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01 - RELATÓRIO

Imigrantes oriundos de outros países, especialmente do Haiti e do Senegal, estão
buscando melhores perspectivas de vida em países emergentes como o Brasil. Alguns
fixaram  residência  em  nosso  Município  e  buscaram  vagas  em  escolas  públicas
municipais, as quais necessitam de orientações quanto a efetivação da matrícula e as
formas possíveis de situar os alunos nos diversos anos do Ensino Fundamental, inclusive
considerando  que  alguns  imigrantes  não  possuem  consigo  documentos  pessoais  ou
escolares. 

Nesse  sentido,  a  Secretaria  Municipal  da  Educação  encaminhou  a  este
Conselho, por meio do ofício nº 34, de 21 de maio de 2014, solicitação de procedimentos
a serem adotados em casos  de  procura  por  vagas  de alunos migrantes  em escolas
municipais, nas seguintes situações:

a) crianças de outras nacionalidades sem documentação escolar;
b) crianças de outras nacionalidades com documentação escolar não traduzida;
c)  jovens  e  adultos  com  escolarização,  Ensino  Fundamental  completo,  porém
gostariam de acessar à Educação de Jovens e Adultos para familiarização com a
Língua Portuguesa;
d) jovens e adultos alfabetizados, de outras nacionalidades, sem documentação
escolar.

Para a resposta da consulta ora formulada é importante socializarmos algumas
informações e conceitos.

Segundo o Departamento de Estrangeiros da Secretaria Nacional de Justiça do
Ministério  da  Justiça,  o  número  de  estrangeiros  regularizados  no  Brasil  em  2011  e
registrados junto  ao Departamento da Polícia  Federal  aumentou em quase 50% com
relação  a  2010.  Até  junho  de  2011,  o  Brasil  já  possuía  cerca  de  1  milhão  e  66  mil
estrangeiros, enquanto em dezembro de 2010, o quantitativo não ultrapassava os 961 mil.
Algumas  das  justificativas  para  esse  importante  aumento  estão  relacionados  ao
crescimento econômico do Brasil nos últimos anos e à realização de obras do Programa
de Aceleração do Crescimento, de obras para grandes eventos como a Copa do Mundo
de 2014 e as Olimpíadas de 2016, à consolidação do país no mercado internacional e à
sua  maior  visibilidade  global. Também  é  possível  considerar  que  o  Brasil  pela  sua
dimensão territorial é possível que haja um descontrole das suas fronteiras, o que pode
facilitar o acesso ilegal de estrangeiros. Segundo a ONG Cáritas Internacional a procura
pelo Brasil está ainda relacionada às crescentes restrições à entrada de imigrantes nos
EUA e Europa, à tensão política interna e o grau de miséria destes países: cerca de 31%
abaixo da linha de pobreza e 40% sobrevivendo de subempregos temporários. 

Caxias do Sul e região historicamente tem sido o destino de migrantes de outros
municípios gaúchos e unidades da federação. A partir de 2012 tornou-se também um dos



destinos de imigrantes internacionais. Dados das entidades que atendem diretamente os
imigrantes apontam que o Município já acolhe uma média de 3 mil imigrantes em  busca
de trabalho. Esses grupos de imigrantes guardam características culturais diversas e boa
parte de seu processo de integração passa pelo necessário aprendizado do idioma. De
acordo com a Gerência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego a emissão de car-
teiras de trabalho para estrangeiros cresceu mais de 2.400% no ano de 2013. Foram 430
carteiras emitidas em 2012 contra 1.139 em 2013.

Os imigrantes oriundos do Haiti possuem visto de permanência assegurado por
Resolução do Conselho Nacional de Imigração (CNIg) dado as questões humanitárias
que este país vem enfrentando há muitos anos, sensivelmente agravado pela catástrofe
natural que devastou o país em 2010. Outros grupos de imigrantes, entre os quais os se-
negaleses, encontram-se na condição de solicitantes de refúgio sendo essas solicitações
analisadas pelo Conselho Nacional para Refugiados com base em legislação própria. As-
sim como outros coletivos de imigrantes que tem acorrido ao Brasil nos últimos anos, o
CONARE tem avaliado que boa parte não se enquadraria na condição de refugiado no
Brasil. Frente a isso o CNIg, em dezembro de 2010, deliberou sobre a concessão de per-
manência para os imigrantes que estivessem há mais de seis meses no Brasil ou que es-
tivessem trabalhando formalmente. Desde então o CNIg tem avaliado esses casos e en-
caminhado ao Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça para que se proces-
se o trâmite da permanência. Tanto a permanência com base no visto humanitário como a
condição de solicitante de refúgio garantem aos imigrantes o direito de ter respeitados
seus direitos fundamentais e sociais, incluso o direito de acesso aos sistemas públicos de
ensino. No caso das crianças e adolescentes imigrantes, independentemente de sua con-
dição de documentação estão amparadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que
prevê entre outros, o direito à educação.

 Essa nova realidade demográfica tem impactos sociais e econômicos, ampliando
demandas e direitos que devem ser respondidas, de forma articulada, pelas três esferas
de governo: federal, estadual e municipal, articulando ações e políticas públicas para in-
corporar esses sujeitos de culturas e crenças diversas, mas que buscam o  “nosso territó-
rio” por acreditar que o Brasil vai acolhê-los. No entanto, a promoção desta integração ne-
cessita, além do Poder Público, a colaboração da sociedade.

Conceitos:

a) Estrangeiro: Considera-se estrangeiro todo aquele que não possui a naciona-
lidade brasileira originária ou adquirida.

b) Migração/Migrante: Migrar é mudar periodicamente de lugar,  região, país,
etc. Portanto, migrante é toda a pessoa que se transfere de seu lugar habitual de residên-
cia para outro lugar, região ou país, de modo permanente ou transitório. O termo migrante
é frequentemente usado para definir as migrações em geral, tanto de entrada quanto de
saída de um país, região ou lugar. Os termos específicos para a entrada de migrantes –
imigração – e para a saída – emigração. Há também, “migrações internas”, para indicar
os migrantes que se mudam dentro do país, e “migrações internacionais” ou “migrações
transnacionais” referindo-se aos movimentos de migrantes entre países, além de suas
fronteiras.

c) Refugiado – refugiado é toda pessoa que, “temendo ser perseguida por moti-
vos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora
do seu país de sua nacionalidade e que não pode ou, em virtude desse temor, não quer
se valer da proteção desse país. A legislação brasileira também reconhece o status de re-



fugiado à  “pessoa que, devido à grave e generalizada violação de direitos humanos, é
obrigada a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país”.

d) Asilo Político -  apesar do instituto do asilo também acarretar o acolhimento
do estrangeiro que não pode retornar ao seu Estado de origem em razão de perseguição
injusta, o mesmo não se confunde com o refúgio. O asilo é fruto de uma tradição interna-
cional predominante na América Latina, voltada exclusivamente para a vítima de perse-
guição de ordem política, cujo temor seja urgente e atual, sendo que a decisão sobre a
sua concessão é de ordem estritamente política, conforme a conveniência do governo de
um país, não havendo procedimento específico ou requisitos claros para a sua conces-
são. Ao contrário do refúgio, que exige a presença física do solicitante em um país que
não o de sua nacionalidade, o asilo político pode ser solicitado em três locais: em reparti-
ções diplomáticas (asilo diplomático); em locais militares estrangeiros como, por exemplo,
navios de guerra ou aeronaves militares (asilo militar); ou no próprio território de um país
ao qual se quer pedir asilo (asilo territorial). O refúgio é um instituto internacional, portan-
to, um refugiado tem direito à proteção internacional, ao passo que o asilado não, apenas
no país que lhe concedeu o asilo.

02 - ANÁLISE DA MATÉRIA 

Inicialmente é importante entender a migração como um direito das pessoas de ir e
vir, segundo consta na Constituição Federal (1988): 

Art.  5º  -  Todos são  iguais  perante  a  lei,  sem distinção  de  qualquer  natureza,
garantido-se  aos  brasileiros  e  aos  estrangeiros  residentes  no  País  a
inviolabilidade  do  direito  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à  segurança  e  à
propriedade.... 
XV  -  é  livre  a  locomoção  no  território  nacional  em  tempo  de  paz,  podendo
qualquer pessoa, nos termos da lei,  nele entrar, permanecer ou dele sair  com
seus bens.

Também, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), diz: “Toda pessoa
tem direito a circular livremente e a escolher sua residência no território de um Estado.
Toda a pessoa tem direito de sair de qualquer país, inclusive o seu, e regressar ao seu
país” (Art. 13). Ou seja, as pessoas tem o direito de migrar para onde haja condições
melhores de vida. 

A atual Lei de Migração, em vigor no Brasil desde 1980, contraria a proteção dos
direitos humanos previstos na Constituição de 1988 e em diversos acordos internacionais
ratificados  pelo  Brasil.  A  Constituição  afirma  que  a  República  Brasileira  tem  como
fundamento  a  dignidade da pessoa e  que os  direitos  fundamentais  são garantidos  a
todos, de modo que os migrantes não documentados não podem ser excluídos destas
garantias. Além disso, os documentos internacionais de proteção dos direitos humanos,
introduziram a ideia de que esses direitos são universais, inerentes a qualquer pessoa
independente  de  onde  se  encontre.  Isso  significa  que  os  migrantes  são  sujeitos  de
direitos e devem ser respeitados onde quer que tenham escolhido residir. 

Neste debate, está em tramitação um Projeto de Lei nº 5.655/2009, em substituição
a Lei vigente, bem como uma Política Nacional de Migração para o Brasil. A Política tem
por finalidade estabelecer princípios, diretrizes, estratégias e ações em relação aos fluxos
migratórios internacionais, assim como orientar as entidades e órgãos públicos para uma
atuação vinculada ao fenômeno migratório, contribuir para a promoção e proteção dos
Direitos  Humanos  dos  migrantes  e  incrementar  os  vínculos  das  migrações  com  as



políticas  de  desenvolvimento  do  país.  O  PL nº  5.655/2009,  prevê  que  a  entrada  do
estrangeiro no território nacional far-se-á somente pelos locais onde houver fiscalização
dos órgãos competentes dos Ministérios da Justiça, da Fazenda e, quando for o caso, da
Saúde e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Para a entrada do estrangeiro será
exigido visto concedido na forma da Lei, ressalvadas as exceções previstas em lei ou
tratados internacionais. O estrangeiro procedente do exterior não poderá se afastar do
local de entrada e inspeção sem a realização do devido controle migratório. Prevê, ao
estrangeiro residente no Brasil, além de outros direitos assegurados na Constituição, em
especial:  a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade;  os  direitos  civis  e  sociais  reconhecidos  aos  brasileiros;  a  liberdade  de
circulação no território nacional; o direito à educação; o direito à saúde pública; os direitos
trabalhistas  e  de  sindicalização,  nos  termos  da  lei  e  o  acesso  à  Justiça,  inclusive  a
gratuita.  Ressalta  que  são  estendidos  aos  estrangeiros,  independentemente  de  sua
situação  migratória,  o  acesso  à  educação  e  à  saúde;  os  benefícios  decorrentes  do
cumprimento das obrigações legais e contratuais concernentes à relação de trabalho, a
cargo do empregador; as medidas de proteção às vítimas e às testemunhas do tráfico de
pessoas e do tráfico de migrantes. 

O art. 48 da Lei federal n.º 6.815, de 19.08.80, alterada pela Lei federal n.º 6.964,
de 09.12.81 - Lei dos Estrangeiros em vigor, prevê: 

“Art. 48 - Salvo o disposto no § 1º, do artigo 21, a admissão de  estrangeiro a
serviço de entidade pública ou privada, ou a matrícula em estabelecimento de
ensino  de  qualquer  grau,  só  se  efetivará  se  o  mesmo  estiver  devidamente
registrado.
Parágrafo  único -  As  entidades  a  que  se  refere  este  artigo  remeterão  ao
Ministério da Justiça, que dará conhecimento ao Ministério do Trabalho, quando
for o caso, os dados de identificação do estrangeiro admitido ou matriculado e
comunicarão,  à  medida  que  ocorrer,  o  término  do  contrato  de  trabalho,  sua
rescisão ou prorrogação, bem como a suspensão ou cancelamento da matrícula e
a conclusão do curso”.

Todas as interpretações apresentadas por consultorias jurídicas relativas ao artigo
supra, mostram que o artigo 48, da Lei Federal nº 6.815/80, não tem aplicabilidade por ter
sido  implícita  ou tacitamente  revogado por  dispositivos constitucionais e pela  Lei  que
instituiu  o  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  portanto,  incompatível  com  os
dispositivos constitucionais e legais hoje vigentes, visto que por ordem constitucional esta
garante  a  todos   igual  acesso  à  educação  e  permanência  na  escola.  Considera-se
também que não é  função da escola  servir  de  órgão de fiscalização e controle  para
regular  a  estadia  de  estrangeiros  no  Brasil.  No  entanto,  pode  a  escola
informar/encaminhar os pais ou responsáveis pelas crianças ou os próprios alunos, se
maiores, para providenciar os documentos de vistos e residência, a fim de colaborar para
que não sejam privados do direito de acessar as diversas políticas públicas nas diferentes
áreas. Para tanto, no Município de Caxias do Sul os migrantes podem ser encaminhados
para as seguintes instituições:

a) Centro de Atendimento ao Migrante (CAM), Rua: José Bresolin, nº 333, Bairro
Desvio Rizzo, Fone/Fax: (54) 3227.1459, e-mail: aesc.cam@terra.com.br  ;

b)  ao Departamento da Polícia Federal –  DPF / Delegacia de Caxias do Sul, Av.
Júlio de Castilhos n. 150 - Bairro Lurdes -  95010-000 – Fones:  3213.9000 / 3213.9090 -
E-mail: dpf.cm.cxs.srrs@dpf.gov.br  .

 
É oportuno aqui destacar a distinção entre equivalência de estudos e a revalidação

de certificados/diplomas. 

mailto:dpf.cm.cxs.srrs@dpf.gov.br
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O  Parecer  CNE/CEB  nº  18/2002,  conceitua  a  equivalência  de  estudos  e  a
revalidação nos seguintes termos:

“A  equivalência  de  estudos é  um  processo  que  supõe  previamente  uma
comparação qualitativa entre componentes curriculares de cursos diferentes para
efeito de avaliação e classificação de nível e de grau de maturidade intelectual.
Quando a correspondência  é  de igual  valor,  mesmo no caso de nomenclatura
diferente  para  conteúdos  idênticos  ou  bastante  análogos,  atribui-se  a  estes
componentes curriculares a equivalência dos estudos ou dos créditos pretendidos.
Neste caso,  vale  a  autonomia dos sistemas e dos estabelecimentos escolares
para efeito de reclassificação, tendo como base as normas curriculares gerais,
como diz a LDBEN, no § 1º, do art. 23.

A  revalidação é  um ato  oficial  pelo  qual  certificados  e  diplomas  emitidos  no
exterior e válidos naquele país tornam-se equiparados aos emitidos no Brasil  e
assim  adquire  caráter  legal  necessário  para  a  terminalidade  e  consequente
validade nacional e respectivos efeitos”.

Na Educação Básica, que compreende as etapas da Educação Infantil, do Ensino
Fundamental e do Ensino Médio e suas modalidades, de competência dos respectivos
Sistemas de Ensino, conforme os artigos 17 e 18 da LDBEN, as transferências, avaliação,
classificação, reclassificação e emissão de certificados de conclusão destas etapas de
ensino se situam nas respectivas jurisdições. No entanto, não há na legislação vigente
referências  alusivas  a  equivalência  de  estudos  ou  revalidação  na  etapa  do  Ensino
Fundamental, diferentemente da etapa do Ensino Médio e dos Cursos Técnicos de nível
médio. 

A Lei nº 9.394/96 - LDBEN, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, determina que  o Ensino Fundamental obrigatório, com duração de nove
anos (Art. 32, com a redação dada pela Lei nº 11.274/06), deve ser “…  ministrado na
língua  portuguesa...”  (§  3º,  do  Inciso  IV,  do  Art.32).  A mesma Lei,  ao  referir-se  às
disposições gerais da Educação Básica, no § 1º, do art. 23, diz que “A escola poderá
reclassificar  os  alunos,  inclusive  quando  se  tratar  de  transferências  entre
estabelecimentos  situados  no  País  e  no  exterior,  tendo  como  base  as  normas
curriculares gerais”. 

Portanto,  cabe  a  escola  realizar  a  reclassificação  de  alunos,  quando  de
transferências dentro ou de fora do País, mediante avaliação (Art. 16, da Res. CME nº
13/2006) e com embasamento nas normas curriculares gerais, extraídas, principalmente,
do Art. 24 da LDBEN (carga horária, frequência, aproveitamento de estudos/adaptação e
avaliação), assim como nas Diretrizes Curriculares gerais para o Ensino Fundamental,
que disciplina o currículo desta etapa de ensino, por meio da Base Nacional Comum,
obrigatória, organizada em áreas do conhecimento (para os anos iniciais do EF) e em
componentes curriculares (para os anos finais do EF), bem como para a modalidade da
Educação de Jovens e Adultos. 

Com  essas  diretrizes  legais  é  possível  constatar  que  em  todos  os  casos
encaminhados  na  solicitação  da  Secretaria  Municipal  da  Educação,  deve  a  escola
matricular  as  crianças,  adolescentes  ou  jovens,  que  se  encontram  na  etapa  de
escolaridade do Ensino Fundamental, com ou sem documentação, por meio da realização
de avaliação para verificar o nível de desenvolvimento de cada aluno, a fim de situá-lo no
ano, no ano-ciclo ou na modalidade adequados ao prosseguimento de seus estudos.

Também é importante informar que os estudos realizados nos Países integrantes
do Mercosul, ou seja, Argentina, Paraguai e Uruguai, estão devidamente reconhecidos
pelo Decreto Federal nº 2.726, de 10 de agosto de 1988, portanto seguem a Tabela de
Equivalência descrita abaixo: 



Tabela Comparativa de Anos de Escolaridade

Brasil Argentina Paraguai Uruguai

1º Fundamental 1º Primário 1º Primário 1º Primário

2º Fundamental 2º Primário 2º Primário 2º Primário

3º Fundamental 3º Primário 3º Primário 3º Primário

4º Fundamental 4º Primário 4º Primário 4º Primário

5º Fundamental 5º Primário 5º Primário 5º Primário

6º Fundamental 6º Primário 6º Primário 6º Primário

7º Fundamental 7º Primário 1º Básico Médio 1ºC. Básico Sec.

8º Fundamental 1º Secundário 2º Básico Médio 2º C. Básico Sec.

9º Fundamental 2º Secundário 3º Básico Médio 3º C. Básico Sec.

1º Médio 3º Secundário 4º "Bachillerato" 1º "Bachillerato"

2º Médio 4º Secundário 5º "Bachillerato" 2º "Bachillerato"

3º Médio 5º Secundário 6º "Bachillerato" 3º "Bachillerato"

12 anos 12 anos 12 anos 12 anos

(D.O. nº 152, de 11 agosto de 1998, pág. 87)

Relativamente  aos  jovens  e  adultos  que  possuem  a  conclusão  do  Ensino
Fundamental e que buscam as escolas da Rede Municipal de Ensino para familiarização
com a Língua Portuguesa, a escola não tem amparo legal para atender a esta demanda.
No entanto, estes alunos podem ser encaminhados para cursos específicos de Língua
Portuguesa para estrangeiros, a exemplo das turmas atendidas pelo PLE – Programa de
Línguas Estrangeiras e  PPE - Programa de Português para Estrangeiros, níveis básico e
intermediário,  ofertado pela  Universidade de Caxias  do Sul,  Fone:  3218.2435,  e-mail:
ple@ucs.br, com custo para o aluno, porém de forma acessível e parcelada. 

mailto:ple@ucs.br


03 - CONCLUSÃO

As escolas da Rede Municipal de Ensino deverão proceder à matrícula dos alunos
estrangeiros, somente para os que se encontram na etapa do Ensino Fundamental ou
que  atendem aos  critérios  para  matrícula  na  modalidade  da  Educação  de  Jovens  e
Adultos, sem qualquer discriminação, observando, no que couber, as mesmas normas
regimentais que disciplinam a matrícula de alunos brasileiros nas escolas. 

A escola deverá reclassificar os alunos, mediante os procedimentos descritos no
Regimento Escolar, tendo como base as normas curriculares gerais, descritas no item 2
supra. 

A  realização  da  tradução  das  avaliações  para  reclassificação  e  o  apoio  no
atendimento  de  alunos  estrangeiros  que  ainda  não  possuem  o  domínio  da  Língua
Portuguesa são responsabilidade da Mantenedora. 

Aos alunos, jovens e adultos, que possuem a conclusão do Ensino Fundamental e
que buscam a escola para familiarização com a Língua Portuguesa, a escola não poderá
efetivar a matrícula, visto não haver amparo legal para esse atendimento. Por isso, estes
alunos devem ser informados da existência de cursos específicos de Língua Portuguesa
para estrangeiros no Município e, na medida do possível, serem encaminhados para as
instituições ofertantes.

Estas considerações de ordem legal, acrescidas à necessidade de coibir qualquer
tipo  de  discriminação  entre  alunos  brasileiros  e  estrangeiros,  assegura  o  direito  à
educação, enquanto direito fundamental previsto na Constituição Federal.

Comissão do Ensino Fundamental e Modalidades:
Adriana Scotti Amaral Restelatto
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Glaucia Helena Gomes
Maria Nilza Duarte Barbosa
Maria Inês Chies Benech
Paola Monteiro Barros
Vera Maria Smaniotto

    

Aprovado, por unanimidade, em sessão plenária de 15 de julho de 2014.

Glaucia Helena Gomes,
Presidente do Conselho Municipal de Educação.
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