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania, da Prefeitura de São Paulo, que oferta apoio especializado e 
multilíngue para migrantes, incluindo orientações sobre regularização migratória e acesso a 
direitos e assistência social6. 

4 https://www.youtube.com/watch?v=9BqCpCQOIv8 

5  https://brasil.un.org/pt-br/116549-palestina-deixa-territorio-de-guerra-para-ensinar-idiomas-e-ajudar-imi-
grantes-em-sao-paulo 

6  Para mais informações sobre o CRAI: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/imigrantes_e_tra-
balho_decente/crai/
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ENTENDENDO MELHOR
As experiências de Maria, Yelitza, Freddy e Nour nos apresentam histórias de pessoas 
que, por diferentes motivos, enxergaram o Brasil como o país de destino possível e que 
acabaram tendo contato com a rede de acolhida brasileira, seja como beneficiárias e/ou 
trabalhando como parte da equipe das instituições que constituem essa rede.

Nour e Freddy chegaram sozinhos. Já Maria veio com seu filho de sete anos e descobriu no 
Brasil que estava grávida. Como observamos, esta situação reflete a realidade de muitas 
mulheres que se deslocam acompanhadas apenas por seus filhos ainda pequenos e, 
muitas vezes, grávidas.

Imagine-se no lugar de uma pessoa que teve que deixar o seu país, sozinha ou acompanhada 
por uma criança, e que se encontra no país de destino longe de sua rede de apoio e com 
parcos recursos financeiros. Como recomeçar a vida de uma forma digna?

Especialmente para a população migrante recém-chegada e em situação de vulnerabilidade 
social, a existência de uma rede que oferte abrigo, apoio psicológico e jurídico, aulas da 
língua local e o encaminhamento a serviços públicos, como saúde e educação, é essencial 
para um recomeço em condições dignas.

Sendo mais de dois milhões de brasileiros residentes no exterior e imaginando que todos 
nós poderemos algum dia ser parte deste grupo de pessoas que se movimentam pelo 
mundo, como gostaríamos de ser acolhidos e como acolhemos as pessoas que 
chegam ao Brasil?

Conheça a animação À espera: a vida de uma mulher de Angola em São Paulo

Ela nos apresenta uma personagem fictícia, Angelina, mas que tem sua história baseada 
em fatos reais. Assim como a personagem, muitas mulheres angolanas chegam a São 
Paulo com filhos pequenos e, muitas vezes, gestantes. 

Por que deixam o seu país? Como e por que vêm ao Brasil? Quem são elas? 

O vídeo convida a saber mais sobre a história de migração dessas mulheres.
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3.3  SAIBA A DIFERENÇA: ACOLHER, INTEGRAR E 
REASSENTAR

A partir das histórias relatadas ao longo desta formação, observamos como é importante que 
o país de destino tenha uma estrutura para acolher a população migrante e promover políticas 
públicas de acolhimento e integração à sociedade.

Nesse sentido, há regiões no Brasil que apresentam uma crescente estrutura de acolhida à 
população migrante. O país como um todo, no entanto, enfrenta desafios para acolher de forma 
adequada as pessoas que aqui chegam. 

Um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indica uma 
incipiente oferta de apoio governamental à população migrante e refugiada: das 3.876 cidades 
onde há presença de migrantes, apenas 215, ou seja 5,5% do total, oferecem algum tipo de 
serviço específico para essa população, como curso de português, atendimento multilíngue 
nos serviços públicos, abrigo para acolhimento, centro de referência e apoio especializado, 
formação e capacitação profissional7.

Desde o início deste módulo, observamos a menção a termos relacionados à noção de acolhida, 
mas o que é acolher migrantes?

A acolhida pode ter diversos sentidos, a depender da situação e do contexto sociocultural. 
No campo da rede de apoio à população migrante, o ato de acolher é comumente usado para 
expressar a relação estabelecida entre o usuário e o profissional. Esta, no entanto, não se 
limita à simples prestação de serviço, mas compreende também a constituição de uma relação 
humanizada. Há, neste vínculo entre o usuário e o serviço prestado, uma necessária adequação 
deste último às necessidades e à cultura do beneficiário do serviço8. 

Profissionais da rede pública de diversas áreas (saúde, educação, assistência social, segurança 
pública etc.) e de entidades da sociedade civil devem estar preparados para oferecer um 
atendimento humanizado, tendo em mente que este é um elemento essencial para a eficiência 
do atendimento à população migrante9.

7  https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/09/25/apenas-5percent-dos-municipios-com-presenca-de-imigrantes-e-
refugiados-no-brasil-oferecem-servicos-de-apoio-aponta-ibge.ghtml

8  Pedra J.B., Alline. Guia de Atendimento aos Migrantes, Refugiados, Vítimas de Tráfico de Pessoas e Brasileiros Retornados, 
em situação de vulnerabilidade e em áreas de fronteira. Brasília: ICMPD (International Centre for Migration Policy 
Development) & Ministério da Justiça e Cidadania, 2016. p. 36, 37.

9  Pedra J.B., Alline. Guia de Atendimento aos Migrantes, Refugiados, Vítimas de Tráfico de Pessoas e Brasileiros Retornados, 
em situação de vulnerabilidade e em áreas de fronteira. Brasília: ICMPD (International Centre for Migration Policy 
Development) & Ministério da Justiça e Cidadania, 2016. p. 37.
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INFÂNCIA MIGRANTE
Conheça o Manual de Escuta de Crianças e Adolescentes Migrantes, uma iniciativa da 
Defensoria Pública da União (DPU), da Ação de Expertise UE Migração (MIEUX) no Brasil 
e do Centro Internacional para o Desenvolvimento das Políticas Migratórias (ICMPD), que 
apresenta informações sobre os conhecimentos e habilidades necessárias para conduzir 
escutas efetivas e profissionais de crianças e adolescentes, assim como orientações sobre 
como lidar com situações problemáticas durante esse tipo de procedimento. 

Cabe enfatizar que há uma diferença entre acolher e prestar acolhimento. Acolher é 
promover o atendimento de forma humanizada. Já prestar acolhimento é oferecer refúgio, 
abrigo, amparo, proteção ou conforto físico10.

Em relação à existência de abrigos para acolhimento no Brasil, que são fundamentais para o 
início do estabelecimento de migrantes em situação de vulnerabilidade, apenas 58 municípios 
contam com essas estruturas. Dentre eles, estão Pacaraima (RR), Boa Vista (RR), Manaus (AM), 
Porto Velho (RO), Cuiabá (MT), Campo Grande (MS), Foz do Iguaçu (PR) e São Paulo (SP)11.

Com a chegada de movimentos migratórios em diferentes estados brasileiros e a necessária 
existência de uma rede que oferte abrigo e o encaminhamento a serviços públicos, 
principalmente para a população migrante recém-chegada e em situação de vulnerabilidade 

10  Pedra J.B., Alline. Guia de Atendimento aos Migrantes, Refugiados, Vítimas de Tráfico de Pessoas e Brasileiros Retornados, 
em situação de vulnerabilidade e em áreas de fronteira. Brasília: ICMPD (International Centre for Migration Policy 
Development) & Ministério da Justiça e Cidadania, 2016. p. 36

11  https://censo2021.ibge.gov.br/2012-agencia-de-noticias/noticias/25516-apenas-5-5-dos-municipios-com-imigrantes-tem-
servicos-focados-nessa-populacao.html
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social, é importante que as autoridades construam políticas públicas que deem conta desse 
cenário atual. 

Em vista disso, para efetivamente acolher a população migrante é preciso deixar de enxergá-la 
como uma ameaça – seja à segurança, ao emprego ou à identidade cultural. Há também que 
se deixar de entender a acolhida de migrantes como uma questão de medidas emergenciais e 
torná-la parte constitutiva das políticas sociais brasileiras12. 

Foi também muito mencionada ao longo deste módulo a palavra integração. Mas o que 
significa integrar a população migrante e refugiada? O termo integração significa um 
“processo bidirecional de adaptação mútua entre os migrantes e as sociedades em que 
vivem, por meio do qual estes são incorporados à vida social, econômica, cultural e política da 
comunidade receptora. Implica responsabilidades conjuntas para migrantes e comunidades e 
incorpora outras noções relacionadas, como inclusão social [...]”13. 

O já mencionado estudo do IBGE observou que um dos principais instrumentos para integração 
de migrantes e refugiados é a sua união e articulação em associações. Estas estão presentes em 
81 cidades e se concentram, sobretudo, na região Sul do país, que conta com 44 associações e 
coletivos de pessoas migrantes e refugiadas, seguida das regiões Sudeste (23), Centro-Oeste 
(6), Nordeste (5) e Norte (3)14.

No contexto das pessoas em situação de refúgio, a integração local requer plena inserção 
jurídica, social, econômica e cultural no país de refúgio, além da garantia de direitos. Uma 
pessoa refugiada é considerada plenamente integrada quando tem a residência permanente ou 
a cidadania do país de refúgio, podendo acessar as políticas públicas disponíveis aos cidadãos 
deste país15.

E quando não há uma integração local da pessoa em situação de refúgio? Nesse caso, pode ser 
necessário o reassentamento do migrante em outro país. O reassentamento “é implementado 
pela Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) para quem não pode voltar a seu país de 
origem – por temor de perseguição ou situação de violência generalizada – e nem permanecer 
no país de refúgio onde se encontra devido a problemas de segurança, integração local ou 
falta de proteção legal e física. Nestes casos, o ACNUR procura a ajuda de terceiros países que 
estejam dispostos a receber refugiados”16.

12  SILVA, Sidney Antônio da. Acolhida. In: CAVALCANTI, Leonardo et. Al. Dicionário crítico de migrações internacionais. 
Brasília: Edu – Unb, 2017. p. 40.

13 Tradução livre: https://www.iom.int/key-migration-terms#Integration

14  https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/09/25/apenas-5percent-dos-municipios-com-presenca-de-imigrantes-e-refugia-
dos-no-brasil-oferecem-servicos-de-apoio-aponta-ibge.ghtml

15  Acnur: Protegendo Refugiados no Brasil e no Mundo (2018). Disponível em: <https://www.acnur.org/portugues/wp-content/
uploads/2018/02/Protegendo-Refugiados-no-Brasil-e-no-Mundo_ACNUR-2018.pdf> p. 11.

16  Acnur: Protegendo Refugiados no Brasil e no Mundo (2018). Disponível em: <https://www.acnur.org/portugues/wp-content/
uploads/2018/02/Protegendo-Refugiados-no-Brasil-e-no-Mundo_ACNUR-2018.pdf> p. 11.
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3.4 A LÍNGUA: DE BARREIRA À PONTE

Como observamos ao longo desta formação, são muitas as barreiras que as pessoas migrantes 
enfrentam ao sair de um país até ingressar e permanecer em um novo. Para muitas, como foi o 
caso de Freddy, uma primeira e importante barreira é a diferença linguística.

Ao se colocar no lugar de alguém que não compreende a língua falada em um país, podemos 
imaginar como questões cotidianas podem se tornar complexas. Como, por exemplo, pegar 
um ônibus, saber indicar no restaurante qual prato deseja comer ou pedir uma informação 
na rua. 

Entretanto, além dos desafios em situações mais triviais, o desconhecimento da língua do país 
de destino pode dificultar o acesso à informação acerca de direitos básicos e serviços que são 
fundamentais para a pessoa migrante que acabou de chegar. Como encontrar uma escola para 
os filhos e entender como se realiza a matrícula, explicar para a atendente do hospital o que 
está sentindo ou mesmo se apresentar em uma entrevista de emprego e negociar as condições 
do contrato de trabalho. 

Diante disso, o aprendizado da língua local é um instrumento fundamental e estratégico para 
a integração da pessoa migrante no país. Assim, as suas oportunidades de trabalho podem 
ser ampliadas e a criação de vínculos com a população local e o acesso aos serviços públicos 
são facilitados.

Apesar dessa relevância, a oferta de cursos de português voltados para a população migrante 

Cáritas e OIM
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pelo poder público17, organizações não governamentais18, universidades ou igrejas19 ainda 
é escassa. De acordo com o levantamento realizado pelo IBGE em 2018, somente em 48 
municípios, distribuídos em 11 das 27 unidades da federação, há o ensino da língua portuguesa 
a migrantes e refugiados. Apesar da concentração de migrantes nos estados do Amazonas, 
Roraima, Rio de Janeiro e São Paulo, a maioria dos cursos ofertados está situada na região Sul, 
especialmente em Santa Catarina20. Nesse estado existem 15 iniciativas de curso de português, 
o que representa 31% do número total em todo o país.

  CONFIRA

“Português para Migrantes e Refugiados”, uma iniciativa da Organização 
Internacional para as Migrações (OIM) em parceria com a instituição de ensino 
UniCesumar.

Inscrições: www.universoead.com.br/portugues-para-imigrantes

Português para jovens e adultos – experiências de educação para refugiados e 
migrantes no Brasil.

Conheça a história de Vikttor, Joshua e Erick que começaram a aprender a língua portuguesa 
já adultos no Brasil.

(UNESCO, 2020) https://www.youtube.com/watch?v=Mj6TsdyqT2E

Conheça o Glossário Multilíngue sobre Migração e Refúgio, que inclui uma lista de 
conceitos e termos técnicos ligados à migração traduzidos em espanhol, inglês e 
francês.

http://commir-241416.appspot.com/static/pages/pt_projeto.html 

17 https://www.cetam.am.gov.br/parceria-entre-cetam-e-ong-garante-aulas-de-portugues-a-refugiados/

18  Conferir cursos oferecidos pela ONG Hermanitos em parceria com o Senac Amazonas: https://portalamazonia.com/noticias/
cidadania/ong-em-manuas-esta-com-vagas-abertas-para-cursos-de-capacitacao-gratuitos-para-venezuelanos

19  Conferir curso promovido pela igreja Chama Church: https://d.emtempo.com.br/economia-cursos/136626/imigrantes-podem-
fazer-curso-de-portugues-gratuito-em-manaus

20  https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/09/25/apenas-5percent-dos-municipios-com-presenca-de-imigrantes-e-refugia-
dos-no-brasil-oferecem-servicos-de-apoio-aponta-ibge.ghtml
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3.5  DE BRAÇOS (NEM TÃO) ABERTOS: DIFICULDADES 
DAS PESSOAS MIGRANTES NO ACESSO A DIREITOS

Ao chegar a um novo país, a pessoa que migra enfrenta uma série de providências necessárias 
para a sua permanência no destino que a recebe: desde buscar informações sobre a regularização 
migratória e encarar uma jornada de trâmites burocráticos, até encontrar abrigo, trabalho e 
escola. 

Mas o que diz a legislação brasileira sobre o acolhimento da população migrante?

Como afirmamos no módulo 1, a Constituição Federal brasileira afirma que “todos são 
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade”21.

E a Lei de Migração vigente no Brasil estabelece que a política migratória deve ter como base a 
promoção de entrada regular e de regularização documental, a acolhida humanitária, a inclusão 
social, laboral e produtiva do migrante por meio de políticas públicas, o acesso igualitário e livre 
do migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência 
jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social22.

A legislação migratória brasileira declara, ainda, que serão assegurados à pessoa migrante, 
sem discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória, o acesso a serviços 

21 Constituição Federal, artigo 5º.

22 Lei de Migração, artigo 3º, V, VI, X e XI.
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públicos de saúde e de assistência social e à previdência social, o direito à educação pública e 
a garantia de cumprimento de obrigações legais e contratuais trabalhistas e de aplicação das 
normas de proteção ao trabalhador23.

A seguir, discorreremos sobre processos e desafios que pessoas migrantes podem se deparar 
para acessar documentação, abrigamento, educação, trabalho, assistência social e saúde no 
Brasil.  

INFÂNCIA MIGRANTE

Conheça a plataforma U-Report Uniendo Voces, direcionada à população jovem refugiada 
e migrante da Venezuela, que permite o acesso a conteúdos atualizados sobre seus 
direitos e serviços disponíveis nos países de destino por meio da interação com o chatbot. 
A comunicação é feita por meio do WhatsApp ou Facebook Messenger. 

“O U-Report Uniendo Voces é um espaço para dar voz a adolescentes e jovens da 
Venezuela por meio dos canais que eles já utilizam, as redes sociais. Além de responder 
a enquetes, eles poderão no futuro se manifestar sobre os serviços a que têm acesso, 
de forma anônima. A ferramenta procura tornar os adolescentes e jovens agentes de 
mudanças”, afirma Florence Bauer, representante do UNICEF no Brasil.

A implementação do U-Report Uniendo Voces no Brasil é coordenada pela Agência da ONU 
para Refugiados (Acnur), a Organização Internacional para as Migrações (OIM) e o Fundo 
das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), em parceria com a Viração Educomunicação.

Conheça mais sobre a plataforma

23 Lei de Migração, artigo 4º, VIII, X e XI.
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SOBRE A DOCUMENTAÇÃO CIVIL

Procedimentos regulares

A obtenção da documentação é o primeiro passo para a integração da pessoa migrante no 
Brasil, já que permite o seu acesso aos serviços públicos e ao trabalho formal. Para regularizar 
sua situação migratória, a pessoa deve solicitar à Polícia Federal uma autorização de residência 
ou, se for o caso, o reconhecimento da condição de refugiada. Com o protocolo de solicitação 
de regularização em mãos, fica garantida a obtenção da documentação civil básica, como o 
Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Uma vez 
concedida a autorização de residência ou o refúgio, é fornecida à pessoa migrante a Carteira 
de Registro Nacional Migratório (CRNM), documento de identificação expedido pela Polícia 
Federal que atesta a sua situação migratória.

Desafios para o acesso

Como já indicamos no módulo 1, no campo da regularização migratória as mudanças de 
diretrizes são frequentes e, muitas vezes, não é fácil acompanhar e entender os procedimentos 
migratórios necessários e as vias de regularização da sua condição no Brasil. Nesse sentido, 
garantir o direito de acesso à informação é essencial para a promoção da regularização 
documental, prevista como uma das diretrizes da política migratória brasileira. Entretanto, 
obstáculos neste campo são frequentes.

Durante a pandemia de Covid-19, muitas pessoas migrantes enfrentaram dificuldades para 
se regularizar por não encontrar diretrizes de como deveriam proceder. Com a ausência de 
atendimentos presenciais da Polícia Federal, a comunicação sobre a extensão do prazo de 
vencimento dos documentos e a suspensão da aplicação de multas por falta de regularização 
neste período não chegou a toda população migrante24.

A ausência de informação durante esse período trouxe também outros desafios. O senegalês 
Amidoune Diakhate está há cinco anos no Brasil e com a situação migratória regularizada, mas 
não conseguiu o auxílio emergencial concedido pelo governo federal. Seu pedido foi negado 
por problemas com o nome da sua mãe no cadastro. Isso se deu porque Amidoune, em 2015, 
se apresentou à Polícia Federal e registrou somente o primeiro nome da sua mãe. Em 2018, 
ao preencher o cadastro para obter o documento de identificação no Brasil, registrou o nome e 
sobrenome da mãe. No momento em que solicitou o auxílio emergencial, não foi informado de 
que era preciso inserir os dados que constavam no primeiro documento feito na Polícia Federal 
em 2015. Ele acabou impedido de ter acesso ao auxílio por inconsistência de informações. 
Durante o período de distanciamento social, sem poder vender seu artesanato, Amidoune está 
sobrevivendo por meio de doações de cestas básicas25.

24 https://migramundo.com/pf-prorroga-prazo-para-regularizacao-de-imigrantes-mas-silencia-sobre-agendamentos/

25  https://www1.folha.uol.com.br/treinamento/2020/09/pandemia-expoe-fragilidade-de-imigrantes-sem-documen-
tos-e-gera-pressao-por-regularizacao.shtml
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SOBRE O ABRIGAMENTO

Procedimentos regulares

Como já mencionamos, a existência de uma rede que oferte abrigamento é de extrema 
importância para que a população migrante recém-chegada e em situação de vulnerabilidade 
social possa recomeçar sua vida em condições dignas.

No Brasil, a possibilidade de acolhimento provisório é prevista para pessoas em situação de 
rua e desabrigo por abandono, migração e ausência de residência ou pessoas em trânsito e 
sem condições de autossustento. As normativas da Política Nacional de Assistência Social 
estabelecem duas modalidades de oferta desse tipo de serviço: o abrigo institucional que 
acolhe no máximo cinquenta pessoas por unidade e quatro pessoas por quarto e a casa de 
passagem que trabalha com o acolhimento imediato e emergencial, em qualquer horário do dia 
e da noite, com capacidade máxima de cinquenta pessoas por unidade26.

Desafios para o acesso

Em relação à existência de abrigos para acolhimento no Brasil, como foi anteriormente 
destacado, apenas 58 municípios contam com essas estruturas27. 

Diante desse cenário, muitas das pessoas que chegam ao Brasil em situação de vulnerabilidade 
econômica e social acabam em situação de rua ou sendo acolhidas em abrigos não destinados 
a elas ou não preparados para receber a população migrante. Em muitas circunstâncias, as 
pessoas nessa situação se tornam alvo de violências e manifestações de xenofobia. 

O venezuelano Alessander Hernandes teve seus pertences roubados e chegou a ser ameaçado 
de morte em um abrigo em São Paulo que recebia migrantes e brasileiros. Nas suas palavras: 
“Ouvimos o tempo todo que não deveríamos estar ali por sermos de outro país”28. 

26  Pedra J.B., Alline. Guia de Atendimento aos Migrantes, Refugiados, Vítimas de Tráfico de Pessoas e Brasileiros Retornados, 
em situação de vulnerabilidade e em áreas de fronteira. Brasília: ICMPD (International Centre for Migration Policy 
Development) & Ministério da Justiça e Cidadania, 2016. p. 19.

27  https://censo2021.ibge.gov.br/2012-agencia-de-noticias/noticias/25516-apenas-5-5-dos-municipios-com-imigrantes-tem-
servicos-focados-nessa-populacao.html

28  https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/11/abrigo-vira-campo-de-batalha-entre-moradores-de-rua-de-sp-e-
imigrantes-venezuelanos.shtml
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Já o canteiro embaixo do viaduto e o entorno do Terminal Rodoviário Internacional de Manaus 
se tornaram moradia improvisada para muitas pessoas de origem venezuelana. A situação era 
de extrema precariedade, muitas dormiam diretamente no chão ou sob lonas de caminhão. 
Aníbal Gutierrez, que vivia no local, comentou que “por não encontrar trabalho, não temos 
como pagar um lugar para alugar. Por isso viemos para rodoviária, para baixo do viaduto. Para 
sobreviver”. Ele trabalhava como comerciante na Venezuela, mas foi à falência pela inflação do 
país29. 

INFÂNCIA MIGRANTE
Segundo estimativas do Unicef, que levam em conta o período de 2015 a 2019, quase 10 mil 
crianças e adolescentes venezuelanos em situação de vulnerabilidade ingressaram no Brasil. 
Muitas delas são inicialmente abrigados pelos serviços de acolhimento provisório. Thais 
Menezes, chefe de relações institucionais da Acnur, observa que “Às vezes a vida num abrigo 
também é muito distinta da realidade que essas crianças estavam vivendo na Venezuela. 
Isso tudo tem feito com que esse processo tenha um impacto muito forte nas crianças”. 

Conheça um pouco da realidade do alojamento BV8 situado em Pacaraima (RR) e que 
é o lar temporário de 400 meninas e meninos. 

SOBRE A EDUCAÇÃO

Procedimentos regulares

A educação é uma demanda daqueles que chegam aqui acompanhados de suas famílias e 
buscam o acesso a esse serviço para matricular seus filhos. E mesmo os adultos também 
procuram nas instituições de ensino uma forma de aprimorar a língua portuguesa, dar 
continuidade aos estudos e ampliar a sua qualificação ou estabelecer laços sociais. A escola 
tem potencial de promover a diversidade cultural e o respeito ao próximo, incidindo diretamente 
no combate à xenofobia e outras formas de discriminação. Para as famílias migrantes, esta 
instituição pode representar um espaço de sociabilidade, apoio e acesso à informação sobre 
seus direitos.

29 https://amazoniareal.com.br/uma-tarde-junto-aos-venezuelanos-no-viaduto-da-rodoviaria-de-manaus/
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No Brasil, a rede pública e privada de ensino deve acolher a população migrante, efetuar a sua 
matrícula sem discriminação em razão da condição migratória e prezar pela sua permanência, 
adequando o sistema de ensino às demandas específicas apresentadas por essa população.

Desafios para o acesso

Há, no entanto, diferentes barreiras para o pleno acesso dessa população ao direito à educação, 
como a xenofobia e o bullying direcionados a estudantes de outros países, dificuldades no 
aprendizado em razão de diferenças culturais, empecilhos na comunicação com familiares e 
responsáveis devido ao desconhecimento da língua portuguesa, entres tantas outras.

Em 2018, a Escola Municipal Waldir Garcia, em Manaus, era a instituição com o maior número de 
estudantes migrantes no município: dos 221 matriculados, 28 tinham origem de outros países. 
A diretora Lúcia Cortez de Barros Santos comenta que “Quando vamos matricular um aluno 
estrangeiro é muito difícil porque o pai não fala a nossa língua. Nós não conseguimos entendê-
lo e ele não nos entende”. Ela relata também que poucas famílias apresentam documentos 
à escola, incluindo os registros escolares30. No entanto, a ausência desses documentos não 
impede a matrícula dos estudantes, como determina orientação do Conselho Nacional de 
Educação.

Você sabia que 4 milhões de crianças refugiadas estão fora da escola em todo o 
mundo?

De acordo com o Acnur, em 2017, 61% das crianças refugiadas estavam matriculadas na 
escola primária, comparado a um índice de 92% no mundo. No nível secundário, o número 
era de 23%, enquanto a taxa global era de 84%. Menos de um quarto da população 
refugiada tem acesso ao ensino secundário e somente 1% tem acesso ao ensino superior31.

Conheça ações realizadas para ampliar o acesso à educação de crianças em situação de 
mobilidade: 

UNICEF apoia famílias para matrícula de estudantes refugiados e migrantes

  Próxima parada: o módulo 5 abordará a educação e a migração, refletindo sobre 
dificuldades enfrentadas pela população migrante e compartilhando boas práticas 
adotadas por diferentes escolas no Brasil!

30 https://gestaoescolar.org.br/conteudo/2047/o-que-muda-na-matricula-de-alunos-estrangeiros

31 https://www.acnur.org/portugues/2018/10/11/5-fatos-sobre-criancas-refugiadas-que-vao-te-emocionar/
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SOBRE O TRABALHO 

Procedimentos regulares

No Brasil, com o protocolo de solicitação de regularização migratória em mãos, é possível 
obter a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Entretanto, ainda que não estejam 
regularizados, trabalhadoras e trabalhadores migrantes têm assegurada a aplicação das 
normas de proteção trabalhista32.

Desafios para o acesso

Há diferentes obstáculos que dificultam a inclusão laboral da população migrante. A condição 
migratória irregular impede a obtenção da CTPS e restringe o acesso ao trabalho formal. 
Como decorrência, pessoas migrantes indocumentadas, principalmente aquelas em situação 
de vulnerabilidade social, tornam-se mais suscetíveis a situações de exploração e coação por 
parte dos empregadores.

Momentos de crise, como o que vivemos em razão da pandemia de Covid-19, têm maior 
impacto para determinadas populações, como a migrante. De acordo com o professor de pós-
graduação em Geografia da PUC-MG, Duval Fernandes: “No primeiro momento de crise quem 
perde o emprego é o imigrante. Aqueles que já estavam há mais tempo no país, como os 
haitianos, mantiveram os empregos. Os venezuelanos, que chegaram depois, foram os que 
mais sofreram com a pandemia. E um fato muito preocupante: as mulheres foram as mais 
atingidas em relação à perda de postos de trabalho independentemente da nacionalidade. Elas 
estão sempre em ocupações mais fragilizadas do que as ocupações masculinas. São comércios 
que fecharam, serviços de limpeza e outro problema: o círculo familiar é muito restrito, se fecha 
a escola elas não têm família perto e precisam voltar para casa para ficar com os filhos”33.

32 Lei de Migração brasileira, artigo 4º, XI.

33  https://www.otempo.com.br/cidades/no-primeiro-momento-de-crise-quem-perde-o-emprego-e-o-imigrante-diz-profes-
sor-1.2459762
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Xenofobia contra trabalhadores migrantes brasileiros

Há que se ressaltar, também, a xenofobia enfrentada pelos trabalhadores migrantes, inclusive 
brasileiros que residem no exterior. Com a situação de descontrole da pandemia e a identificação 
de novas variantes no país, estes têm sido alvo de discriminação. Na Irlanda, por exemplo, 
há registros de aproximadamente 50 mil brasileiros residentes e uma parcela expressiva de 
motoboys e entregadores são de origem brasileira. São crescentes os relatos de comentários 
ofensivos, pedidos cancelados e até violência física por parte de gangues que roubam as 
encomendas, bicicletas e motos. “Um cliente me disse, na minha cara, que brasileiros estão 
aqui espalhando doenças, que trouxeram a Covid-19. Ele gritou e me perguntou por que eu 
não voltava para a minha terra”, comenta Anderson Santos, migrante brasileiro e motoboy34.

 Próxima parada: o módulo 4 refletirá sobre o trabalho e a migração!

SOBRE A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Procedimentos regulares

A Assistência Social desempenha um papel central no processo de assentamento e consolidação 
do projeto de vida de migrantes no local de destino, por articular uma rede de apoio e proteção, 
principalmente para aquelas pessoas que chegam ao Brasil com poucas informações, sem 
laços sociais e desconhecimento acerca de direitos e deveres, da estrutura do Estado e da 
legislação brasileira. 

Para orientar a atuação dos profissionais da rede SUAS (Sistema Único de Assistência Social) 
no atendimento a essa população, o então Ministério do Desenvolvimento Social (MDS)35 
publicou, em 2016, o documento O papel da assistência social no atendimento aos migrantes.  

Nele são mencionados os princípios que fundamentam o atendimento aos migrantes no SUAS, 
dentre eles a universalidade que estabelece que todas as pessoas migrantes têm direito à proteção 
socioassistencial, prestada a quem dela necessitar e sem discriminação de qualquer espécie; a 
gratuidade, que afirma que a assistência social à essa população deve ser prestada sem exigência 

34  https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2021/04/brasileiros-sao-alvo-de-discriminacao-na-europa-devido-a-variante-do-virus.shtml

35 O antigo Ministério do Desenvolvimento Social foi incorporado ao Ministério da Cidadania.
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de contribuição ou contrapartida; a equidade que institui que a oferta de serviços socioassistenciais 
deve levar em conta o respeito à diversidade – nacional, cultural, socioeconômica etc. – dando 
prioridade às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social36.

É importante destacar que a população migrante residente no Brasil tem direito aos benefícios 
assistenciais e aos programas de transferência de renda, como o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC)37 e o Programa Bolsa Família38. 

Desafios para o acesso

Em momentos de crise, como este que enfrentamos por causa da pandemia de Covid-19, a situação 
de vulnerabilidade socioeconômica das pessoas que chegam ao Brasil se torna mais evidente.

O padre Valdecir Mayer Molinari, que foi pároco da Igreja de São Geraldo, na zona sul de Manaus, 
até o início do ano de 2021, afirma que a maior demanda que recebia era a falta de alimentos. Nas 
suas palavras: “Nesse período de pandemia, já ajudamos mais de 5 mil famílias de imigrantes, 
entre venezuelanos e haitianos, e até brasileiros. São famílias que estão em situação de fome no 
meio dessa crise imposta pelo novo coronavírus. Principalmente os imigrantes que dependem 
de trabalhos informais com a venda de picolés, frutas e outras coisas. Os imigrantes são a 
população mais frágil nesse contexto de perdas de empregos e crise econômica”39.

Nesse contexto, a população migrante enfrentou dificuldades para o acesso ao auxílio 
emergencial concedido pelo governo federal em razão de problemas de cadastro junto ao CPF, 
exigência da regularidade migratória e de documento com foto para o pagamento do benefício, 
entre outros obstáculos como o acesso à internet. A Defensoria Pública da União chegou a 
entrar com uma Ação Civil Pública contra a Caixa Econômica Federal e o Banco Central para 
que fosse garantido o pagamento do auxílio emergencial à população migrante, independente 
da sua situação migratória40. 

Yenither Lisdey, venezuelana, teve que esperar três meses para receber a primeira parcela. 
Nas suas palavras: “Eu pesquisava no aplicativo, dava que estava aprovado, mas nunca era 
liberado [...] muitas pessoas estavam com o mesmo problema. Fiquei olhando as notícias, 
faltou um pouco de apoio para todo mundo”41. Já a senegalesa Diamu Fallow Diop possui CPF, 
a situação migratória regularizada e se enquadrava nos requisitos do auxílio emergencial, 
mas não conseguiu ter acesso ao mesmo. Ela comenta: “Meu gás acabou e fiquei sem poder 
cozinhar por uma semana. Também não tinha comida. Fiquei três dias comendo pão com 
água. Não sei como serão os próximos meses.” Antes ela enviava ajuda financeira a sua 
família no Senegal e hoje vive de doações42.

36  Secretaria Nacional de Assistência Social; Ministério do Desenvolvimento Social. O papel da assistência social no atendimento 
aos migrantes, 2016. P. 17-18

37  https://migramundo.com/stf-decide-que-migrante-residente-no-brasil-pode-receber-beneficio-assistencial-previsto-na-
constituicao/

38  Secretaria Nacional de Assistência Social; Ministério do Desenvolvimento Social. O papel da assistência social no atendimento 
aos migrantes, 2016. P. 12.

39 https://amazoniareal.com.br/caos-na-pandemia-migrantes-estao-em-situacao-de-fome-diz-padre-valdecir-molinari/

40  https://migramundo.com/dpu-entra-com-acao-contra-caixa-e-bc-para-garantir-pagamento-do-auxilio-emergencial-a-
imigrantes/

41  https: //www.otempo.com.br/cidades/no-primeiro-momento-de-crise-quem-perde-o-emprego-e-o-imigrante-diz-
professor-1.2459762

42  https://reporterbrasil.org.br/2020/05/fiquei-3-dias-comendo-pao-com-agua-o-drama-dos-migrantes-africanos-que-nao-
conseguem-receber-o-auxilio-do-governo/
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SOBRE A SAÚDE

Procedimentos regulares

O Sistema Único de Saúde (SUS), baseado no princípio da universalidade, deve acolher nos 
serviços de saúde, de forma gratuita, toda a população, incluindo as pessoas migrantes, 
estejam estas regularizadas no país ou não. 

Desafios para o acesso

Há fronteiras que dificultam o acesso ao sistema de saúde por parte da população migrante, 
como a falta de informação, os problemas de comunicação pela diferença linguística, a 
xenofobia e o racismo, o receio de buscar serviços públicos, especialmente daquelas pessoas 
em condição migratória não documentada.

A boliviana Camila teve contato com pessoas infectadas pelo coronavírus e passou a tossir e 
sentir dores fortes no corpo e na cabeça. Por estar em situação migratória irregular e escutar 
de conhecidos que poderia ser presa no hospital, preferiu não buscar um serviço de saúde. Ela 
não conseguiu dar entrada na sua documentação no Brasil em razão da pandemia e por estar 
irregular não pôde solicitar o auxílio emergencial, mesmo estando sem qualquer renda no país 
pelo fechamento da oficina de costura em que trabalhava43.

Já o haitiano Patrick Akon teve Covid-19 e buscou o serviço de saúde em São Paulo. Após cerca 
de uma semana internado, ele teve alta e comenta: “Senti que eu era diferente, que alguns 
médicos tinham medo. Alguns eram ‘da hora’, vinham falar comigo, e outros não estavam 
querendo mexer em mim. Essa questão do racismo é muito forte no Brasil”44.

Conheça a Cartilha para Acolhimento de Migrantes Internacionais em Unidades de 
Saúde que tem o objetivo de ajudar os profissionais que atendem no acolhimento e 

triagem nas unidades de saúde para uma melhor compreensão das demandas da população 
migrante que fala os idiomas crioulo haitiano, espanhol, francês e wolof (Senegal)!

Organização Internacional para as Migrações (OIM, 2021)

43  https://www1.folha.uol.com.br/treinamento/2020/09/pandemia-expoe-fragilidade-de-imigrantes-sem-documentos-e-gera-
pressao-por-regularizacao.shtml

44  https://www.metropoles.com/brasil/refugiados-e-imigrantes-denunciam-xenofobia-no-sistema-de-saude-durante-pandemia
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3.6  MÃOS AMIGAS E ENTRELAÇADAS: AÇÕES DE 
ACOLHIMENTO E REDES DE APOIO A MIGRANTES 
NO BRASIL 

Sobre as ações de acolhimento e as redes de apoio à população migrante no Brasil, há 
uma diversidade de pessoas e organismos trabalhando para a acolhida dessa população: 
instituições do poder público, como a Polícia Federal e as Defensorias Públicas Estaduais e da 
União, organizações internacionais como as agências da ONU e instituições da sociedade civil 
(a seguir destacaremos alguns exemplos no estado do Amazonas). 

As organizações internacionais e as da sociedade civil reforçam a proteção à população 
migrante e podem trabalhar de forma articulada com órgãos do poder público, como vimos no 
exemplo da Operação Acolhida. 

Outro exemplo é a Rede de Capacitação a Refugiados e Migrantes composta pelas seguintes 
instituições do poder público, da sociedade civil e organizações internacionais: Escola Superior 
do Ministério Público da União, a Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos, o Ministério 
Público do Trabalho, a Defensoria Pública da União, a Conectas Direitos Humanos, o Instituto 
Migrações e Direitos Humanos (IMDH), o ACNUR e a OIM. A rede foi estabelecida para 
promover a discussão sobre a necessidade de construção de políticas locais de acolhimento, 
abrigamento e integração para a população refugiada e migrante45.

Sobre essa discussão, como mencionamos neste módulo, é preciso superar o entendimento da 
acolhida a partir da perspectiva das medidas emergenciais e torná-la parte das políticas públicas 
brasileiras. Ações emergenciais, como a Operação Acolhida, são de extrema importância 
para a atuação em um primeiro momento, frente a movimentos migratórios significativos em 
determinadas regiões do país. No entanto, há que se levar em consideração que a população 
recém-chegada ao Brasil tende a permanecer.

Assim, para acolher tais pessoas, há que se criar uma estrutura de serviços públicos nos locais 

45 https://www.conectas.org/noticias/capacitacao-acolhida-refugiados

Fabrício Carrijo/Cáritas e OIM
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que as recebem. É essencial ampliar o número de vagas e atendimentos, por exemplo, nas 
escolas e hospitais, mas também capacitar as equipes para que conheçam as especificidades 
e demandas dessa população. Como já refletimos, o atendimento humanizado é um elemento 
decisivo para o acesso aos serviços públicos por parte da população migrante. E, nesse sentido, 
políticas públicas que tenham essa população como destinatárias são imprescindíveis. 

OPERAÇÃO ACOLHIDA

Iniciada em 2018, a Operação Acolhida é uma força-tarefa humanitária executada e coordenada 
pelo governo federal com o apoio de agências da Organização das Nações Unidas (ONU) e de 
organizações da sociedade civil para oferecer assistência emergencial à população migrante e 
refugiada venezuelana que entra no Brasil pela fronteira com Roraima46.

A Operação Acolhida se estrutura a partir de três eixos: ordenamento da fronteira, 
acolhimento e interiorização. O primeiro eixo, de ordenamento de fronteira, é composto 
por ações para documentação, vacinação e operação de controle do Exército Brasileiro. No 
segundo eixo, de acolhimento, as pessoas migrantes e refugiadas são encaminhadas para 
um dos treze abrigos em Roraima, organizados para receber três perfis: famílias, pessoas 
solteiras e populações indígenas. No terceiro eixo, de interiorização, há o deslocamento 
voluntário de pessoas migrantes e refugiadas acolhidas pela Operação para outros 
estados brasileiros, com o objetivo de oferecer oportunidades de inclusão socioeconômica 
e diminuir a pressão sobre os serviços públicos do estado de Roraima.

Para além dos Postos de Triagem em Pacaraima (RR) e Boa Vista (RR), em 2019 houve a 
inauguração de um posto em Manaus (AM). Estes garantem a documentação de pessoas 
migrantes e refugiadas venezuelanas, o atendimento de saúde e imunização, o acesso 
à proteção social e defesa de direitos, assim como a serviços de órgãos como a Polícia 
Federal e a Receita Federal. 

A Defensoria Pública da União, por meio da Missão Pacaraima, teve um posto na Operação 
Acolhida em que atuava principalmente no atendimento de crianças e adolescentes 
separados ou desacompanhados.  

46  Todas as informações sobre a Operação Acolhida incluídas neste box têm como referência: https://www.gov.br/casacivil/pt-br/
acolhida/sobre-a-operacao-acolhida-1
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Veja o vídeo Missão Pacaraima – A Defensoria Pública da União na fronteira

Conheça o trabalho realizado pela DPU desde julho de 2018 em favor de migrantes de 
origem venezuelana no município de Pacaraima (RR).

ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL QUE ATUAM NO ESTADO DO AMAZONAS47

MANAUS  CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE MANAUS 
Telefone: (92) 3212-9000  
E-mail: caritasarquimanaus@gmail.com 
Site: https://arquidiocesedemanaus.org.br/laicato/caritas-arquidiocesana-de-
manaus/ 

  É uma instituição ligada a Arquidiocese de Manaus, sem fins lucrativos, criada 
com a missão de defender a vida e participar da construção solidária de uma 
sociedade justa, igualitária e plural, junto a pessoas em situação de exclusão 
social. Desde 2017, a Cáritas Arquidiocesana de Manaus realiza parceria 
com o ACNUR, com objetivo de proteger e oferecer assistência a pessoas de 
origem venezuelana em situação de refúgio48.

  PASTORAL DO MIGRANTE DE MANAUS 
Telefone: (92) 3232-7257 | 3321-0843 
E-mail: spmmanaus@yahoo.com.br 
Site: https://arquidiocesedemanaus.org.br/laicato/pastoral-dos-migrantes/

47  Exceto o SJMR, toda informação deste tópico está disponível em: <https://www.migrante.org.br/rede-solidaria/membros-da-
rede-solidaria/> e as instituições mencionadas fazem parte da Rede Solidária para Migrantes e refugiados que “congrega 
instituições presentes em todas as regiões do Brasil. Articulada pelo IMDH, com apoio do ACNUR, e outros parceiros e 
voluntários, a RedeMiR está unida no compromisso humanitário da atenção e reassentamento de refugiados e refugiadas, 
defesa de direitos, promoção e integração de migrantes presentes no Brasil ou em regiões fronteiriças. Atua, igualmente, 
na demanda de políticas públicas a favor desta causa. Cada instituição participante tem sua autonomia, estrutura, objetivos 
e formas de atuação próprias. Une-as o dominador comum do respeito irrestrito aos direitos humanos das pessoas em 
mobilidade, na convicção de que todos precisamos de apoios, parcerias, articulações e soma de esforços para políticas eficazes 
e solidárias” in: <https://www.migrante.org.br/sobre-a-redemir/>.

48 https://arquidiocesedemanaus.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Edital-03_2020-Analista-Financeiro-publicar.pdf
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  É uma instituição ligada a Arquidiocese de Manaus, sem fins lucrativos, que 
tem como missão promover a defesa e a organização de grupos migrantes, 
assim como a conquista de uma cidadania plena e universal com dignidade49.

  SERVIÇO JESUÍTA A MIGRANTES E REFUGIADOS (SJMR) 
Telefone: (92) 99157-6097 
E-mail: atendimentomao@sjmrbrasil.org 
Site: https://sjmrbrasil.org/ 

  A instituição tem como missão promover e proteger a dignidade e os direitos 
de pessoas migrantes e refugiadas em situação de vulnerabilidade no Brasil, 
com ações de acompanhamento nos processos de inclusão e autonomia50.

SÃO  CDDH – DIOCESE DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA 
GABRIEL DA  Telefone: (97) 3471-1367 | 3471-1287 
CACHOEIRA E-mail: edsondamian@gmail.com

 Integra a Rede Solidária para Migrantes e Refugiados.

TABATINGA  PASTORAL DA MOBILIDADE HUMANA DE TABATINGA 
Telefone: (97) 3412-5379 
E-mail: patrizialicandro@yahoo.com.br

  Foi criada na fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, a partir de uma parceria 
entre três igrejas fronteiriças situadas nos três países. As ações da Pastoral na 
fronteira são voltadas aos movimentos migratórios na região entre peruanos, 
colombianos, brasileiros, mas também de pessoas vindas de outros países, 
como o Haiti51.

TEFÉ  CARITAS DIOCESANA DE TEFÉ 
Integra a Rede Solidária para Migrantes e Refugiados.  
Telefone: (97) 3343-2775 
E-mail: caritastefe@yahoo.com.br

Conheça ONGs que apoiam pessoas migrantes e refugiadas no Brasil e aceitam voluntários

49 https://www.facebook.com/migrantesarqmao/

50 https://sjmrbrasil.org/quemsomos/

51  JOSEPH, Handerson. Diáspora, refugiado, migrante: perspectiva etnográfica em mobilidade e transfronteiriça, Soc. e Cult., 
Goiânia, v. 20, n. 2, p. 173-192, jul./dez. 2017. 174.
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3.7  PAPO RETO: SÍNTESE DOS PRINCIPAIS PONTOS 
DO MÓDULO

Ao longo deste terceiro módulo, nos aproximamos de uma importante questão para todas 
as pessoas que se movimentam pelo mundo: a acolhida que encontram, ou não, nos países 
de destino. Observamos que a legislação brasileira prevê medidas de acolhimento à 
população migrante e refletimos que para acolher essa população é preciso superar o 
entendimento da acolhida a partir da perspectiva das medidas emergenciais e torná-la parte 
das políticas públicas brasileiras. Há que se enfatizar a importância da existência de uma 
estrutura para acolher a população migrante pautada na promoção de políticas de acolhimento 
e na integração à sociedade brasileira e que auxilie a superação da situação de vulnerabilidade 
socioeconômica das pessoas migrantes que buscam o Brasil como novo lar.
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3.8 DESAFIO: EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM 

1) Quiz: verdadeiro ou falso

a)  Para que a acolhida da população migrante seja plena, não se deve enxergar a pessoa que 
migra como uma ameaça à segurança, ao emprego ou à identidade cultural.

 (     ) Verdadeiro (     ) Falso

b)  No contexto das pessoas em situação de refúgio, a integração local requer plena inserção 
jurídica, social, econômica e cultural no país de refúgio, além da garantia de direitos.

 (     ) Verdadeiro (     ) Falso

c)  A legislação migratória brasileira declara que serão assegurados à pessoa migrante o 
acesso a serviços públicos de saúde e de assistência social e à previdência social, sem 
discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória.

 (     ) Verdadeiro (     ) Falso

d)  A Lei de Migração vigente no Brasil estabelece que a política migratória deve ter como base 
a promoção de entrada regular e de regularização documental.

 (     ) Verdadeiro (     ) Falso

e)  A Lei de Migração vigente no Brasil estabelece que será assegurado à pessoa migrante o 
direito à educação pública desde que ela esteja em condição migratória documentada.

 (     ) Verdadeiro (     ) Falso

2) Questões provocadoras

I. Há diferença entre acolher e prestar acolhimento?

(     ) a)  Sim. Acolher é promover o atendimento de forma humanizada, já prestar acolhimento 
é oferecer refúgio, abrigo, amparo, proteção ou conforto físico.

(     ) b) Não há diferença entre acolher e prestar acolhimento.

(     ) c)  Sim. Acolher se limita à simples prestação de serviço, já prestar acolhimento é oferecer 
refúgio, abrigo, amparo, proteção ou conforto físico.

II. O que significa integrar a população migrante e/ou refugiada? 

(     ) a)  A integração é um processo que envolve somente a população migrante e refugiada. 
Estas devem se adaptar a sociedade de destino.

(     ) b)  A integração é um processo bidirecional de adaptação mútua entre a população 
migrante e refugiada e as sociedades em que vivem e implica responsabilidades 
conjuntas para migrantes e comunidades receptoras.

(     ) c)  Uma pessoa refugiada é considerada plenamente integrada quando tem a residência 
permanente ou a cidadania do país de refúgio, ainda que não possa acessar as políticas 
públicas disponíveis aos cidadãos deste país.

RESULTADOS

1) a) V   b) V   c) V   d) V   e) F 2) I. a) II. b)

92



3.9 ALÔ, ESCOLA! 

Diante de todo o conteúdo apresentado neste módulo, podemos refletir qual é o papel da escola 
na acolhida da população migrante. A experiência do Centro Integrado de Educação de Jovens e 
Adultos (CIEJA) Perus I, situado na periferia de São Paulo (SP), nos mostra caminhos possíveis.

Os migrantes vieram ao Brasil em busca de melhores condições de vida, estudo e emprego 
digno. Em 2018, mais de 400 haitianos estavam matriculados no CIEJA, sendo que muitos 
deles 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.

Em novembro de 2018, o CIEJA Perus I teve seu espaço ocupado por um mutirão para 
atendimento social à comunidade haitiana matriculada na instituição. A ação foi resultado 
da rede local, articulada pela Repórter Brasil (programa Escravo, nem pensar!), que contou 
com uma parceria 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) e pela própria Repórter Brasil.

No mutirão, a comunidade haitiana pôde realizar o Cadastro Único, o canal de acesso a 
programas sociais e apresentar demandas individuais relacionadas à assistência social e 
documentação civil. Além dos atendimentos, foram organizadas oficinas educativas para 
brasileiros e haitianos sobre imigração e multiculturalismo.

Vídeo Haitianos: acesso a direitos em São Paulo (SP)

Concluímos o módulo 3! Até breve, no módulo 4!

Foto: Repórter Brasil
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https: //www1.folha.uol.com.br/treinamento/2020/09/pandemia-expoe-fragilidade-de-
imigrantes-sem-documentos-e-gera-pressao-por-regularizacao.shtml 

https://www.metropoles.com/brasil/refugiados-e-imigrantes-denunciam-xenofobia-no-
sistema-de-saude-durante-pandemia

https://www.gov.br/casacivil/pt-br/acolhida

https://www.conectas.org/noticias/capacitacao-acolhida-refugiados

https://migramundo.com/conheca-ongs-que-apoiam-migrantes-e-refugiados-no-brasil-e-
aceitam-voluntarios/ 

https://www.migrante.org.br/sobre-a-redemir/

https://arquidiocesedemanaus.org.br/laicato/caritas-arquidiocesana-de-manaus/

https://www.migrante.org.br/rede-solidaria/membros-da-rede-solidaria/ 

https://arquidiocesedemanaus.org.br/laicato/pastoral-dos-migrantes/

https://sjmrbrasil.org/

https://arquidiocesedemanaus.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Edital-03_2020-Analista-
Financeiro-publicar.pdf

https://www.facebook.com/migrantesarqmao/

https://sjmrbrasil.org/quemsomos/

VÍDEOS

À espera: a vida de uma mulher de Angola em São Paulo 
https://www.youtube.com/watch?v=IVWaE1s463k

Português para jovens e adultos – experiências de educação para refugiados e migrantes no 
Brasil. https://www.youtube.com/watch?v=Mj6TsdyqT2E

Missão Pacaraima – A Defensoria Pública da União na fronteira 
https://www.youtube.com/watch?v=uF_AVkVyKZ0

Haitianos: acesso a direitos em São Paulo (SP) 
https://www.youtube.com/watch?v=roNoKZW26Uk 

DICAS DE SITES

Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes (CRAI) de São Paulo: 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/imigrantes_e_trabalho_
decente/crai

Curso de Português para Migrantes e Refugiados  
Inscrições: www.universoead.com.br/portugues-para-imigrantes 

Glossário Multilíngue sobre Migração e Refúgio: 
http://commir-241416.appspot.com/static/pages/pt_projeto.html
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MÓDULO 4
NA LIDA E NA LUTA: 

TRABALHO E MIGRAÇÃO
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Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao módulo 4 da formação virtual EDUMIGRA - 
Formação de Professores(as) para a Garantia do Direito à Educação de Crianças e Adolescentes 
Refugiados e Migrantes!

Neste quarto módulo, vamos nos aproximar de um tema central e que condiciona a permanência 
de grande parte das pessoas migrantes nos países de destino: o trabalho.

Afinal, quem migra busca autonomia e o trabalho é fundamental para que esta se concretize. 
Por meio da inclusão no mercado de trabalho a pessoa migrante pode ter acesso à renda, à 
previdência social e ao convívio social que lhe permitem a construção de novos laços, amizades 
e redes de apoio. O trabalho pode, portanto, consolidar o projeto de vida de migrantes nos 
países de destino, ampliando horizontes e possibilidades.

Qual é o papel do trabalho no projeto de vida de migrantes?

Trabalhadoras e trabalhadores migrantes têm direitos trabalhistas no Brasil?

Como pessoas migrantes acabam sendo submetidas à exploração laboral?

A partir dessas três questões provocadoras, a proposta deste módulo é discutir as possibilidades 
vivenciadas e os desafios enfrentados por pessoas migrantes que buscam emprego e renda 
hoje no Brasil. Dentre os desafios, serão abordadas formas de exploração praticadas contra a 
população migrante em situação de vulnerabilidade, como o trabalho escravo.

Vamos começar?
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4.1 ABERTURA

Sou viramundo virado

Pelo mundo do sertão

Mas inda viro este mundo

Em festa, trabalho e pão

“Viramundo” (Gilberto Gil)

Cáritas e OIM
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4.2 HISTÓRIAS EM MOVIMENTO

São muitas as histórias de pessoas que se movimentam pelo mundo e passam a trabalhar nos 
países de destino. Escolhemos quatro delas para iniciar o nosso contato com essa realidade.

A abertura do restaurante foi um dos episódios mais felizes da minha 
vida. A sensação de poder levar minha comida e minha cultura para 
o povo brasileiro é muito boa.

Talal Al-Tinawi, aos 44 anos, foi obrigado a deixar a Síria junto com a esposa e dois filhos 
para salvar suas vidas. No seu país de origem, permaneceu mais de três meses preso por ter o 
mesmo nome e data de nascimento de uma pessoa procurada pelo Estado sírio. Ele comenta 
como era a sua situação antes da guerra: A família chegou ao Brasil em 2013 e enfrentou 
dificuldades pelas diferenças linguísticas e culturais. No entanto, foram justamente as receitas 
que Talal cozinhava junto com a sua mãe na Síria que permitiram o acesso à renda no Brasil. Ele 
é formado em engenharia mecânica e desde que chegou ao país tenta, sem sucesso, revalidar 
seu diploma para poder exercer sua profissão por aqui. A culinária foi um caminho possível 
de obtenção de renda e a família aos poucos passou a ser reconhecida em São Paulo pelos 
pratos que cozinhava. Eles chegaram a abrir um restaurante com ajuda de uma campanha 
de financiamento coletivo. O restaurante, anos depois, teve que fechar devido a problemas 
econômicos. A família reinventou o projeto culinário e agora trabalha preparando pratos sob 
encomenda. Em 2020, durante a pandemia de Covid-19, usando suas economias e o dinheiro 
arrecadado em uma campanha de doação, a família ofereceu mil marmitas para pessoas em 
situação de vulnerabilidade. Mesmo tendo dificuldade em doar por não ter uma condição 
financeira confortável no Brasil, Talal menciona a gratidão por toda a ajuda que recebeu no país 
e a importância das doações, principalmente em contextos de dificuldade como o que vivemos1.

1  https://migramundo.com/da-fuga-da-guerra-a-luta-em-meio-a-pandemia-refugiado-sirio-defende-reconstrucao-da-vida-
no-brasil/
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Eu sempre gostei de trabalhar em área verde, eu gosto de mexer em 
jardinagem e paisagismo.

Ali Hassan, com 25 anos, saiu de seus país, Bangladesh, para o Brasil em busca de um 
recomeço. Em Carambeí, no interior do Paraná, ele trabalhou três anos e meio em uma 
empresa de alimentos até pedir demissão para montar o seu próprio negócio: uma empresa 
de jardinagem e paisagismo. O começo, no entanto, foi bem difícil. Havia o desafio de divulgar 
seu serviço para um número maior de pessoas e a dificuldade com a língua portuguesa, que 
ele falava sem muita fluência. Hoje sua empresa é responsável pelo paisagismo do Parque 
Histórico de Carambeí, dedicado à migração holandesa na região. Ali se mostra contente pelo 
encontro de culturas no Brasil: “eu sou muito feliz por poder cuidar desta área, porque eu sou 
de Bangladesh e eles são holandeses. Eu sou da Ásia e eles da Europa”2.

Conheça um pouco mais da história de Ali por meio do vídeo
Integração Econômica de Migrantes

Na Suíça é muito raro conseguir uma vaga assim, com plano de 
saúde, estabilidade.

Luca Pitteloud, suíço, chegou ao Brasil em 2013 e hoje é professor de filosofia em uma 
universidade federal brasileira. “Os concursos são algo muito da América Latina, do Brasil: esse 
processo intenso, com uma semana de seleção, várias provas”, comenta Luca. Ele enfrentou 
dificuldades no início da sua vida no país, principalmente por não falar a língua portuguesa. Nas 
suas palavras: “eu me sentia um pouco como uma criança que não entendia nada e só seguia 
os adultos”. Anos depois, ao começar a lecionar, ficou surpreso com a postura dos estudantes 
brasileiros, muito ativos na sala de aula e respeitosos, algo que enxerga como um fator positivo 
para os professores que encontram na sala de aula um ambiente mais vivo. Ele indica que na 
Suíça os estudantes pouco falam ou respondem aos questionamentos dos professores em sala3.

Era para eu voltar para a Bolívia depois de um ano, mas não podia 
voltar derrotada. Aprendi a costurar [...] e hoje eu posso falar 
orgulhosamente que fabrico minhas próprias roupas.

Jenny Llanque, boliviana, veio ao Brasil sozinha com 15 anos em uma viagem de ônibus que 
durou três dias. Logo que chegou, começou a trabalhar em uma oficina de costura em São 
Paulo. Ela acordava às 6 horas e, em determinados dias com muito serviço, chegava a trabalhar 
até a meia-noite. Muitas vezes ia ao banheiro chorar de saudades e se questionar sobre a sua 
decisão de migrar ao Brasil. Jenny se juntou com suas duas irmãs, que também residem no 
Brasil, para formar o grupo de rap Santa Mala. A partir da música elas apresentam, em forma 
de protesto, a realidade de muitas mulheres migrantes bolivianas4. 

Conheça o grupo de rap Santa Mala no vídeo O verso da oficina

2  https://www.youtube.com/watch?v=epuw4KS1iTM

3 https://arte.folha.uol.com.br/mundo/2019/imigrantes-sp/imigrante/luca-pitteloud/

4 https://arte.folha.uol.com.br/mundo/2019/imigrantes-sp/imigrante/jenny-32-pamela-30-e-abigail-llanque-26/

102

https://youtu.be/epuw4KS1iTM
https://www.youtube.com/watch?v=NYtfQ3QH_WY
https://www.youtube.com/watch?v=epuw4KS1iTM
https://arte.folha.uol.com.br/mundo/2019/imigrantes-sp/imigrante/luca-pitteloud/
https://arte.folha.uol.com.br/mundo/2019/imigrantes-sp/imigrante/jenny-32-pamela-30-e-abigail-llanque-26/


ENTENDENDO MELHOR
As experiências de Talal, Ali, Luca e Jenny nos apresentam histórias de pessoas de 
distintas origens, idades e formações, mas que têm em comum a residência no Brasil e o 
fato de serem trabalhadores migrantes. Talal não teve escolha ao deixar o seu país e não 
conseguiu exercer a sua profissão em território brasileiro por dificuldades em revalidar 
o seu diploma. Acabou transformando a sua bagagem cultural, que incluía receitas da 
culinária síria, em fonte de renda para toda a família no Brasil. Ali inicialmente trabalhou 
em um campo diferente da sua formação e passados alguns anos de residência no Brasil 
conseguiu abrir sua própria empresa. Jenny veio sozinha e, ainda adolescente, trabalhou 
em jornadas exaustivas e em condições degradantes e hoje tem na costura, que exerce 
de forma autônoma, sua fonte de renda. Luca veio ao Brasil sem saber falar português e 
anos depois conseguiu exercer sua profissão de forma concursada e em condições que 
não existiriam no seu país de origem.

Todas essas experiências trazem a necessidade de um recomeço a partir do zero e, parte 
delas, uma reinvenção constante para garantir o sustento. Muitas pessoas que migram têm 
que deixar de lado sua profissão original e os conhecimentos adquiridos nos seus países 
em razão de barreiras para o reconhecimento de toda bagagem que trazem consigo. Em 
muitas situações, os empreendimentos próprios são vistos como um caminho possível 
para garantir uma renda no Brasil. Mas vale lembrar que os migrantes enfrentam muitas 
dificuldades burocráticas para vencer a informalidade e abrir um negócio no Brasil.

A partir desta breve amostra da realidade desses trabalhadores, é possível desconstruir 
a ideia equivocada de que as pessoas migrantes “roubam” empregos de trabalhadores 
brasileiros e/ou que não pagam impostos. Muito pelo contrário, observamos que Talal, 
Ali, Luca e Jenny contribuem para o crescimento e diversificação da economia local, 
pagam impostos como qualquer outro brasileiro, assim como seus empreendimentos em 
diferentes setores têm o potencial de gerar novos empregos. É importante mencionar, 
ainda, as remessas financeiras, ou seja, as transferências financeiras para familiares que 
permaneceram nos países de origem, que fazem circular todo ano bilhões de dólares por 
todo o mundo.
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4.3  NA LIDA: A DIMENSÃO DO TRABALHO PARA O 
PROJETO DE VIDA DE MIGRANTES

Como observamos no início deste módulo, por meio da inclusão no mercado de trabalho a 
pessoa migrante pode ter acesso à renda, à previdência social e ao convívio social que lhe 
permite construir novos laços e redes de apoio. Para a pessoa que migra, o trabalho é o 
elemento central para consolidar o seu projeto de vida, ampliando horizontes e possibilidades 
nos países de destino e sobretudo permitindo que demais direitos sejam consolidados.

Há quem chegue ao Brasil com contrato de trabalho firmado, com uma remuneração que 
torna a vaga atraente e que justifica a mudança de país. Outras pessoas encontram no Brasil 
condições de trabalho que não encontrariam em seu país de origem, como é o caso de Luca ou 
de Nina, venezuelana, beneficiária da Estratégia de Interiorização da Operação Acolhida e que 
saiu de Roraima para Santa Catarina com a passagem financiada e a carteira assinada para 
trabalhar em uma empresa alimentar5. E é importante lembrar: há ainda pessoas que tentam 
a sorte aqui, mas acabam sendo exploradas no trabalho. O contexto, portanto, é muito diverso 
no que tange à inserção dos migrantes no mercado de trabalho.

Estou emocionada porque vamos trabalhar. Vamos ter uma vida 
nova e evoluir. Vim para o Brasil porque quero ser médica. Então 
estou ansiosa porque com o trabalho vou poder ter dinheiro para 
comprar minhas coisas

Nina, venezuelana, 19 anos

Conheça aqui a história de Nina e outras pessoas migrantes de origem venezuelana 
que partiram de Roraima para trabalhar no mercado formal de Santa Catarina!

5 https://brazil.iom.int/news/com-carteira-de-trabalho-assinada-mais-de-100-venezuelanos-partem-de-roraima-para-santa
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No entanto, a experiência de Nina não representa a realidade enfrentada por uma parcela 
significativa de trabalhadores migrantes que se deparam com diferentes fronteiras que dificultam 
o acesso ao trabalho. O desconhecimento da legislação trabalhista brasileira, as condições 
precarizadas de trabalho, a barreira linguística e a dificuldade de revalidação do diploma foram 
alguns exemplos que observamos a partir das histórias narradas no início deste módulo. 

Um estudo organizado pela Organização Internacional para as Migrações (OIM) sobre a 
inserção de pessoas refugiadas e migrantes venezuelanas no mercado de trabalho em Manaus 
(AM) nos apresenta um pouco da realidade enfrentada por essa população. A capital do estado 
do Amazonas, que é o principal centro financeiro, corporativo e mercantil da região Norte do 
Brasil e tem aproximadamente 2,2 milhões de habitantes, é também a cidade onde residem 20 
mil venezuelanos. Esse número representa 7,5% da população venezuelana que se encontra 
no Brasil6.

Dentre essas 20 mil pessoas, 14 mil estão em idade para trabalhar e são consideradas 
população economicamente ativa. Destas, pouco mais de mil têm um emprego formal e a 
estimativa é a de que 13 mil estejam trabalhando na economia informal ou se encontrem sem 
ocupação (55% das mulheres e 35% dos homens se declaram desocupados). O rendimento 
mensal médio desses homens é 78% mais baixo do que a média do trabalhador brasileiro e o 
dessas mulheres é 70% mais baixo do que a média da trabalhadora brasileira7. 

6  Organização Internacional para as Migrações - OIM (Org.). E.M.P.L.E.O. Manaus análise e estratégias para a inserção de 
refugiados e migrantes venezuelanos no mercado de trabalho Manauara. Brasília: OIM, 2021. p. 12.

7 Ibid. p. 12.

105



Mas quais são os obstáculos que dificultam a inclusão laboral e a garantia de direitos trabalhistas 
de pessoas refugiadas e migrantes venezuelanas em Manaus? 

O estudo da OIM identificou dois tipos de obstáculos. O primeiro tipo é categorizado como 
condições limitantes, que são aquelas específicas e que afetam de forma única a população 
venezuelana, como o preconceito, dificuldades com a língua e falta de recursos para locomoção 
e alimentação. O segundo tipo diz respeito às características gerais de mercado que são 
variáveis com o tempo, mas que afetam todas as pessoas que buscam trabalho de forma 
similar, sejam elas brasileiras ou não brasileiras, como a alta competição por vagas, distância 
dos locais que concentram vagas de emprego e falta de vagas para áreas específicas. O estudo 
identificou que os três principais obstáculos encarados por pessoas de origem venezuelana ao 
procurar um trabalho em Manaus estão enquadrados como condições limitantes8. 

A dificuldade com a língua portuguesa, tema já abordado por esta formação, foi apontada pelo 
estudo como o maior obstáculo na busca por trabalho de pessoas de origem venezuelana em 
Manaus. Esse obstáculo foi mencionado por 45% dos participantes do estudo, ainda que 65% 
deles já vivessem no Brasil há mais de um ano9.

“É comum a gente identificar a vaga de trabalho, identificar 
o candidato em potencial, e ele simplesmente não aparecer 
na entrevista de emprego. Daí, quando a gente vai entender o 
que aconteceu, a gente descobre que ele não teve dinheiro pra 
condução. E nem conseguiu se comunicar com a empresa porque 
não tinha crédito no celular.”

Representante de ONG manauara de amparo e inserção laboral de refugiados 
e migrantes10.

A ausência de recursos para subsidiar as despesas com alimentação, transporte e comunicação 
é o segundo maior obstáculo dos venezuelanos que buscam emprego em Manaus – 30% dos 
entrevistados apontaram esse fator limitante. Em muitas situações, o não comparecimento em 

8 ibid. p. 29.

9 ibid. p. 29.

10 ibid p. 29.
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entrevistas de emprego em razão da falta de recursos é interpretado, de forma equivocada, 
como indisposição da população venezuelana para o trabalho11.

O (migrante) venezuelano, embora seja muito mais qualificado que o 
(migrante) haitiano, enfrenta muito mais dificuldades para encontrar 
trabalho aqui em Manaus. Uma questão é o momento econômico, 
claro. Os venezuelanos chegam em um momento em que a 
economia já não cresce mais como crescia. Mas a outra questão é a 
xenofobia. (...) O discurso político dominante aqui em Manaus, desde 
2018, é aquele de que ‘o Brasil não pode virar uma Venezuela’, de 
que ‘venezuelano está acostumado a receber tudo do Estado’. O 
empresário acaba tendo a visão errada de que o venezuelano tem 
preguiça de trabalhar.

Representante de ONG manauara de amparo e inserção laboral de refugiados e 
migrantes12.

O terceiro maior obstáculo na busca por trabalho é o preconceito e a desconfiança por parte 
dos contratantes pelo fato da pessoa ser migrante. Esse fator foi apontado por 23% dos 
participantes do estudo. O estudo identificou no empresariado a desinformação sobre a real 
qualificação das pessoas de origem venezuelana, o desconhecimento da legislação migratória 
e o preconceito em relação à disposição dessa população para o trabalho13.

São percepções negativas e mal informadas e, em muitos casos, derivadas da situação de 
extrema vulnerabilidade de muitas pessoas migrantes, da pouca fluência na língua portuguesa 
ou mesmo de problemas para a comprovação da formação prévia. Há, ainda, pessoas que 
desconhecem que migrantes e refugiados podem exercer atividades profissionais ou temem, 

11 ibid p. 30; 33.

12  Organização Internacional para as Migrações - OIM (Org.). E.M.P.L.E.O. Manaus análise e estratégias para a inserção de 
refugiados e migrantes venezuelanos no mercado de trabalho Manauara. Brasília: OIM, 2021. p. 32.

13 ibid. p. 14; 32; 33.
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de forma infundada, a existência de custos adicionais para a documentação14.

Estes são apenas alguns exemplos das dificuldades enfrentadas por pessoas de origem 
venezuelana para sua integração socioeconômica na cidade de Manaus e que refletem na 
experiência laboral de migrantes e refugiados de diferentes nacionalidades e em todo o Brasil.

É importante destacar que a inclusão no mercado de trabalho dessa população nos países de 
destino tem o potencial de beneficiar tanto as pessoas migrantes como a sociedade que as 
acolhe. Trabalhadores de origens diferentes trazem uma diversidade cultural e de experiências 
para o ambiente em que trabalham. Seu trabalho contribui ainda com a redução da pobreza e 
o estímulo à economia dos países de origem, a partir das remessas financeiras. A integração 
socioeconômica de pessoas migrantes e refugiadas é, portanto, um desafio, mas também uma 
oportunidade para o Brasil15.

Por necessidade ou inventividade, muitos migrantes iniciam empreendimentos, principalmente 
no setor de serviços. Essa estratégia é levada a cabo para driblar as dificuldades de inserção 
no mercado formal de trabalho ou até mesmo como uma aposta de maior geração de renda 
e autonomia. Muitos estabelecimentos prosperam. Outros, no entanto, acabam enfrentando 
dificuldades. Sobre esse assunto, confira o artigo Migrante empreendedor: o grau zero 
do neoliberalismo? de Sofia Cavalcanti Zanforlin, professora da Universidade Federal de 
Pernambuco.

14 ibid. p. 14; 32; 33.

15 ibid. p. 7.
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4.4  SAIBA A DIFERENÇA: TRABALHADOR MIGRANTE, 
TRABALHO DECENTE E TRABALHO ESCRAVO

As histórias que introduziram este módulo nos apresentam diferentes perspectivas de 
trabalhadoras e trabalhadores migrantes que residem no Brasil. Mas, afinal, como podemos 
conceituar trabalhador migrante? 

De acordo com a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os 
Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias, adotada pela Resolução 45/158, 
de 18 de dezembro de 1990, da Assembleia-Geral das Nações Unidas:

“A expressão trabalhador migrante designa a pessoa que vai exercer, exerce 
ou exerceu uma atividade remunerada num Estado de que não é nacional.”16

Trabalhadoras e trabalhadores migrantes têm direitos trabalhistas no Brasil?

De acordo com a Lei de Migração brasileira, em seu 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: 
[...] XI - garantia de cumprimento de obrigações legais e contratuais trabalhistas 
e de aplicação das normas de proteção ao trabalhador, sem discriminação em 
razão da nacionalidade e da condição migratória”. Assim, o trabalhador migrante 
está amparado pela legislação trabalhista, assim como o trabalhador brasileiro. Possui os 
mesmo direitos e deveres no âmbito laboral.

Para informações em português e espanhol direcionadas à população migrante e 
refugiada sobre trabalho no Brasil – como tipos de contrato de trabalho, jornada de 
trabalho, adicional de insalubridade e periculosidade, salário mínimo, férias, licença-

16  Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas 
Famílias, artigo 2º, 1.
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maternidade e licença-paternidade etc. – acesse o Guia de Informação sobre Trabalho 
aos Imigrantes e Refugiados organizado pelo Instituto Migrações e Direitos Humanos 
(IMDH).

A legislação brasileira está em conformidade com o artigo 23 da Declaração Universal: 

Artigo 23 – Declaração Universal dos Direitos Humanos

1.  Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e 
favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego.

2.  Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. 

3.  Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe 
assegure, assim como à sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a 
que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social.

4.  Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para proteção de 
seus interesses.

Importante ressaltar que nem toda forma de trabalho está contemplada nos pressupostos 
da Declaração. O documento faz referência direta à ideia de trabalho decente. Segundo a 
Organização Internacional do Trabalho, trabalho decente compreende os seguintes aspectos:

 •  O respeito aos direitos trabalhistas: liberdade sindical e reconhecimento efetivo do 
direito de negociação coletiva; eliminação de todas as formas de trabalho forçado; 
abolição efetiva do trabalho infantil; eliminação de todas as formas de discriminação 
em matéria de emprego e ocupação.

 •  A promoção do emprego produtivo e de qualidade.

 •   A extensão da proteção social.

 •  Fortalecimento do diálogo social17.

O trabalho decente é, portanto, considerado um direito humano. Na contramão disso, está o 
trabalho escravo, a violação mais radical desse direito. 

Foi mencionado na introdução deste módulo o trabalho escravo como uma das formas de exploração 
laboral praticadas contra a população migrante, especialmente a que se encontra em situação 
de vulnerabilidade socioeconômica. Mas como podemos identificar essa forma de exploração? 

O trabalho escravo é uma grave violação de direitos humanos que restringe a liberdade do 
indivíduo e atenta contra a sua dignidade. O fenômeno é distinto da escravidão dos períodos 
colonial e imperial, quando as vítimas eram presas a correntes e açoitadas no pelourinho. Hoje, 
o trabalho escravo é um crime expresso no Código Penal e pode ser constatado a partir de 
qualquer um dos seguintes elementos: trabalho forçado, jornada exaustiva, servidão por dívida 
e condições degradantes.

17 OIT. Trabalho decente. Disponível em: https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-decente/lang--pt/index.htm
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4.5  NA LUTA: VIOLAÇÕES DE DIREITOS, INFRAÇÕES 
E O CRIME DE TRABALHO ESCRAVO CONTRA 
MIGRANTES

Até o corpo aguentar.

Willian Rivero Zapata, venezuelano, chegou ao Brasil por Pacaraima sozinho, só com a roupa 
do corpo e sem dinheiro. Ele afirma que saiu do seu país em busca de sustento para a família: 
“É horrível quando sua filha te pede comida e você não tem o que dar. Estávamos passando 
fome”. O venezuelano caminhou por seis dias até chegar a Boa Vista. Lá, teve que dormir na rua 
e se alimentar com o que encontrava no lixo. Por sua experiência como pedreiro, ele conseguiu, 
junto com dois outros amigos venezuelanos, um trabalho na construção de uma casa. Não foi 
feito qualquer contrato por escrito, o acordo foi verbal. Os três dormiam em redes próximas 
da obra em um barraco que eles mesmos construíram com toras de madeira e um “teto” de 
lona, em chão de terra batido. Eles trabalhavam sem descanso semanal, sem equipamentos de 
segurança e não tinham acesso a água potável ou banheiro. A cozinha se limitava a uma lata 
que servia como fogão e ficava ao lado das redes. Em dias de chuva, permaneciam molhados 
pela falta de abrigo adequado. Willian recebia de forma parcial o pagamento prometido, já 
que seu empregador descontava o valor das ferramentas de trabalho. Depois de uma denúncia 
anônima, auditores fiscais foram à obra e constataram condições degradantes e o trabalho 
em situação análoga à de escravo. Os três trabalhadores foram resgatados, tiveram a carteira 
assinada e rescindida, receberam as indenizações trabalhistas, tiveram a autorização de 
residência no Brasil concedida e direito a um seguro-desemprego por três meses18. 

18  https://reporterbrasil.org.br/2018/05/medo-fome-noites-ao-relento-e-trabalho-escravo-a-travessia-dos-venezuela-
nos-na-fronteira-norte-do-brasil/
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Conheça a história de Willian por meio do vídeo Fome, saudades e trabalho escravo: a 
travessia dos venezuelanos no norte do Brasil (Repórter Brasil, 2018)

Retomando a questão colocada no início deste módulo, como pessoas migrantes acabam 
sendo submetidas à exploração laboral?

O significativo rol de obstáculos que dificultam a inclusão laboral dessa população – que, como 
mencionamos, inclui desde a xenofobia e a falta de informação por parte dos contratantes, 
problemas para revalidar o diploma no país até a barreira linguística – tornam a busca por 
trabalho, principalmente um trabalho decente, em muitas situações, muito difícil. Como 
resultado, pessoas refugiadas e migrantes, especialmente aquelas em situação de extrema 
vulnerabilidade social, se tornam mais expostas aos riscos da exploração laboral. Estas, por não 
encontrarem alternativas, podem se submeter a jornadas de trabalho exaustivas, remuneração 
abaixo da média do mercado e diferentes formas de assédio19. E esse quadro pode afetar as 
mulheres migrantes de forma mais aguda.

Um levantamento realizado em 2020 pela Repórter Brasil, a partir dos registros de fiscalizações 
do Ministério da Economia, revelou que 93,1% das mulheres resgatadas de situações de 
trabalho análogo à escravidão na capital paulista, São Paulo, são imigrantes20.

Há quem se aproveite dessa situação de vulnerabilidade socioeconômica das pessoas migrantes, 
o seu desconhecimento dos direitos trabalhistas e o isolamento geográfico e cultural para 
oferecer trabalhos em condições de exploração, incluindo situações de trabalho escravo. Há 
registros de exploração do trabalho de migrantes em diversas atividades econômicas, como a 
construção civil, o trabalho doméstico, a confecção têxtil e a agricultura. 

O conceito de trabalho escravo, flagrado no caso de Willian, já foi apresentado de forma 
introdutória neste módulo. Mas o que diz a legislação brasileira sobre isso?

19  Organização Internacional para as Migrações - OIM (Org.). E.M.P.L.E.O. Manaus análise e estratégias para a inserção de 
refugiados e migrantes venezuelanos no mercado de trabalho Manauara. Brasília: OIM, 2021. p. 33.

20  Trabalho escravo e gênero. Repórter Brasil, programa Escravo, nem pensar, 2020. Disponível em: https://escravonempensar.
org.br/trabalho-escravo-e-genero-quem-sao-as-trabalhadoras-escravizadas-no-brasil/
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Reduzir uma pessoa a condição análoga à de escravo é considerado um crime no Brasil previsto 
pelo Código Penal21.

CÓDIGO PENAL

Art. 149: Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a 
trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes 
de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de 
dívida contraída com o empregador ou preposto: (Redação dada pela Lei nº 10.803 de 
11/12/2003):

Pena: reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de 
retê-lo no local de trabalho;

II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou 
objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho.

§ 2º A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido:

I – contra criança ou adolescente;

II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.

21 Brasil, DECRETO-LEI No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940. Código Penal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

113

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm


O Código Penal define elementos que são constitutivos da prática do trabalho escravo. São 
eles: trabalho forçado, jornada exaustiva, servidão por dívida e condições degradantes, 
mas o que esses termos significam?

TRABALHO FORÇADO: a pessoa é obrigada a se submeter a condições de trabalho em 
que é explorada, sem possibilidade de deixar o local seja por causa de dívidas, seja por 
ameaça e violências física ou psicológica.

JORNADA EXAUSTIVA: expediente penoso que vai além de horas extras e coloca em 
risco a integridade física do trabalhador, já que o intervalo entre as jornadas é insuficiente 
para a reposição de energia. Há casos em que o descanso semanal não é respeitado. 
Assim, o trabalhador também fica impedido de manter vida social e familiar.

SERVIDÃO POR DÍVIDA: fabricação de dívidas ilegais referentes a gastos com 
transporte, alimentação, aluguel e ferramentas de trabalho. Esses itens são cobrados de 
forma abusiva e descontados do salário do trabalhador, que permanece sempre devendo.

CONDIÇÕES DEGRADANTES: um conjunto de irregularidades trabalhistas que 
caracterizam a precariedade do trabalho e de condições de vida sob as quais o trabalhador 
é submetido, atentando contra a sua dignidade e saúde. 

Os elementos que indicam a caracterização de trabalho escravo constam na Instrução 
Normativa nº 139/2018 da então Secretaria de Inspeção do Trabalho, atualmente 
denominada Subsecretaria de Inspeção do Trabalho alocada no Ministério da Economia. 

Acesse o link

Conheça um pouco da história de Sara Mathias, venezuelana que deixou um trabalho em 
condições degradantes para aprender design de moda em São Paulo.

E como distinguir infrações trabalhistas do trabalho escravo?

O crime do trabalho escravo não se dá, geralmente, por apenas um elemento, mas por 
um conjunto de fatores. A sua configuração é, portanto, uma somatória de elementos que 
acometem a dignidade e a liberdade do trabalhador. O desempenho de atividades laborais 
extenuantes, fraudes no pagamento dos direitos trabalhistas, a falta de registro formal ou a 
carga horária de trabalho superior àquela regulamentada por lei são graves irregularidades 
trabalhistas. No entanto, de forma isolada, essas infrações nem sempre são suficientes para 
configurar situações de trabalho escravo. 

Como exemplos de irregularidades trabalhistas temos:

 • Ausência de registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)     

 • Ritmo intenso de trabalho e atividades manuais pesadas

 • Baixa remuneração

 • Falta de Equipamento de Proteção Individual (EPI)

 • Assédio moral

 • Pagamento de salário exclusivamente por produtividade
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 • Fraudes no recolhimento de direitos trabalhistas e previdenciários

 • Fraude ou sonegação no pagamento de horas extras

As infrações trabalhistas, ainda que sozinhas não configurem trabalho escravo, devem ser 
denunciadas e podem ser alvo de medida repreensiva por parte da Subsecretaria de Inspeção 
do Trabalho do Ministério da Economia.

As denúncias* de ocorrência de trabalho escravo, quando consistentes, geram operações para 
averiguação e libertação dos trabalhadores. Uma parte dessas operações é realizada pelo 
Grupo Especial de Fiscalização Móvel, criado em 1995, para fiscalizar as denúncias de trabalho 
escravo. As equipes do Grupo são compostas por auditores fiscais do Trabalho do Ministério 
da Economia, procuradores do Ministério Público do Trabalho, policiais federais ou rodoviários 
federais e, mais recentemente, por defensores públicos da União. Eventualmente outras 
entidades do poder público podem fazer parte das operações. A outra parte das fiscalizações é 
coordenada por Superintendências e Gerências Regionais do Trabalho de cada estado também 
com a cooperação das entidades federais e das polícias.

Como denunciar?

As denúncias de trabalho escravo de todo 
o Brasil passaram a ser centralizadas no 
Sistema Ipê, uma plataforma online criada pela 
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), 
do Ministério da Economia. Com esse sistema, 
todas as denúncias e casos são encaminhados 
diretamente à Divisão de Fiscalização para 
Erradicação do Trabalho Escravo (Detrae) da 
SIT que, em seguida, direciona as demandas 
aos órgãos competentes nos estados para a 
averiguação e o resgate de trabalhadores.

Acesse https://ipe.sit.trabalho.gov.br/ 

Ainda que o Sistema Ipê seja o canal de 
centralização de denúncias, outros órgãos 
e instituições ligados à rede de combate 
podem recebê-las e encaminhá-las à Detrae. 
No poder público, podem ser acionados o 
Ministério Público do Trabalho, a Polícia 
Federal e a Defensoria Pública da União. Por 
parte da sociedade civil, a principal entidade 
de referência no assunto é a Comissão 
Pastoral da Terra, que desde 1997 coordena 
a campanha informativa nacional “De olho 
aberto para não virar escravo”. Além dela, 
sindicatos e associações dos trabalhadores 
e organizações locais de direitos humanos 
também podem receber denúncias e 
encaminhá-las a órgãos competentes. 
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4.6  ENTRELAÇADOS: AS REDES DE APOIO AOS 
TRABALHADORES MIGRANTES NO BRASIL

Um desafio para a maior integração socioeconômica da população migrante nos países de 
destino é a promoção da qualificação das pessoas com baixa escolaridade. Na cidade de 
Manaus, há cursos técnico-profissionalizantes, inclusive gratuitos. Na tabela a seguir, realizada 
para o estudo organizado pela Organização Internacional para as Migrações sobre a inserção 
de pessoas refugiadas e migrantes venezuelanas no mercado de trabalho manauara, é possível 
conhecer alguns desses cursos22:

CURSOS INSTITUIÇÃO DURAÇÃO/CARGA 
HORÁRIA

CUSTO POR 
ALUNO PRÉ-REQUISITOS

Técnico em 
Informática SENAC - AM 4 meses, 20h 

semanais R$ 4.300,00
Doc. oficial de identificação; 
CPF; Comp. de escolaridade; 
Comp. de residência

Banco de Dados SENAI - AM 
(Antônio Simões) 140h Gratuito Ensino médio completo, idade 

mín. 16 anos, acesso à internet

Operador de 
Microcomputador

SENAI - AM 
(Antônio Simões) 160h Gratuito Ensino médio completo, idade 

mín. 16 anos, acesso à internet

Informática 
Avançada 
Aplicada à 
Construção Civil

SENAI - AM 
(Demóstenes 
Travessa)

60h Gratuito 5o ano do ensino fundamental 
completo, idade mín. 14 anos

Desenho de 
Edificações em 
CAD 2D

SENAI - AM 
(Demóstenes 
Travessa)

48h Gratuito 7o ano do ensino fundamental 
completo, idade mín. 14 anos

Instalador 
Hidráulico 
Residencial

SENAI - AM 
(Demóstenes 
Travessa)

160h Gratuito
Ensino médio completo, 
idade mín. 16 anos, acesso à 
internet

22  Organização Internacional para as Migrações - OIM (Org.). E.M.P.L.E.O. Manaus análise e estratégias para a inserção de 
refugiados e migrantes venezuelanos no mercado de trabalho Manauara. Brasília: OIM, 2021. p. 14; 45.

Cáritas e OIM
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Eletricidade 
Aplicada à 
Construção Civil

SENAI - AM 
(Demóstenes 
Travessa)

40h Gratuito 5o ano do ensino fundamental 
completo, idade mín. 14 anos

Gestão da 
Distribuição

SENAI - AM 
(Waldemiro Lustoza) 160h Gratuito Ensino fundamental 

completo, idade mín. 16 anos

Logística de 
Suprimentos

SENAI - AM 
(Waldemiro Lustoza) 160h Gratuito Ensino fundamental 

completo, idade mín. 16 anos

Agente de 
Portaria CETAM Customizável Gratuito Idade mín. 16 anos

Operador de 
Caixa CETAM Customizável Gratuito Idade mín. 16 anos

Fonte: Mandalah

Há diferentes iniciativas dedicadas à maior integração socioeconômica da população 
migrante!

Conheça os cursos de português, profissionalizantes e de empreendedorismo ofertados 
na cidade de Manaus pela ONG Visão Mundial como parte do projeto Ven, Tú Puedes! 
- Empregabilidade e Empreendedorismo para Refugiados e Migrantes Venezuelanos.

Conheça a iniciativa da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e A Casa Museu do 
Objeto Brasileiro, em coordenação com a Fraternidade – Federação Humanitária Interna-
cional (FFHI) para alavancar a geração de renda para indígenas refugiadas, solicitantes 
de refúgio e migrantes por meio da produção e comercialização de artesanato Warao. 

Ao longo deste módulo observamos, também, como é difícil para a pessoa que migra para o 
Brasil ter oficialmente reconhecida a formação adquirida no país de origem. Em muitas situações, 
o desafio maior está na certificação do conhecimento e da prática e não a falta de qualificação. 
O processo de reconhecimento e validação de diplomas no país tem custo elevado e é moroso. 
Ele envolve universidades brasileiras regularmente credenciadas pelo poder público e que 
tenham curso reconhecido do mesmo nível, área ou equivalente do diploma de graduação a 
ser revalidado. Neste contexto de pandemia de Covid-19, soma-se a dificuldade de que muitos 
serviços administrativos tiveram suas atividades suspensas por tempo indeterminado23.

Já vi muito engenheiro fazendo curso de elétrica, por exemplo, só 
para conseguir  um papel, um certificado. A pessoa fica semanas 
investindo tempo e dinheiro para estudar uma coisa que já sabe, 
que para ela é básica. É muito comum desistirem no meio. A pessoa 
acaba arrumando um ‘bico’ e abandonando o curso.

Representante de ONG manauara ativa no amparo e inserção laboral de refugiados  
e migrantes24.

23  Organização Internacional para as Migrações - OIM (Org.). E.M.P.L.E.O. Manaus análise e estratégias para a inserção de 
refugiados e migrantes venezuelanos no mercado de trabalho Manauara. Brasília: OIM, 2021. p. 14; 42.

24 Ibid. p. 42.
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Para enfrentar esse desafio e permitir a melhor integração dos imigrantes no mercado de 
trabalho, o Brasil deve buscar formas de tornar mais célere o processo de reconhecimento e 
validação de diplomas de graduação para a população migrante.

Para aquelas pessoas que desejam dar continuidade aos estudos universitários, há o desafio 
de ingressar em uma universidade, seja pela concorrência pelas vagas ou pelos altos custos 
das universidades privadas, que também são enfrentados pela população brasileira. No Brasil, 
algumas universidades têm realizado processos seletivos específicos para pessoas em situação 
de refúgio25. 

Conheça a história de seis pessoas venezuelanas da etnia warao que estão em situação 
de refúgio no Brasil e que foram aprovados no vestibular da Universidade Federal do Pará 
(UFPA) que, por meio de um processo seletivo especial, ofertou 24 vagas para imigrantes, 
refugiados, asilados, apátridas e vítimas de tráfico de pessoas, originários de Venezuela, 
Gana, Haiti, Congo, Benin e Costa do Marfim. 

Acesse o link

25  Confira algumas universidades brasileiras com vagas para refugiados no ano de 2020: https://migramundo.com/confira-uni-
versidades-brasileiras-com-vagas-para-refugiados-em-2020/
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4.7  TRABALHO EM SITUAÇÕES DE CRISE:  
A PANDEMIA DE COVID-19

Como observamos neste módulo, a pessoa que migra enfrenta uma série de obstáculos para 
se recolocar profissionalmente, para além de tantos outros desafios advindos do processo 
migratório já elencados nesta formação.

Em situações de crise, como as que enfrentamos atualmente em razão da pandemia de Covid-19, 
as desigualdades já existentes na sociedade tornam-se mais evidentes e a população migrante 
tem sofrido impactos significativos, especialmente no campo do trabalho.

Afinal, com a necessidade do distanciamento social, como fica a situação de trabalhadores 
informais, muitos deles migrantes, que dependem do trabalho diário nas ruas e que não podem 
optar por um trabalho em casa?

Conheça a cooperativa Emprendedoras Sin Fronteras formada no contexto da pandemia 
de Covid-19 por 23 mulheres costureiras, empreendedoras e migrantes para realizar 
produções têxteis em pequena e média escala com o objetivo de atuar no circuito da moda 
de forma consciente e com remuneração justa. 

https://casadopovo.org.br/cooperativa-emprendedoras-sin-fronteras/
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Nicole Kadii tem 13 anos e nasceu no Quênia. Ela e sua mãe, que era professora no país africano, 
vendiam chinelos nas ruas do centro de Belo Horizonte. Com a pandemia e as limitações ao 
comércio, o trabalho teve que ser interrompido. Ela explica a trajetória da família: “Meu pai 
veio para o Brasil há oito anos. Minha mãe veio há cinco e eu e meus irmãos há três. Antes da 
pandemia vendíamos muito, mas a renda caiu”. Nicole, que sonha em ser modelo e jornalista 
no Brasil, torce para que a pouca comida que a família ainda tem no armário não termine antes 
que eles possam encontrar outra fonte de renda26. 

Há também quem não tenha alternativa a não ser sair de casa, se arriscar e trabalhar. Esta é a 
situação do cabeleireiro senegalês Mendy (nome fictício) que está no Brasil há cinco anos. Ele 
afirma que no início da pandemia de Covid-19 ficou em casa, mas logo se viu sem qualquer 
renda e obrigado a retomar o trabalho: “Ainda não recebi o auxílio do governo e preciso pagar 
as contas”27.

Há relatos de trabalhadoras migrantes do setor têxtil que passam meses confinadas em oficinas 
de costura, trabalhando 14 horas por dia para receber menos que o salário mínimo. Esta era a 
situação de duas mulheres migrantes bolivianas, de 19 e 22 anos, que foram resgatadas em 
condições análogas à de trabalho escravo em uma oficina no centro de São Paulo28.

“Nem uma pandemia foi capaz de deter [...] o trabalho escravo no Brasil [...] Percebemos que 
os donos das oficinas usavam a crise do coronavírus para impedir que as jovens saíssem da 
oficina. A coação é comum, e agora a pandemia serve como desculpa para o confinamento de 
trabalhadores”, afirma o auditor-fiscal do trabalho Magno Pimenta que acompanhou a ação de 
resgate das duas mulheres.

Sobre esse tema, veja a matéria Trabalho escravo, despejos e máscaras a R$ 0,10: pandemia 
agrava exploração de migrantes bolivianos em SP

Confira o artigo O trabalho escravo contemporâneo não teve quarentena, publicado no 
jornal O Estado de São Paulo e assinado por seis autores que atuam no combate ao trabalho 
escravo e na promoção de direitos dos migrantes.

Veja, ainda, este vídeo da Brasil de Fato sobre a Covid-19, informalidade e trabalho escravo.

Conheça a Plataforma Refugiados Empreendedores, projeto que teve início no contexto 
da pandemia do Covid-19 como uma ferramenta para ampliar a visibilidade de negócios 
liderados por empresárias e empresários em situação de refúgio no Brasil.

26  https://www.otempo.com.br/cidades/no-primeiro-momento-de-crise-quem-perde-o-emprego-e-o-imigrante-diz-profes-
sor-1.2459762

27  https://reporterbrasil.org.br/2020/05/fiquei-3-dias-comendo-pao-com-agua-o-drama-dos-migrantes-africanos-que-nao-
conseguem-receber-o-auxilio-do-governo/

28  https://reporterbrasil.org.br/2020/06/trabalho-escravo-despejos-e-mascaras-a-r-010-pandemia-agrava-exploracao-de-mi-
grantes-bolivianos-em-sp/
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4.8  PAPO RETO: SÍNTESE DOS PRINCIPAIS PONTOS 
DO MÓDULO

Ao longo deste quarto módulo, nos aproximamos de uma importante questão para todas as 
pessoas que se movimentam pelo mundo: o trabalho. Observamos que por meio da inclusão 
no mercado de trabalho a pessoa migrante pode ter acesso à renda, à previdência social e ao 
convívio social que lhe permite a construção de redes de apoio. Nesse sentido, o trabalho é 
um ponto chave para a consolidação do projeto de vida de migrantes nos países de destino, 
ampliando horizontes e possibilidades. Aprendemos que a legislação brasileira garante 
que trabalhadoras e trabalhadores migrantes tenham direitos trabalhistas no Brasil como 
os brasileiros. Por fim, refletimos que o expressivo número de obstáculos que atravancam 
a inclusão laboral da população migrante tornam difícil a busca e a conquista de trabalho, 
principalmente um trabalho decente. Como resultado, pessoas refugiadas e migrantes, 
especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, tornam-se mais 
expostas aos riscos da exploração laboral, como o trabalho escravo.
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4.9 DESAFIO: EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM

Neste módulo, observamos que o trabalho escravo é um crime expresso no Código Penal e 
que pode ser constatado a partir de qualquer um dos seguintes elementos: trabalho forçado, 
jornada exaustiva, servidão por dívida e condições degradantes.

Neste exercício, a proposta é relacionar os termos (a, b, c, d) com seus respectivos conceitos.

a)  TRABALHO FORÇADO 

b)  JORNADA EXAUSTIVA 

c)  SERVIDÃO POR DÍVIDA

d)  CONDIÇÕES DEGRADANTES 

I. (     )   O indivíduo é obrigado a se submeter a condições de trabalho em que é explorado, sem 
possibilidade de deixar o local seja por causa de dívidas, seja por ameaça e violências 
física ou psicológica.

II. (     )  Expediente penoso que vai além de horas extras e coloca em risco a integridade física 
do trabalhador, já que o intervalo entre as jornadas é insuficiente para a reposição de 
energia. Há casos em que o descanso semanal não é respeitado. Assim, o trabalhador 
também fica impedido de manter vida social e familiar.

III. (     )  Fabricação de dívidas ilegais referentes a gastos com transporte, alimentação, aluguel 
e ferramentas de trabalho. Esses itens são cobrados de forma abusiva e descontados 
do salário do trabalhador, que permanece sempre devendo.

IV. (     )  Um conjunto de irregularidades trabalhistas que caracterizam a precariedade do 
trabalho e de condições de vida sob as quais o trabalhador é submetido, atentando 
contra a sua dignidade e saúde.

RESULTADOS

(a), (b), (c), (d)
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4.10 ALÔ, ESCOLA! 

Diante de todo o conteúdo apresentado neste quarto módulo, cabe refletir qual é o papel da 
escola no debate sobre a exploração laboral da população migrante. A experiência da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Infante Dom Henrique, situada no bairro do Pari da cidade 
de São Paulo, nos mostra caminhos possíveis.

O projeto O migrante mora em minha casa, de iniciativa da professora Rosely Marchetti 
Honório, surgiu da sua percepção de um ambiente de hostilidade contra estudantes migrantes 
ou filhos de migrantes. Nas palavras da professora: “Na sala de aula, pude ouvir comentários 
que criticavam os bolivianos por ‘tirar o trabalho dos brasileiros’. Percebi que falas como 
essa permeavam muitas conversas deles. No entanto, muitos imigrantes que vivem no Pari 
enfrentam condições difíceis de vida por trabalharem em confecções e serem submetidos a 
trabalho escravo”29. 

A partir dessa realidade, o projeto estimulou a reflexão dos estudantes sobre o preconceito, a 
discriminação e a relação existente entre migração e trabalho escravo. A partir da construção 
de uma árvore genealógica houve a sensibilização frente às histórias de vida da população 
migrante e a percepção de que praticamente todas as famílias tinham algum membro originário 
de uma diferente região do Brasil ou de outros países que veio a São Paulo em busca de melhores 
condições de vida. A professora comenta que “A simples ação de explicar a matéria não seria 
suficiente para mudar a maneira de pensar de alguns alunos que demonstravam preconceito 
por desconhecimento. Queria que eles pensassem em como todos nós somos iguais”30.

Assista ao vídeo sobre o projeto Quem não é migrante? - Migração e educação em São 
Paulo (SP) - Programa Escravo, nem pensar! (ONG Repórter Brasil, 2018)

Concluímos o módulo 4! Até breve, no módulo 5!

29 https://veja.abril.com.br/educacao/rosely-combateu-o-preconceito-dentro-e-fora-da-escola/

30 Ibid.

Repórter Brasil
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Visto Permanente é um espaço virtual vivo no qual se representam as comunidades 
imigrantes de São Paulo através da sua expressividade artística e cultural. 
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Sistema Ipê, para denúncias de trabalho escravo de todo o Brasil: 
https://ipe.sit.trabalho.gov.br/

Plataforma Refugiados Empreendedores 
https://www.refugiadosempreendedores.com.br/conheca-os-empreendedores 
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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

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)

Cáritas e OIM
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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-panas-
nos-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. Acrescente-
se, 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/enfrentan-
do-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

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/

Cáritas e OIM
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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.
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5.6  DE BARREIRA À PONTE: A EDUCAÇÃO EM 
CONTEXTOS MULTILÍNGUES

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

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-familias-
refugiadas

33  https://gestaoescolar.org.br/conteudo/2187/7-estrategias-para-vencer-as-barreiras-de-comunicacao-com-as-familias-
refugiadas

34  https://gestaoescolar.org.br/conteudo/2187/7-estrategias-para-vencer-as-barreiras-de-comunicacao-com-as-familias-
refugiadas
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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

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-alunos-
imigrantes-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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http://www.agenda2030.com.br/ods/4/

https://www.cartacapital.com.br/educacao/fronteiras-%e2%80%a8da-inclusao/ 

https://gestaoescolar.org.br/conteudo/2047/o-que-muda-na-matricula-de-alunos-
estrangeiros

https://correiodolavrado.com.br/2019/04/24/espacos-de-aprendizagem-auxiliam-no-
acolhimento-de-criancas-venezuelanas/

https://www.institutounibanco.org.br/aprendizagem-em-foco/38/

https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,autista-nao-imigrante,70001705273

https://novaescola.org.br/conteudo/10142/matriculas-de-alunos-estrangeiros-crescem-112-
no-brasil

https://www.youtube.com/watch?v=nrKJMPkg9yI

https://www.youtube.com/watch?v=g8tYipqIjGQ

https://premioeducadornota10.org/vencedores2018-2/

https://criativosdaescola.com.br/historia/si-yo-te-entiendo-estudantes-derrubando-preconceitos/

https://gestaoescolar.org.br/conteudo/2052/blog-de-direcao-as-escolas-brasileiras-estao-
preparadas-para-receber-alunos-imigrantes-e-refugiados

https://criativosdaescola.com.br/historia/estudantes-combatem-preconceito-com-
acolhimento-a-colegas-imigrantes/

https://www.youtube.com/watch?v=7pGAJqhqcW4

https://www.manaus.am.gov.br/noticia/sala-de-transicao-venezuelanos

https://gestaoescolar.org.br/conteudo/2187/7-estrategias-para-vencer-as-barreiras-de-
comunicacao-com-as-familias-refugiadas

https://www.unicef.org/brazil/relatorios/guias-por-uma-educacao-que-protege-em-
situacoes-de-crise

https://www.cnj.jus.br/acao-em-escola-de-roraima-desperta-solidariedade-e-combate-
xenofobia/

https://gestaoescolar.org.br/conteudo/2052/blog-de-direcao-as-escolas-brasileiras-estao-
preparadas-para-receber-alunos-imigrantes-e-refugiados

https://www.agenciamural.org.br/pandemia-na-educacao-de-imigrantes/

https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/trilhas-de-aprendizagens/

VÍDEOS

Cristiane Dias - Prêmio Educador Nota 10 
https://www.youtube.com/watch?v=nrKJMPkg9yI

Sí, yo te entiendo (São Paulo - SP) 
https://www.youtube.com/watch?v=g8tYipqIjGQ
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Alunos estrangeiros compartilham desafios da Língua Portuguesa 
https://www.youtube.com/watch?v=7pGAJqhqcW4

DICAS DE SITES

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4 - Educação de Qualidade  
http://www.agenda2030.com.br/ods/4/

Migramundo 
https://migramundo.com/ 
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MÓDULO 6
MÃO NA MASSA: 

SUGESTÕES DIDÁTICAS 
PARA EDUCADORAS E 

EDUCADORES
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Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao módulo 6 da formação virtual EDUMIGRA – 
Formação de Professores(as) para a Garantia do Direito à Educação de Crianças e Adolescentes 
Refugiados e Migrantes!

Neste sexto módulo, vamos colocar a mão na massa e exercitar o que conhecemos ao longo 
desta formação por meio de três sugestões didáticas. A ideia é multiplicar o que aprendemos 
para a comunidade escolar e refletir coletivamente como melhor acolher a população migrante 
em nossas escolas.

Vamos começar?
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6.1    ORIENTAÇÕES GERAIS

TEMA Conhecendo nossa comunidade!

OBJETIVO GERAL A proposta desta atividade é conhecer a origem de quem faz parte da comunidade escolar.

COMPETÊNCIAS 
GERAIS DA BNCC

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e 
promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável 
em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de 
si mesmo, dos outros e do planeta.
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 
culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

HABILIDADES DOS 
COMPONENTES 
CURRICULARES DA 
BNCC 

O tema da migração pode ser abordado nas mais diferentes disciplinas, exercitando 
um conjunto extenso e variado de habilidades. Cada disciplina pode se apropriar dos 
conteúdos, realizando as adaptações e enfoques adequados. De início, apontamos 
as habilidades em maior evidência na discussão da migração. Fique à vontade para 
mobilizar outros professores!

GEOGRAFIA – 8º ANO
Unidade temática: O sujeito e seu lugar no mundo
Objetos do conhecimento: 
- Distribuição da população mundial e deslocamentos populacionais 
- Diversidade e dinâmica da população mundial e local 
Habilidades:
(EF08GE02) Relacionar fatos e situações representativos da história das famílias do 
Município em que se localiza a escola, considerando a diversidade e os fluxos migratórios 
da população mundial.
(EF08GE03) Analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, considerando 
características da população (perfil etário, crescimento vegetativo e mobilidade espacial).
(EF08GE04) Compreender os fluxos de migração na América Latina (movimentos 
voluntários e forçados, assim como fatores e áreas de expulsão e atração) e as principais 
políticas migratórias da região.

HISTÓRIA – 4º ANO
Unidades temáticas: As questões históricas relativas às migrações
Objetos do conhecimento:
- Os processos migratórios para a formação do Brasil: os grupos indígenas, a presença 
portuguesa e a diáspora forçada dos africanos.
- Os processos migratórios do final do século XIX e início do século XX no Brasil. 
- As dinâmicas internas de migração no Brasil a partir dos anos 1960. 
Habilidades:
(EF04HI10) Analisar diferentes fluxos populacionais e suas contribuições para a 
formação da sociedade brasileira.
(EF04HI11) Analisar, na sociedade em que vive, a existência ou não de mudanças 
associadas à migração (interna e internacional).
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OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 
(ODS)  

Objetivo 4 - Educação de Qualidade
Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida para todos.

Metas
4.a Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças e 
sensíveis às deficiências e ao gênero e que proporcionem ambientes de aprendizagem 
seguros, não violentos, inclusivos e eficazes para todos. 

4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades 
necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por 
meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, 
direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não-violência, 
cidadania global, e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para 
o desenvolvimento sustentável.

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO Uma semana

 PÚBLICO Profissionais da secretaria, professores, coordenadores pedagógicos e demais integrantes 
da comunidade escolar, incluindo estudantes de todas as modalidades de ensino.

Partindo do entendimento de que toda a equipe de profissionais que trabalha na escola é 
educadora na sua atuação cotidiana – incluindo auxiliares técnicos de educação, agentes 
educacionais, assistentes de direção, diretoras(es), coordenadoras(es) pedagógicas(os) e 
professoras(es) – é preciso que a reflexão sobre a acolhida de migrantes internacionais nas 
unidades educacionais toque a todas e todos.

E um ponto fundamental para essa reflexão é conhecer nossa comunidade escolar. É preciso 
levantar as origens e mapear a presença de estudantes e profissionais migrantes em nossas 
escolas para melhor abordar e trabalhar o tema.

Mãos à obra!

1. MOBILIZAÇÃO: Nossa atividade começa com uma roda de conversa introdutória sobre as 
migrações internacionais com a equipe de funcionários que trabalha na matrícula. Podemos 
compartilhar aqui o que aprendemos ao longo da formação – como os conceitos de migrante, 
emigrante e imigrante (módulo 1), pessoa refugiada, solicitante de refúgio e deslocada interna 
(módulo 2), refletir sobre a migração e o refúgio como direitos humanos (módulos 1 e 2), o 
cenário atual das migrações e do refúgio em nosso país (módulos 1 e 2) e a garantia do direito 
à educação para a população migrante (módulo 5).

  É importante dialogar sobre quais são as principais dificuldades que esses funcionários enfrentam 
no momento de matricular estudantes migrantes e compartilhar materiais orientadores já existentes, 
como o 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.

2. PESQUISA: Feita essa primeira aproximação com o tema da migração, é hora de abordar a 
necessidade de conhecer quem faz parte da nossa comunidade escolar. Com apoio da equipe 
de matrícula, a partir dos documentos utilizados no ato da matrícula, como certidões de 
nascimento, é possível acessar e mapear a origem dos estudantes e de seus familiares.  
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  Caso não seja possível acessar essas informações por meio da documentação, um caminho que pode 
ser adotado é a aplicação de um breve formulário no momento da matrícula com perguntas que 
incluam a cidade e o país de origem do estudante e de seus familiares. É importante saber a origem 
de pais, mães ou responsáveis, já que a realidade de filhos de migrantes tem muitos pontos de 
contato com a questão migratória. 

  DICA

Conheça a experiência da EMEI Dona Ana Rosa de Araújo, de São Paulo, que realiza desde 
2018 o mapeamento anual de estudantes migrantes na escola.  

  Como nossa comunidade escolar é formada também pela equipe que trabalha na instituição, de 
forma paralela ao mapeamento de estudantes, é importante realizar o levantamento de origens dos 
funcionários da escola. Este pode ser realizado a partir da documentação apresentada na contratação.

3. SISTEMATIZAÇÃO: Com os números em mãos, podemos reconhecer de quais regiões do 
Brasil e outros países vêm nossos estudantes e colegas de trabalho. Este é um primeiro passo 
importante para uma melhor acolhida dessa população em nossa escola e dele podem resultar 
diferentes ações que trabalham a valorização da diversidade cultural.

  Que tal começar com a divulgação (em um mural bem visível) de um mapa indicando quais países e 
regiões do Brasil têm representatividade na nossa escola? Isso pode estimular a curiosidade sobre 
a circulação de pessoas pelo mundo. Esse mapeamento também pode repercutir em atividades das 
disciplinas de História, Geografia e Matemática, entre outras possibilidades.

  Outro passo importante é construir em conjunto com a equipe de matrícula caminhos para superar 
as dificuldades relatadas na roda de conversa inicial, como a tradução da lista de documentos e 
procedimentos necessários para a realização da matrícula nas principais línguas faladas pelos 
familiares dos estudantes.
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6.2    ORIENTAÇÕES GERAIS

TEMA Diversificando nossos saberes!

OBJETIVO GERAL A proposta desta atividade é estimular a inclusão da diversidade cultural trazida pela 
presença de estudantes migrantes nas práticas pedagógicas.

COMPETÊNCIAS 
GERAIS DA BNCC

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para 
investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar 
soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às 
mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e 
promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável 
em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado 
de si mesmo, dos outros e do planeta.
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 
culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

HABILIDADES DOS 
COMPONENTES 
CURRICULARES DA 
BNCC 

O tema da migração pode ser abordado nas mais diferentes disciplinas, exercitando 
um conjunto extenso e variado de habilidades. Cada disciplina pode se apropriar dos 
conteúdos, realizando as adaptações e enfoques adequados. De início, apontamos 
as habilidades em maior evidência na discussão da migração. Fique à vontade para 
mobilizar outros professores!

GEOGRAFIA – 8º ANO
Unidade temática: O sujeito e seu lugar no mundo 
Objetos do conhecimento:
- Distribuição da população mundial e deslocamentos populacionais 
- Diversidade e dinâmica da população mundial e local 
Habilidades:
(EF08GE02) Relacionar fatos e situações representativas da história das famílias 
do Município em que se localiza a escola, considerando a diversidade e os fluxos 
migratórios da população mundial.
(EF08GE03) Analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, considerando 
características da população (perfil etário, crescimento vegetativo e mobilidade 
espacial).
(EF08GE04) Compreender os fluxos de migração na América Latina (movimentos 
voluntários e forçados, assim como fatores e áreas de expulsão e atração) e as 
principais políticas migratórias da região.
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HABILIDADES DOS 
COMPONENTES 
CURRICULARES DA 
BNCC 

HISTÓRIA – 4º ANO
Unidades temáticas: As questões históricas relativas às migrações.
Objetos do conhecimento:
- Os processos migratórios para a formação do Brasil: os grupos indígenas, a presença 
portuguesa e a diáspora forçada dos africanos.
- Os processos migratórios do final do século XIX e início do século XX no Brasil. 
- As dinâmicas internas de migração no Brasil a partir dos anos 1960. 
Habilidades:
(EF04HI10) Analisar diferentes fluxos populacionais e suas contribuições para a 
formação da sociedade brasileira.
(EF04HI11) Analisar, na sociedade em que vive, a existência ou não de mudanças 
associadas à migração (interna e internacional).

OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMEN-
TO SUSTENTÁVEL 
(ODS)  

Objetivo 4 - Educação de Qualidade
Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida para todos.

Metas
4.a Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças e 
sensíveis às deficiências e ao gênero e que proporcionem ambientes de aprendizagem 
seguros, não violentos, inclusivos e eficazes para todos.

4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades 
necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por 
meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, 
direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não-violência, 
cidadania global, e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para 
o desenvolvimento sustentável.

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO 2 horas

 PÚBLICO Gestor, professores, coordenadores pedagógicos e demais integrantes da comunidade 
escolar, incluindo estudantes de todas as modalidades de ensino.

Com o mapeamento da origem de quem faz parte da comunidade escolar, passamos para 
uma atividade voltada aos professores e professoras. Estes têm um papel fundamental na 
valorização dessa diversidade cultural mapeada já que podem incorporar em suas práticas 
pedagógicas os novos aportes de conhecimento e cultura trazidos pela presença de pessoas 
de origens diversas na escola.

1. Nossa atividade começa com uma roda de conversa introdutória sobre as migrações 
internacionais com as professoras e professores. Podemos compartilhar aqui o que aprendemos 
ao longo da formação – como os conceitos de migrante, emigrante e imigrante (módulo 
1), pessoa refugiada, solicitante de refúgio e deslocada interna (módulo 2), refletir sobre a 
migração e o refúgio como direitos humanos (módulos 1 e 2) e o cenário atual das migrações e 
do refúgio em nosso país (módulos 1 e 2).

  A pergunta orientadora desta primeira parte da conversa poderia ser: afinal, quem (não) é migrante? 
As professoras e os professores participantes podem ser convidados a refletir e compartilhar sobre 
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sua história familiar e sua relação com a migração interna ou internacional (nasceram na cidade ou 
são de algum outro lugar? Têm pais, mães, avós, avôs de outros países ou regiões do país?).

2. Em um segundo momento da conversa depois de uma primeira aproximação com o tema da 
migração, podemos realizar um debate a partir das três perguntas provocadoras apresentadas no 
módulo 5: qual é o papel da educação no projeto migratório? Como a escola pode acolher 
estudantes migrantes e suas famílias? Estamos incorporando no processo de aprendizagem 
o conhecimento e a diversidade cultural trazida por estudantes de diferentes origens?

  Depois de escutar os relatos e considerações dos participantes, podemos compartilhar outros 
temas que aprendemos ao longo da formação – como os conceitos de acolher (módulo 3), educação 
em direitos humanos e educação intercultural (módulo 5), sobre o direito à educação para a 
população migrante no Brasil e o papel da escola na sua garantia (módulo 5) e, por fim, selecionar 
e compartilhar algumas boas práticas apresentadas no “Alô, escola!” dos módulos 1, 2, 3 e 4 ou ao 
longo do módulo 5.

3. Em um terceiro momento da conversa, podemos partir de duas perguntas provocadoras: quais 
as origens de estudantes e profissionais da nossa instituição? O que sabemos sobre esses 
países e estados e os movimentos migratórios que as/os fizeram chegar até o Brasil?

  Após escutar os relatos e considerações dos participantes, é hora de apresentar os dados do 
mapeamento da origem de quem faz parte da comunidade escolar e convidar as(os) professoras(es) a 
pesquisar sobre as diferentes regiões do Brasil e os outros países de origem da comunidade escolar. 

  É possível buscar músicas, pinturas, cantigas e brincadeiras, a situação econômica, aspectos da 
história e geografia etc. A sugestão é o convite para que cada professor(a) proponha uma prática 
pedagógica que incorpore algum aspecto cultural da origem de estudantes ou colegas de trabalho 
migrantes.

  DICA

Podemos usar como exemplo a experiência da Simone dos Santos Catão apresentada no 
módulo 5. A 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 condição social na Venezuela. Ela passou a incluir nos planos de aula 
relações com a realidade vivenciada atualmente na Venezuela. Problemas de matemática 
financeira que abordavam hiperinflação, comparação e evolução de preços de produtos na 
Venezuela foram discutidas pelos estudantes: “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”, Simone comenta.

Outra experiência que pode ser usada como exemplo é a da professora de Educação Física 
Suzi Dornelas, da Escola Estadual Professor José Ranieri, em Bauru (SP), apresentada no 
módulo 2. Ela criou o projeto Viajando pela Cultura Africana para estimular o brincar no 
cotidiano dos estudantes ao mesmo tempo que valoriza a herança cultural de matrizes 
indígena e africana. O projeto indica ser possível ensinar a diversidade por meio de 
brincadeiras populares e estimular o convívio entre as diferenças, assim como trabalhar a 
questão do racismo nas aulas de Educação Física. Ao apresentar a Brincadeira Mamba da 
África do Sul, por exemplo, a professora explica a brincadeira ao mesmo tempo em que traz 
informações sobre seu país de origem.
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6.3    ORIENTAÇÕES GERAIS

TEMA Como acolhemos e como gostaríamos de ser acolhidos?

OBJETIVO GERAL A proposta desta atividade é estimular a reflexão dos estudantes sobre como acolhemos 
quem chega à nossa escola.

COMPETÊNCIAS 
GERAIS DA BNCC

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para 
investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar 
soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, 
e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e 
promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável 
em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de 
si mesmo, dos outros e do planeta.
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 
culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

HABILIDADES DOS 
COMPONENTES 
CURRICULARES DA 
BNCC 

O tema da migração pode ser abordado nas mais diferentes disciplinas, exercitando 
um conjunto extenso e variado de habilidades. Cada disciplina pode se apropriar dos 
conteúdos, realizando as adaptações e enfoques adequados. De início, apontamos 
as habilidades em maior evidência na discussão da migração. Fique à vontade para 
mobilizar outros professores!

GEOGRAFIA – 8º ANO
Unidade temática: O sujeito e seu lugar no mundo
Objetos do conhecimento:
- Distribuição da população mundial e deslocamentos populacionais 
- Diversidade e dinâmica da população mundial e local 
Habilidades:
(EF08GE02) Relacionar fatos e situações representativas da história das famílias do 
Município em que se localiza a escola, considerando a diversidade e os fluxos migratórios 
da população mundial.
(EF08GE03) Analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, considerando 
características da população (perfil etário, crescimento vegetativo e mobilidade espacial).
(EF08GE04) Compreender os fluxos de migração na América Latina (movimentos 
voluntários e forçados, assim como fatores e áreas de expulsão e atração) e as principais 
políticas migratórias da região.
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HABILIDADES DOS 
COMPONENTES 
CURRICULARES DA 
BNCC 

HISTÓRIA – 4º ANO
Unidades temáticas: As questões históricas relativas às migrações
Objetos do conhecimento:
- Os processos migratórios para a formação do Brasil: os grupos indígenas, a presença 
portuguesa e a diáspora forçada dos africanos.
- Os processos migratórios do final do século XIX e início do século XX no Brasil. 
- As dinâmicas internas de migração no Brasil a partir dos anos 1960. 
Habilidades:
(EF04HI10) Analisar diferentes fluxos populacionais e suas contribuições para a 
formação da sociedade brasileira.
(EF04HI11) Analisar, na sociedade em que vive, a existência ou não de mudanças 
associadas à migração (interna e internacional).

OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMEN-
TO SUSTENTÁVEL 
(ODS)  

Objetivo 4 - Educação de Qualidade
Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades 
de aprendizagem ao longo da vida para todos.

Metas
4.a Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças e 
sensíveis às deficiências e ao gênero e que proporcionem ambientes de aprendizagem 
seguros, não violentos, inclusivos e eficazes para todos.

4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades 
necessárias para promover o desenvolvimento sustentável por meio da educação 
para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, 
igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não-violência, cidadania 
global, e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o 
desenvolvimento sustentável.

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO 3 horas, podendo ser dividido em três aulas.

 PÚBLICO Estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental ao 3º do Ensino Médio

Ao longo desta formação conhecemos diferentes desafios que se mostram presentes na 
vida da população migrante nos países de destino. Dificuldades de comunicação, de acesso 
à informação e de exercer seus direitos fundamentais como saúde e educação se somam, em 
muitas situações, a manifestações de discriminação, xenofobia e violência.

1. Nossa atividade começa com uma roda de conversa introdutória com os estudantes sobre 
as migrações internacionais. Podemos compartilhar aqui o que aprendemos ao longo da 
formação – como os conceitos de migrante, emigrante e imigrante (módulo 1), pessoa refugiada, 
solicitante de refúgio e deslocada interna (módulo 2), refletir sobre a migração e o refúgio 
como direitos humanos (módulos 1 e 2) e o cenário atual das migrações e do refúgio em nosso 
país (módulos 1 e 2).
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2. Feita essa primeira aproximação com o tema da migração, passamos para a realização da 
atividade “Poesia no Concreto” elaborada pelo Núcleo Educativo do Museu da Imigração. 
Solicitamos que os estudantes tragam para a sala de aula notícias, manchetes de jornal e 
comentários de portais na internet que abordem os movimentos migratórios nos dias de hoje. 
As notícias podem abordar as migrações de diferentes formas incluindo uma visão positiva ou 
negativa da acolhida de migrantes.

  Em sala de aula, a atividade começa com a seleção e o recorte de trechos que mais chamem a 
atenção dos estudantes. Vamos colar cada trecho em um papel como o sulfite.

  DICA

O Núcleo Educativo do Museu da Imigração separou algumas reportagens que tratam 
do tema no atual momento de pandemia da Covid-19 e deixou uma explicação sobre a 
atividade no documento Poesia no concreto. 

  Deixamos aqui algumas sugestões para apoiar o debate:

Brasileiros são alvo de discriminação na Europa devido a variante do vírus 
Folha de SP |  Giuliana Miranda | 17/04/2021
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Bolivianos pagam para não apanhar em escola estadual 
Folha de SP | Raphael Marchiori | 28/9/2010

  Com os trechos já colados nas folhas sulfites, podemos convidar os estudantes a  ler o que foi coletado 
e refletir a partir das seguintes perguntas: o que é acolher migrantes? Como os migrantes estão 
sendo acolhidos no Brasil? Como os brasileiros estão sendo acolhidos no exterior?

3. Depois da discussão, convidamos os estudantes a usarem canetas de diversas cores e 
grossuras para fazer intervenções nestas manchetes e artigos, seja escondendo trechos ou 
acrescentando palavras e desenhos, de forma a produzir novos textos, poesias ou imagens. 
Se for viável, encontrar algum muro na escola no qual o grupo possa colar o resultado da 
atividade em forma de lambe-lambe1.

  Passamos então para o último momento da nossa atividade com um debate a partir da pergunta “qual é 
o papel da escola e dos estudantes na acolhida da população migrante?”.

4. Depois do debate, podemos apresentar o projeto que conhecemos no módulo 5 chamado 
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.

5. Finalizamos a atividade estimulando que os estudantes interessados formem um grupo de 
acolhimento para os estudantes migrantes.

  DICAS

•  Clique aqui para acessar aos materiais educativos do Museu da Imigração do Estado de 
São Paulo: 

•  Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante (CDHIC). Livro das tendas: um 
diálogo sobre migração com as comunidades e as escolas.

1 Museu da Imigração do Estado de São Paulo. Material educativo da exposição “Direitos migrantes: nenhum a menos”. 2016.
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A formação virtual EDUMIGRA – Formação de Professores(as) 
para a Garantia do Direito à Educação de Crianças e 
Adolescentes Refugiados e Migrantes! tem como objetivo 
promover a reflexão sobre os movimentos migratórios e a acolhida 
de pessoas migrantes em escolas brasileiras. A formação é uma 
realização do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), 
da Secretaria de Estado de Educação do Amazonas e da Secretaria 
Municipal de Educação de Manaus, com parceria do programa 
educacional Escravo, nem pensar! da ONG Repórter Brasil.

Trata-se de uma formação baseada no formato de educação à 
distância, baseada na metodologia autoinstrucional, por meio da 
qual a pessoa acessa e estuda o material de forma autônoma. 
Este caderno sintetiza o conteúdo virtual da formação e serve de 
apoio para os formandos.

A formação tem como público-alvo toda a equipe de profissionais 
da área da educação que trabalha na escola, incluindo auxiliares 
técnicas(os) de educação, agentes educacionais, assistentes 
de direção, diretoras(es), coordenadoras(es) pedagógicos(as) 
e professoras(es), mas todas as pessoas interessadas no tema 
podem se inscrever na plataforma para acessar o curso.

APOIOPARCERIA ESTRATÉGICA

REALIZAÇÃOINICIATIVA


