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Estamos chegando daqui e dali 
E de todo lugar que se tem pra partir 

Estamos chegando daqui e dali 
E de todo lugar que se tem pra partir 

Estamos chegando daqui e dali 
E de todo lugar que se tem pra partir 

Trazendo na chegança 
Foice velha, mulher nova 

E uma quadra de esperança 
E uma quadra de esperança 

Ah, se viver fosse chegar 
Ah, se viver fosse chegar 

Chegar sem parar 
Parar pra casar 

Casar os filhos e espalhar 
Por um mundo num tal de rodar 
Por um mundo num tal de rodar 

(TÊTES RAIDES) 
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RESUMO 

 

 

O aumento da migração para o estado de Rondônia tem despertado o interesse de 
vários pesquisadores da região sobre essa temática. Com isso, esta pesquisa busca 
analisar os impactos linguísticos e culturais desencadeados no processo de 
acolhimento de alunos migrantes e refugiados nas escolas da rede pública municipal 
e estadual, em Porto Velho. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de estudo de caso, 
utilizando como fonte principal para coleta de dados os questionários e entrevistas 
realizadas com gestores escolares e docentes de escolas públicas. Para tanto, a 
pesquisa buscou dialogar com estudiosos do assunto, partindo da diáspora (HALL, 
2003), a diversidade cultural (FLEURI, 2003; MOREIRA, 2004), interculturalidade e 
educação (CANDAU, 2008; SACAVINO, 2012), interculturalismo crítico (WALSH, 
2009), entre outros. Além desses temas, destacamos também as legislações 
pertinentes e os documentos escolares disponibilizados pelas secretarias de 
educação, para saber como vem ocorrendo o alcance desses alunos migrantes e 
refugiados nas aulas remotas, e se há um planejamento diferenciado nas aulas 
ofertadas. Esta pesquisa pretende contribuir para reflexão acerca da importância de 
se estabelecer projetos e ações de recebimento e integralização do aluno migrante 
no ambiente escolar, visando despertar para a necessidade de se elaborar proposta 
curricular que oriente na construção de planos de curso, com uma abordagem 
curricular multicultural crítica, com vista à valorização linguística e cultural dos 
migrantes e refugiados.  

 

Palavras-chave: Migrantes. Língua. Diversidade Linguística e Cultural.  
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ABSTRACT 
 

 

The increase in migration to the state of Rondônia has aroused the interest of several 
researchers in the region on this topic. Thus, this research seeks to analyze the 
linguistic and cultural impacts triggered in the process of welcoming migrant and 
refugee students in municipal and state public schools in Porto Velho. This is a 
qualitative case study research, using questionnaires and interviews conducted with 
school administrators and public-school teachers as the main source for data 
collection. Therefore, the research sought to dialogue with scholars on the subject, 
starting from the diaspora (HALL, 2003), cultural diversity (FLEURI, 2003; MOREIRA, 
2004), interculturality and education (CANDAU, 2008; SACAVINO, 2012), critical 
interculturalism (WALSH, 2009), among others. In addition to these themes, we also 
highlight the relevant legislation and school documents made available by the 
departments of education, to find out how these migrant and refugee students are 
being reached in remote classes, and if there is a differentiated planning in the 
classes offered. This research aims to contribute to a reflection on the importance of 
establishing projects and actions for receiving and integrating the migrant student in 
the school environment, in order to awaken to the need to develop a curricular 
proposal that guides the construction of course plans, with a multicultural curricular 
approach critical, with a view to the linguistic and cultural valorization of migrants and 
refugees. 
 

Keywords: Immigrants. Language. Linguistic and Cultural Diversity 
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RESUMEN 
 

 

El aumento de la migración al estado de Rondônia ha despertado el interés de varios 
investigadores de la región sobre este tema. Con esto, esta investigación busca 
analizar los impactos lingüísticos y culturales que se desencadenan en el proceso de 
acogida de estudiantes inmigrantes y refugiados en las escuelas públicas 
municipales y estatales de Porto Velho. Se trata de una investigación de estudio de 
caso cualitativo, que utiliza cuestionarios y entrevistas con directores de escuelas y 
profesores de escuelas públicas como fuente principal para la recopilación de datos. 
Por tanto, la investigación también buscó dialogar con académicos sobre el tema, 
partiendo de la diáspora (HALL, 2003), diversidad cultural (FLEURI, 2003; 
MOREIRA, 2004), interculturalidad y educación (CANDAU, 2008; SACAVINO, 2012), 
crítica interculturalismo (WALSH, 2009), entre otros. Además de estos temas, 
destacan la legislación pertinente y los documentos escolares puestos a disposición 
por los departamentos de educación, para conocer cómo se llega a estos 
estudiantes inmigrantes y refugiados y si existe una planificación diferenciada en las 
clases impartidas. Esta investigación tiene como objetivo contribuir a una reflexión 
sobre la importancia de establecer proyectos y acciones para recibir e integrar al 
alumnado inmigrante en el ámbito escolar, con el fin de despertar la necesidad de 
desarrollar una propuesta curricular que oriente la construcción de planes de curso, 
con un enfoque multicultural. Enfoque curricular crítico, con miras a la valorización 
lingüística y cultural de los inmigrantes y refugiados. 
 
Palabras clave: inmigrantes. Lengua. Diversidad lingüística y cultural. 
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INTRODUÇÃO  

 

A migração humana pode ser observada desde o início da história, e ocorre 

por diversas motivações, que vão desde problemas econômicos, políticos, culturais, 

até tragédias causadas pela natureza, conflitos sociais, dentre outros. No Brasil a 

migração teve início a partir do ano de 1.530 com a chegada dos portugueses, que 

vieram com o objetivo de colonizar as novas terras conquistadas. Durante todo 

período colonial e monárquico, a migração portuguesa foi a mais expressiva. Já nas 

primeiras décadas do século XIX, migrantes de outros países, principalmente 

europeus, chegaram ao Brasil em busca de melhores oportunidades de vida.   

Segundo o Relatório da OIM (2005), entre todos os países da América, os 

Estados Unidos é o país que mais recebeu migrantes desde o século XVI até a 

metade do século XX. Após esse período, a maioria dos migrantes passou a ser de 

origem latina, principalmente do México. Apesar de os Estados Unidos serem o 

principal destino dos migrantes latino-americanos, hoje em dia é possível notar uma 

grande mudança, pois muitos latinos estão migrando para outros países da América 

Latina.   

O Brasil sempre recebeu inúmeros migrantes, principalmente oriundos da 

Venezuela, país que vem enfrentando uma intensa crise econômica, política e 

social. Fugindo de condições adversas, eles nem sempre encontram uma vida muito 

fácil no Brasil. A entrada desses migrantes se dá inicialmente pelo estado de 

Roraima, que faz fronteira com a Venezuela, e tem sido a primeira escolha de 

moradia deles, e, quando não conseguem se estabilizar nos municípios próximos 

acabam seguindo sua trajetória para outros estados, na busca de oportunidades de 

inserção no mercado de trabalho e melhor qualidade de vida, e assim chegam a 

cidade de Porto Velho, como ocorre também com migrantes de outras 

nacionalidades.   

O tema “impactos linguísticos e culturais no acolhimento de alunos migrantes” 

já havia sido percebido pela pesquisadora como professora da rede estadual de 

ensino, embora atualmente não esteja exercendo a função docente, pois se 

encontra prestando serviço administrativo no Conselho Estadual de Educação, 

exercendo função técnica. As atribuições dessa função ocorrem em escolas da rede 

pública e da rede privada, onde são realizadas visitas de inspeção técnica 

pedagógica, para averiguação do funcionamento das escolas, em seus aspectos 
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físico, administrativo e pedagógico. A experiência docente teve início em uma cidade 

pequena do interior do Paraná, quando ainda era muito jovem, ingressou no campo 

de trabalho como professora de anos iniciais multisseriadas do ensino fundamental, 

com formação em magistério. A chegada ao estado de Rondônia se deu em 1986, à 

época um estado bastante promissor e recém-instalado. Na trajetória acadêmica, 

concluiu graduação em Letras, com pós-graduação em linguística aplicada ao 

ensino de língua portuguesa e em gestão escolar: orientação e supervisão. Logo 

após a conclusão da graduação, iniciou no exercício da função de professora na 

rede estadual de educação, onde permanece até hoje.  

Na última década temos observado o aumento da procura por vagas em 

escolas públicas do estado de Rondônia por alunos de outros países, o que tem 

intensificado os desafios educacionais, como vem ocorrendo, a partir do ano de 

2010, com a chegada principalmente de haitianos e venezuelanos.    

Ao chegar em território desconhecido, o migrante se sente na obrigação de se 

adaptar a realidade local que agora passa a viver. Uma das maiores dificuldades 

encontradas é a compreensão da língua nativa, além das diferenças culturais em 

relação ao seu país de origem. A adaptação em uma cultura diferente sempre traz 

uma série de transtornos para os recém-chegados. Fora do seu convívio, o processo 

de comunicação torna-se o seu primeiro desafio a ser vencido em território até então 

desconhecido. 

Diante dessa realidade, surgiu a preocupação em conhecer como é 

implementada a política educacional de acolhimento de alunos advindos de outros 

países na rede pública do estado de Rondônia e, principalmente, saber como se 

processa a integração linguística e cultural, além dos desafios enfrentados pela 

escola no atendimento ao aluno migrante e refugiado. Nesse sentido, Candau nos 

alerta sobre os diferentes obstáculos que a escola e os educadores têm de 

enfrentar, e essa situação vem se agravando sem sabermos direito como lidar com 

ela, (CANDAU, 2012, p. 239).  

O embasamento teórico partiu da diáspora, identidades e mediações culturais 

(HALL, 2003), diversidade cultural (FLEURI, 2003), interculturalidade e educação 

(CANDAU, 2008; SACAVINO, 2012) e interculturalismo crítico (WALSH, 2009), que 

teorizam e discutem sobre como lidar com a diversidade cultural em sala de aula e 

os desafios encontrados para se ter uma visão democrática no ensino, que permita o 

diálogo entre culturas. 
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A proposta aqui é contribuir com o debate sobre diversidade linguística para 

integração de imigrantes no Brasil e mostrar alguns aspectos que a escola pública 

pode desenvolver com mais habilidade. Aborda também como vem sendo ofertado o 

ensino realizado de forma não presencial na rede pública, voltados aos alunos 

imigrantes, como são utilizados os meios tecnológicos, como vídeo-aulas, 

plataformas virtuais de ensino e aprendizagem, redes sociais, correio eletrônico e 

disponibilização de materiais impressos. Para tanto, será apresentado um breve 

panorama sobre os aspectos de acolhimento e integração no tocante ao meio 

educacional, e as dificuldades encontradas pelos migrantes.  

Na sequência fizemos uma pesquisa teórica, com a apresentação de uma 

análise bibliográfica e de documentos escolares sobre o tema, os quais foram 

disponibilizados pela secretaria municipal e estadual de educação. Além disso, 

verificaremos como vem ocorrendo o alcance desses alunos migrantes e se há um 

planejamento diferenciado nas aulas ofertadas, de forma a assegurar a equidade no 

atendimento escolar.  

E ainda complementando, discutimos sobre a importância da implantação de 

um currículo crítico e transformador, que considere o caráter social, político e 

cultural. Além disso, apresentamos algumas legislações pertinentes de amparo ao 

migrante. 

Esta é uma pesquisa qualitativa, realizada em três escolas da rede pública 

estadual de educação, localizadas na cidade de Porto Velho, Rondônia, com a 

utilização de questionário destinado a 12 (doze) professores e 3 (três) gestores, que 

atuam na educação básica.  

Destacamos que antes do início do levantamento das informações para a 

nossa pesquisa, o projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de ética e Pesquisa 

da Universidade Federal de Rondônia, que após ser analisado, foi aprovado por 

meio do Parecer consubstanciado do CEP nº 4.466.943. A partir dessa aprovação, 

foi realizado todo o levantamento das informações, que serão aqui apresentadas. 

A proposta inicial do projeto tinha como objetivo verificar a prática pedagógica 

e com se dava o acolhimento de migrantes nos espaços das escolas públicas. Mas 

devido às medidas de distanciamento social impostas pela pandemia, a realização 

da pesquisa não ocorreu de forma presencial, optamos em realizá-la de forma 

online, com utilização de meios eletrônicos e o contato com os entrevistados se deu 
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via whatsapp e e-mail, visando manter o distanciamento social recomendado pelos 

órgãos competentes de saúde pública.  

Os questionamentos tiveram o seguinte direcionamento: qual o perfil dos 

informantes?  Como ocorre o recebimento/acolhimento de migrantes e refugiados 

sua sala de aula? Como tem sido a sua experiência com aluno migrante e refugiado 

na sala de aula? Quais projetos a escola possui que promova a integração 

linguística e cultural entre os alunos migrantes e refugiados com os brasileiros? 

Quais os maiores desafios vivenciados no atendimento de alunos migrantes e 

refugiados em sala de aula? Que outro tipo de experiência educativa é possível 

proporcionar aos alunos migrantes e refugiados? Quais ações a escola promove 

para que xenofobia, racismo e violência de gênero, ou de qualquer tipo não 

aconteçam? 

A participação dos entrevistados para este trabalho se deu independente do 

período letivo, considerando que as respostas aos questionários se deram em 

função da experiência que cada participante teve, não só durante o ano letivo de 

2020, mas em anos anteriores também. 

Dessa forma, o trabalho se encontra organizado em cinco seções. Na 

primeira, tratamos sobre diáspora, cultura e migração, enfocando como a cultura 

ultrapassa fronteiras, considerando a migração e as suas influências culturais que 

acompanham os povos que se deslocam em busca de novos horizontes.  

Na segunda, destacamos sobre a diversidade e o ensino intercultural, bem 

como as possibilidades que podem ser utilizadas em prol da diversidade cultural. 

Percorremos pelo conceito de interculturalidade e suas contribuições, 

interculturalismo crítico e interculturalidade no contexto escolar.  

Na terceira, fizemos uma abordagem sobre os procedimentos utilizados no 

enfoque metodológico, na coleta e análise de dados. 

Na quarta seção, que tem como título “O ensino remoto para Migrantes na 

Pandemia”, seguimos tratando sobre o atendimento aos migrantes e refugiados, os 

impactos das aulas “não presenciais” na pandemia e a barreira linguística na 

escolarização de grupos minoritários.  

E na quinta seção trazemos os avanços e desafios desse atendimento, 

discorremos sobre as aulas não presenciais para alunos migrantes e refugiados e 

apresentamos algumas contribuições das experiências docentes na escola, 

finalizando com os desafios a serem superados. 
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E por fim, a partir da discussão sobre a problemática que circunda a questão 

do ensino remoto ofertado aos alunos migrantes, serão apresentadas as 

considerações finais. 
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1. CONSIDERAÇÕES SOBRE DIÁSPORA, CULTURA E MIGRAÇÃO 

 

O contexto histórico da humanidade está repleto de eventos diásporicos, seja 

no período do exôdo bíblico, na formação das colônias europeias, na ocupação dos 

espaços territoriais ou mais recentemente, na dispersão de povos em busca de 

melhores condições de vida e trabalho em outros países.  

Segundo Hall (2013, p. 29 - 33), em situação de diáspora as identidades se 

tornam múltiplas, pois os migrantes que atualmente se encontram estabelecidos em 

determinado país, anteriormente perteciam a outro, com sua cultura até então 

estabelecida. A saída da zona de conforto exige, acima de tudo, coragem e 

determinação, é um buscar por algo que não se sabe vai encontrar. Esse contato 

entre diferentes povos e língua causa entrelaçamento de diferentes elementos 

culturais (HALL, 2013, p. 34), desencadeando a formação de grupos multiculturais.  

Os grupos minoritários, como migrantes, negros, minorias étnicas e religiosas, 

ou qualquer outra identidade particular, tendem a se manifestar sempre como grupo 

culturalmente diferenciado. Oliveira e Silva (2006), no ensaio que trata sobre 

multiculturalismo, fala sobre as regras que são definidas nas lutas sociais, por 

pessoas que vivenciam experiências de discriminação e preconceito no jogo das 

diferenças. São citadas por eles algumas instituições organizadoras de cultura, entre 

elas encontra-se a escola, a universidade, o museu, a mídia e os veículos de 

comunicação, que acabam se tornando espaços de expressão dos diferentes grupos 

socioculturais. 

Nesse contexto que se caracteriza pela movimentação e jornada resultante da 

dispersão, entendemos que multiculturalismo decorre da diáspora, da cultura e da 

migração, das quais trataremos a seguir. 

 

1.1 DIÁSPORA 

 

O termo diáspora de modo geral aparece nos dicionários e sites de pesquisa 

sempre com significado de aqueles que eram literalmente obrigados a sair de sua 

terra natal e serem entregues a própria sorte em outra, sendo por isso associada à 

dispersão, como no caso da diáspora africana, ou em relação à saída dos judeus de 

Israel. Assim, 
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Historicamente, a diáspora desenvolvida na terra de adoção, denotava uma 
clivagem entre as antigas e as novas culturas. Na atualidade, o conceito 
está associado à emigração, independentemente das causas que lhe estão 
subjacentes, e o seu significado tem hoje outro lastro, por via do fenômeno 
da globalização” (SOUSA, 2013). 

 
 

Essa clivagem é tratada por Hall (2013), como entrelaçamento cultural 

originado da chegada dos migrantes, onde os hábitos e os costumes trazidos do 

país de origem e a cultura absorvida no país de acolhimento se fundem 

oportunizando uma nova leitura de mundo. 

O migrante nem sempre é disperso forçosamente, muitas vezes é uma 

escolha espontânea, motivado por um lado fantasioso da vida dos cidadãos de 

determinado país diferente do seu, para onde vão por vontade própria. Essa escolha 

pode levar ao caminho do sucesso, mas em muitos casos ao caminho dos conflitos, 

pois, 

 

por um lado, as diásporas pós-modernas podem ser percebidas como 
construtoras de comunidades transnacionais, por outro, o entrecruzamento 
transnacional das suas culturas pode ser visto como uma ameaça à 
solidariedade nacional. Robin Cohen no livro “Global Diásporas” observa 
que, por não assimilarem totalmente a cultura dos países de acolhimento e 
por manterem laços sociopolíticos com a pátria de origem, as diásporas 
vivem na ambiguidade. É por isso que chama a atenção para o facto de elas 
encararem o estado-nação não só como uma forma opressiva de 
organização social, mas também como aquele que protege a liberdade de 
expressão e a diversidade política. As diásporas não são, assim, nem 
assimiladoras nem separatistas, mas possuidoras de vários aspetos 
culturais subjetivos, que não podem ser contidos num único local. A sua 
ambiguidade política e cultural, no entanto, pode ser-lhes desfavorável, 
sendo que a sua existência pode representar uma ameaça para o estado-
nação e, mais claramente, pode ser vista como uma força de desmontagem 
do nacionalismo (SOUSA, 2013). 

 

 

É inevitável a origem de conflitos causados com a chegada de migrantes, que 

sempre são vistos com desconfiança pela população local.  E assim, “muitos sentem 

que a terra se tornou irreconhecível. Em contrapartida, são vistos como se os elos 

naturais e espontâneos que antes possuiam tivessem sido interrompidos por suas 

experiências diaspóricas” (HALL, 2013, p.29). 

O significado de cultura não pode ser fixado definitivamente, pois está sempre 

em movimento: 

 
Acho que a identidade cultural não é fixa, é sempre híbrida. Mas é 
justamente por resultar de formações históricas específicas, de histórias e 
repertórios culturais de enunciação muito específicos, que ela pode 
constituir um ‘posicionamento’, ao qual podemos chamar provisoriamente 
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de identidade (HALL, 2013, p. 432, 433). 

 

Conforme entendimento do autor a identidade não é algo estático, mas é o 

posicionamento que cada indivíduo assume, resultado de experiências históricas 

individuais do processo diaspórico. 

 O desencadeamento da diáspora e suas motivações nos leva a reflexão a 

respeito da construção cultural de uma nação. A consolidação da integração do 

migrante ao meio de convivência, faz com que esse sujeito se sinta parte do grupo 

social do país de migração, quando lhe é permitida a participação nas atividades 

cotidianas do meio.  

Diversos autores que se dedicam aos estudos diaspóricos abrem espaço para 

discutir a valorização das culturas diaspóricas. Stuart Hall (2013) destaca que a 

história da humanidade, com sua trajetória e sua cultura, se caracteriza por ser uma 

história escrita por rupturas provocadas por contatos humanos de diferentes 

localidades, que ultrapassam as linhas territoriais imaginárias.  

Para Brah (2011) o espaço diaspórico se configura no encontro entre três 

elementos: diáspora, fronteira e deslocamentos como pontos de ligação dos 

processos econômicos, políticos, culturais e psicológicos. Entre perdas e ganhos os 

migrantes seguem sua trajetória em busca de sonhos e expectativas de se construir 

uma nova perspectiva de vida. O que poderia colaborar para o sucesso ou não da 

nova caminhada não depende somente daquele que chega, mas principalmente 

daquele que recebe no local de acolhimento.  

Nesse sentido, no entendimento de Avtar Brah (1996) a integração dos 

migrantes a uma sociedade perpassa o processo diaspórico, favorecendo uma 

redefinição histórica cultural, dando espaço a uma formação identitária em trânsito. 

Em relação ao conceito de diáspora gera uma inquietude discursiva entre o lar e a 

dispersão, marcado pelo desejo do retorno, ao mesmo tempo em que diante das 

possibilidades, o percurso toma outros rumos.  

Partindo do pressuposto que as pessoas em processo diaspórico passam por 

uma redefinição histórica cultural, dando espaço a uma formação identitária em 

trânsito,  Brah diz tratar-se da problematização do desejo de pertencimento e de 

pátria em situação de dispersão (BRAH, 1996). 

Com o fim do sistema europeu, a partir da conquista da liberdade, as colônias 

começaram a constituir seus próprios projetos de estado nacional e 
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consequentemente, de identidade nacional. O Fim da guerra fria é um dos 

fenômenos históricos que fez imergir a dimensão cultural, se intensificando com a 

globalização do capital e as trocas de recursos, fazendo com que o multiculturalismo 

aflorasse nas discussões mundiais. 

A diversidade étnica e cultural que temos no Brasil, de norte a sul, deve-se à 

presença dos diversos povos de nacionalidades diferentes observados no decorrer 

da história do país. Todas as nacionalidades que escolheram ou foram obrigadas 

(no caso dos escravos) a migrar para o Brasil, desde a ocupação dos portugueses, 

foram muito importantes para a constituição da população e da cultura brasileira. 

Aos poucos as regiões foram se apropriando de costumes originariamente 

típicos de outros grupos, sem perceber, como se fossem próprios, porque passaram 

a ser corriqueiros, comuns em nossas vidas.  

O movimento da humanidade em busca de vida melhor sempre existiu e 

continua a existir pelos quatro cantos do mundo. No entanto, em ritmo e número, 

nunca foi como atualmente, porque hoje os meios de transporte são muito mais 

rápidos, mais acessíveis e possibilitam a volta.  

A globalização facilitou os deslocamentos das pessoas pelo mundo para 

trabalhar, fazer turismo e migrar, na busca de melhores condições de vida ou para 

obter refúgio de conflitos e guerras. Com as tecnologias da comunicação é possível 

hoje obter informações a respeito de diferentes lugares do mundo e, com os meios 

de transporte disponíveis, deslocar-se mais rapidamente de um lugar para outro. 

Como consequência das migrações ocorrem, inevitavelmente, encontros de 

diferentes culturas, raças, credos e religiões, o que certamente contribui para a 

riqueza cultural e econômica de uma nação. 

Os migrantes quando se deslocam procurando uma vida melhor, não 

“roubam” empregos dos nativos do país de destino, mas, ao contrário, assumem 

postos de trabalho rejeitados por eles, considerados como inferiores, menos nobres, 

pesados e disponíveis em lugares de difícil acesso. Ou então, ao contrário, 

deslocam-se para suprir mão de obra qualificada necessária e inexistente em um 

determinado país, num momento de sua história. Por isso, é preciso desmistificar tal 

concepção e acolher os que buscam o que um dia nossos antepassados buscaram 

aqui: uma vida digna e melhor (HALL, 2013, p. 57-66). 

Com o advento diaspórico pelo mundo “o multiculturalismo não só tem se 

alterado, mas também se intensificado” (HALL, 2013, p. 61), ficando cada vez mais 
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evidente. Hall (2013, p. 64) enxerga o multiculturalismo como um desafio teórico e 

político de reflexão para compreendermos os dilemas da sociedade em que 

vivemos. 

Hall (2013) enfatiza as várias perspectivas sobre o multiculturalismo na visão 

de diversos grupos sociais: a visão da direita entende que o multiculturalismo põe 

em risco a pureza da integridade cultural, a visão liberal acha que pode haver 

ameaça ao universalismo e  a neutralidade do Estado; os modernizadores veem o 

multiculturalismo como ameaça ao triunfo do universalismo ocidental e a esquerda 

vê como privilégio identitário, para gerar divisão étnica da classe operária, fazer 

diferença sem fazer diferença, mantendo as hierarquias sociais, mas que também 

não é o ideal de equidade. 

Para ele o termo multicultural refere-se ao aspecto qualitativo, quando fala-se 

de território, em contexto com vários povos de culturas diferentes se realocando 

nesse território e construindo um novo território e novas culturas (mesclas culturais). 

Por sua vez, multiculturalismo se estabelece como estratégias e políticas de 

governo, é como os sujeitos interagem com esse território multicultural (estrutura de 

poder), ou seja, multiculturalismo são as estratégias políticas de gestão multicultural, 

com algumas possibilidades de segmentos, como o conservador, com suas 

características hegemônicas, que não permite a expressão plena da diversidade 

cultural. O Pluralista que reconhece a diversidade, mas não abre espaço para 

equidade, não possui mudança no processo de gestão que possibilite uma 

redistribuição de recursos. O Comercial que enxerga possiblidade de expansão de 

capital, quando vira produto de mercado e o Crítico cujo reconhecimento da 

diversidade é uma busca de transformação social mais radical (HALL, 2013, p. 58). 

Nesse sentido, temos a proposta de educação libertadora de Paulo Freire, que 

reconhece os saberes populares, reconhecendo a importância do outro, na busca de 

fortalecer a ideia de um ser politizado para uma transformação social. 

E assim, com o crescimento dos cruzamentos de fronteira, a linguagem e a 

cultura das "fronteiras" e da "diáspora" vão se construindo, se diferenciando e 

adquirindo nova dimensão, como podemos observar nas abordagens e seguir. 
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1.2 CULTURA SEM FRONTEIRAS  

 

É muito comum associar a palavra cultura às manifestações artísticas de um 

povo. Não há uma definição específica do termo, estudiosos de diversas áreas, 

como sociologia, antropologia, história, comunicação, entre outras, apresentam 

diversos entendimentos do que seja cultura, mas podemos dizer que cultura é um 

padrão de significados transmitidos historicamente por uma determinada nação, 

(FLEURI, 2003, p. 17).  

É por meio da cultura que o homem desenvolve seus conhecimentos e suas 

atividades cotidianas, e que muitas vezes é confundida com noções de se ter 

educação, bons costumes, etiqueta ou comportamento de elite. 

A cultura de um povo e tudo que os representa, não começa nem termina em 

fronteiras demarcadas por linhas imaginárias e, nesse viés, podemos dizer que os 

migrantes acabam tendo um papel fundamental na construção cultural de um país. 

Além de não serem permanentes, para Hall (2013, p. 39) as culturas 

transgridem os limites políticos e de fronteiras, pois possuem sua própria formação e 

está sempre em evolução: 

 
A cultura é uma produção. Tem sua matéria prima, seus recursos, seu 
trabalho produtivo. Depende de um conhecimento da tradição enquanto “o 
mesmo em mutação” e de um conjunto efetivo de genealogias. Mas o que 
esse “desvio através de seu passado” faz é nos capacitar, através da 
cultura, a nos produzir a nós mesmos de novo, como novos tipos de 
sujeitos. Portanto, não é uma questão do que as tradições fazem de nós, 
mas daquilo que nós fazemos das nossas tradições. Paradoxalmente, 
nossas identidades culturais, em qualquer forma acabada, estão à nossa 
frente. Estamos sempre em processo de formação cultural. A cultura não é 
uma questão de ontologia, de ser, mas de se tornar (HALL, 2013, p. 49). 

 

Para Hall (2013, p. 47), a melhor alternativa para lidar com a diversidade 

cultural no mundo é perceber as nuances das diferentes culturas que estão 

transformando o mundo: 

 
As culturas emergentes que se sentem ameaçadas pela força da 
globalização, da diversidade e da diversidade e da hibridização, ou que 
falharam no projeto de modernização, podem se sentir tentadas a se fechar 
em torno de suas inscrições nacionalistas e construir muralhas defensivas. 
A alternativa não é apegar-se a modelos fechados, unitários e homogêneos 
de “pertencimento cultural”, mas abarcar os processos mais amplos – o jogo 
da semelhança e da diferença – que estão transformando a cultura no 
mundo inteiro. Esse é o caminho da diáspora, que é a trajetória de um povo 
moderno. Isso pode parecer a princípio igual – mas, na verdade, é muito 
diferente – do velho “internacionalismo” do modernismo europeu (HALL, 
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2013, p. 52). 

 

 

Essa tentativa de homogeneização pode levar a radicalismos extremos que a 

sociedade de hoje já não comporta mais, pois as diferenças culturais e os direitos 

conquistados por esses grupos minoritários estão cada vez mais presentes na 

atualidade. 

A dimensão cultural no contexto de migração deve ser considerada como um 

canal favorável para a integração e a convivência intercultural, em contextos nos 

quais as diversidades culturais, muitas vezes, são vistas como indesejável ou até 

mesmo como fatores de ameaça à qualidade de vida da população local. Portanto, é 

primordial que o migrante possa se sentir parte daquela sociedade onde escolheu 

viver, e assim: 

 
Possuir uma identidade cultural nesse sentido é estar primordialmente em 
contato com um núcleo imutável e atemporal, ligando ao passado o futuro e 
o presente numa linha initerrupta. Esse cordão umbilical é o que chamamos 
de tradição (HALL, 2013, p. 32). 
 

Podemos observar que o autor enfatiza que a busca da essência da 

diversidade pode atrair um retorno de benesses, de uma riqueza extraordinária para 

o trabalho em sala de aula. O que era, a princípio um problema, passa então a ser 

aporte pedagógico, onde a interação e a troca de conhecimentos das culturas 

diversas só vem contribuir para o enriquecimento do ambiente escolar:  

 
Por todo o globo, os processos das chamadas migrações livres e forçadas 
estão mudando a composição, diversificando as culturas e pluralizando as 
identidades culturais dos antigos Estados-nação dominantes, das antigas 
potências imperiais e, de fato, do próprio globo. Os fluxos não regulados de 
povos e culturas são tão amplos e tão irrefreáveis quanto os dos fluxos 
patrocinados do capital e da tecnologia (HALL, 2013, p. 49-50). 

 

Os migrantes dão uma grande contribuição ao país que os recebem, não só 

no que diz respeito à ordem cultural, mas econômica e social também. Nesse 

sentido diáspora vem sempre associada à interculturalidade, quando o migrante se 

torna de fato participante do processo de integração em uma sociedade.  

Canclini afirma que: 
 

Hoje todas as culturas são de fronteiras. Todas as artes se desenvolvem em 
relação com outras artes: o artesanato migra do campo para a cidade; os 
filmes, os vídeos e canções que narram acontecimentos de um povo que 
são intercambiados com outros. Assim as culturas perdem relação exclusiva 
com seu território, mas ganham em comunicação e conhecimento 



24 

 

(CANCLINI, 1998). 

 

 

 

A questão cultural sempre ultrapassa as fronteiras territoriais, e isso faz com 

que os hábitos e costumes de um povo sejam levados consigo e socializados nos 

locais onde chegam, causando o fenômeno cultural que os teóricos chamam de 

hibridismo cultural.  

 

1.3 A MIGRAÇÃO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

  Os movimentos migratórios marcam as sociedades, desencadeando 

situações emergenciais, que precisam de atenção devida e responsável, com ações 

de efeitos, a médio e longo prazo. O deslocamento para outro país, o contato do 

migrante com uma nova cultura, faz romper muitos dos laços com o lugar de origem, 

mas ao mesmo tempo ele não se encaixa no local onde se encontra, causando 

conflitos pessoais. 

O Brasil tem avançado muito no reconhecimento legal do direito de migrantes 

e as suas diferenças culturais. Pela legislação brasileira observamos os direitos 

conquistados por migrantes e refugiados, desde a Constituição da República 

Federativa do Brasil (1988), na qual se observa o reconhecimento do direito das 

pessoas residentes no país, seja brasileiro ou de qualquer outra nacionalidade, 

conforme estabelece o artigo 5º:  

 
Art. 5º - 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[...]. 
Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, [...].  

 

Na mesma ótica da Constituição Federal em defesa do direito a educação, a 

LDB segue garantindo e ampliando esses mesmos direitos, visto que o Estado é o 

principal responsável por oferecer às crianças residentes no Brasil uma educação 

gratuita com qualidade, desde a educação infantil até o ensino médio.  

Nesse sentido, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) 

dispõe em seu artigo 2º que a educação do menor de idade “é dever da família e do 

Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana”, 
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assim como estabelece o artigo 3º “o ensino será ministrado com base nos 

seguintes princípios: I - igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola; [...] XII - consideração com a diversidade étnico-racial”. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (1990) em seu artigo 4º segue 

na defesa dos direitos citados anteriormente de que,  

 
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 

à profissionalização, à cultura, à dignidade [...] (ECA,1990).  

 

O ECA que se encontra publicada sob a lei nº 8.069/90, trata-se de uma lei 

que garante a criança e ao adolescente, entre outros direitos, o da educação. 

E ainda que (Art. 5º) “nenhuma criança ou adolescente será objeto de 

qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão”, e será “punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, 

aos seus direitos fundamentais”. 

No Brasil, os menores migrantes têm os mesmos direitos que os brasileiros e 

estão protegidas pelo ECA. No entanto, eles têm necessidades mais específicas, por 

estarem mais vulneráveis à violência, exploração e abuso.  

A Lei dos Refugiados (nº 9.474, 1997), no artigo 43º, garante que no exercício 

de seus direitos e deveres, a condição atípica dos refugiados deverá ser 

considerada quando da necessidade da apresentação de documentos emitidos por 

seus países de origem ou por suas representações diplomáticas e consulares. 

Estabelece ainda que (Art. 44º), no âmbito educacional no reconhecimento de 

certificados e diplomas, os requisitos para a obtenção da condição de residente e o 

ingresso em instituições acadêmicas de todos os níveis deverão ser facilitados, 

levando-se em consideração a situação desfavorável vivenciada pelos refugiados. 

A Lei da Migração (nº 13.445, 2017), em seu artigo 4º, também traz garantia 

de igualdade e direito a educação: 

Art. 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: I - 
direitos e liberdades civis, sociais, culturais e econômicos; [...] X - direito à 
educação pública, vedada a discriminação em razão da nacionalidade e da 
condição migratória. 

 

 Elaborada para substituir o antigo Estatuto do Estrangeiro (Lei 6.815/80), que, 
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além de extinguir o termo “estrangeiro”, vem definir novos direitos aos migrantes, 

como igualdade de tratamento e de oportunidade, e ainda inclusão social, laboral e 

produtiva, através de políticas públicas.  

Conforme Relatório anual (2020) do Observatório das Migrações 

Internacionais: 

 
O Brasil vivenciou períodos em que a média mensal de solicitações de 
refúgio chegou a 9 mil, em especial em meados de 2018, fato atribuído ao 
fluxo de venezuelanos para o país. Números com essa ordem de grandeza 
se mantiveram ao longo de 2019, fazendo com que o total de solicitações 
do ano superasse 2018. Desde novembro de 2019, antes, portanto, da 
pandemia de COVID-19, o volume mensal veio caindo, chegando a 5.614 
em fevereiro e 5.771 em março de 2020. A partir de então, já refletindo as 
restrições impostas pela pandemia, os números caíram bruscamente para 
609 em abril e 208 em maio, voltando a subir em junho para 955, julho 
(1.285) e agosto (1.341), mantendo-se ainda em patamares distantes da 
situação pré-pandemia. A queda acumulada nas solicitações de refúgio 
entre 2019 e 2020, considerando os meses de janeiro a agosto, foi de 
56,7% (OBMigra, 2020). 

 

Este intenso fluxo migratório vem desencadeando diversas situações 

desafiadoras no território nacional brasileiro. São pessoas que chegam com 

condições financeiras e de moradia muito precárias, além da documentação irregular 

e dificuldade de acesso ao serviço público, os migrantes fazem parte de um dos 

grupos mais vulneráveis da sociedade.  

No âmbito educacional, as leis e normas orientam sempre no sentido de 

minimizar as dificuldades enfrentadas pelos alunos migrantes, assim sendo os 

referenciais norteadores oferecem caminhos para a construção de currículos que 

abrangem os direitos garantidos em leis nacionais. 

Nesse sentido, destacamos as dez competências gerais contempladas no 

referencial curricular do Estado de Rondônia, da Base Nacional Comum Curricular - 

BNCC, principalmente a competência 3 e 9, que diz respeito ao repertório cultural e 

a empatia e cooperação. 

 
Competências Gerais da Educação Básica:  
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 
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locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da 
produção artístico-cultural. 
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como 
Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como 
conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se 
expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em 
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 
práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 
disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações 
próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da 
cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência 
crítica e responsabilidade. 
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. 
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, com-
preendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as 
dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. 
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. 
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, 
flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em 
princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários (BNCC, 
2015). 
 
 

Resumidamente, as dez competências gerais da BNCC compreendem: 

Conhecimento; pensamento científico, crítico e criativo; repertório cultural; 

comunicação; cultura digital; trabalho e projeto de vida; argumentação; 

autoconhecimento e autocuidado; empatia; cooperação; responsabilidade e 

cidadania. 

Destaca-se ainda que as ações para promover uma educação inclusiva, 

valorizando os aspectos culturais e as manifestações artísticas, com respeito aos 

direitos humanos, sempre aprendendo a agir coletivamente, com empatia e 

resiliência, incidem diretamente no trato com os grupos minoritários, dos quais estão 

inclusos os migrantes. 

Entendemos que a implementação das competências da BNCC não é só 

responsabilidade da instituição de ensino, mas envolve toda comunidade escolar, a 
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família e a sociedade em geral, no sentido de proporcionar uma transformação 

educacional e que cada escola possa se adequar às novas demandas. 

É importante sempre lembrar que a educação básica no Brasil é um direito 

público subjetivo, e deve ser ofertado pelo Estado a todo cidadão, obrigatoriamente 

dos quatro aos dezessete anos de idade, sem distinção de raça, cor, credo ou 

situação social, conforme determina o artigo 5º da Lei de Diretrizes e Bases - LDB, e 

não pode ser negado a ninguém que o requeira.  

 
Art. 5o O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, 
podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, 
organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, 
ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigí-lo (Redação 
dada pela Lei nº 12.796, de 2013, que altera a Lei nº 9394, de 20 de 
dezembro de 1996). 

 

Para ser reconhecido como cidadão não basta ter certidão de nascimento, 

votar, pagar tributos, obedecer às leis. Ter cidadania é ter compromisso histórico, é 

fazer parte das decisões e ações da sociedade. São comportamentos que se 

aprende ao longo dos anos, compartilhando os mesmos espaços sociais, como é o 

caso da escola, que pode ser considerado local privilegiado de aprendizagem e de 

vivência cidadã. 

E ainda em relação ao direito à educação (art. 13 do “Protocolo de San 

Salvador”), foi estabelecida uma medida de cooperação entre os órgãos estatais, a 

fim de reconhecer certificados e estudos realizados na educação básica entre os 

Estados Partes da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, “Pacto de San 

José da Costa Rica”.  

Em 2019 foi publicado o Decreto nº 6.729, de 12 de janeiro de 2009, que 

“promulga o Protocolo de Integração Educativa e Reconhecimento de Certificados e 

Estudos de Nível Fundamental e Médio Não-Técnico entre os Estados Partes do 

Mercosul, Bolívia e Chile, assinado em Brasília, em 5 de dezembro de 2002”, a fim 

de assegurar aos migrantes o acesso à educação. 

Os acordos estabelecidos entre os países que fazem parte da Convenção 

acerca de documentos escolares são considerados um grande avanço, facilitando 

para as escolas a realização do acolhimento de alunos migrantes, que desejam dar 

prosseguimento ao seu percurso educacional no Brasil. 

Toda essa legislação pode ser considerada um grande progresso para a 

integração de migrantes, assim como o primeiro passo para uma sociedade mais 
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justa, onde não há lugar para tratar pessoas com distinção, rotulando de nacionais, 

migrantes ou refugiados, mas sim com respeito, como seres humanos que, em sua 

fragilidade, necessitam de acolhimento. 
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2. A DIVERSIDADE CULTURAL E O ENSINO INTERCULTURAL 
 

 

Nesta seção tratamos sobre questões da diversidade cultural e do ensino 

intercultural. Entendemos que são questões que precisam ser dominadas pelos 

docentes, para que possam oferecer ao aluno conhecimentos e possibilidades de 

uma visão mais democrática das relações sociais no ambiente escolar. Como afirma 

Fleuri (2009), “a educação, como mecanismo de transmissão e reprodução do 

conhecimento, tem um papel fundamental na disseminação de informação sobre as 

questões tratadas pelos temas da diversidade”.   

Sendo assim, ressalta-se que o planejamento do fazer pedagógico deve 

sempre ser estruturado com base no reconhecimento da multiculturalidade e na 

perspectiva intercultural, que vem ganhando grande relevância social e educacional, 

(FLEURI, 2003, p.16). 

 

 
2.1 DA DIVERSIDADE CULTURAL 

 

A diversidade cultural compreende as mais variadas diferenças de hábitos e 

costumes de um povo, que teve início no Brasil, como resultado dos movimentos 

migratórios originados com a colonização.   

A descoberta das Américas fez com que a visão de mundo que os europeus 

tinham até então, se ampliasse, e segundo Fleuri (2009), com o desenvolvimento do 

comércio e das cidades, a visão estática e hierárquica da sociedade feudal, 

pressupostamente regida por leis divinas imutáveis, foi duramente questionada e 

mudou radicalmente. 

Quando os europeus chegaram às terras amazônicas, no século XVI, ela não 

era um vazio demográfico, como afirma SOUZA (1994), havia muitos povos que 

habitavam a região. E já naquela época a diversidade cultural na Amazônia era 

constituída por uma grande variedade de etnias, que possuíam as suas lendas, seus 

saberes, sua culinária, sua música, entre outros aspectos provenientes da cultura 

amazonense. Hoje a região norte recebe constantemente um número expressivo de 

migrantes de diversos lugares e países. 

Viver na Amazônia é estar sempre em contato com a diversidade e com as 

peculiaridades locais de uma cultura híbrida e multicultural. E pensar sobre o ensino 
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intercultural é considerar essa diversidade no contexto escolar, o que nos leva 

sempre a pensar numa perspectiva de inclusão socio-cultural. No entanto, não se 

resume somente a essa ação, o assunto tem uma amplitude bem maior.   

No contexto geral, entende-se por diversidade a reunião de tudo aquilo que 

apresenta múltiplos aspectos e que se diferenciam entre si, podendo ser cultural, 

biológica, étnica, linguística, religiosa, social, gênero, dentre outras, as quais 

seguem especificadas de forma breve: 

A diversidade cultural é uma fusão de diferentes culturas, com língua, 

tradição, religião, costumes, organização familiar e política, que possuem 

características próprias de determinada sociedade, estado ou país. 

Por diversidade biológica ou biodiversidade entende-se ser a grande 

variedade de organismos vivos que compreende a fauna, a flora e os micro-

organismos da face da Terra.  

Diversidade étnica é a junção de diversos povos numa mesma sociedade, 

que possuem afinidades de origem, história, idioma religião e cultura, independente 

do país em que se encontrem.  

A diversidade religiosa ocorre quando se considera todos os sujeitos 

religiosos como legítimos. A diversidade social é concernente aos costumes de uma 

sociedade, entre os quais podemos citar: modo de se vestir, culinária, manifestações 

artísticas e religiosas, tradições, entre outros aspectos. E a diversidade de gênero 

consiste na escolha do gênero com o qual a pessoa se identifica. O que será dado 

maior destaque nesta pesquisa é a diversidade linguística e cultural, que se 

estabelece a partir da convivência de línguas e culturas diferentes.  

A Região Norte possui uma grande diversidade cultural, sua população é 

composta da miscigenação de vários povos que juntos formaram uma nova 

identidade cultural.  

Aceitar a diversidade não é apenas conseguir lidar com gêneros, cores ou 

orientações sexuais distintas, mas principalmente respeitar ideias, culturas e 

histórias de vida, que se apresentam diferentes da sua.  

Assim, para compreendermos melhor o sentido do termo “diversidade”, 

recorremos ao dicionário online (HOUAISS1), que define a palavra como um 

substantivo feminino, que possui características daquilo que é diverso, diferença, 

                                                      
1 https://www.dicio.com.br/houaiss/ 
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dessemelhança, variação, variedade, ou conjunto que apresenta características 

variadas, multiplicidade. Nesse sentido, a nossa região é um campo vastíssimo de 

pesquisa nessa área. 

Ao citar Homi Bhabha (1998, p. 63), Fleuri (2009) em seu texto no “módulo 

educação para a diversidade e cidadania”, o faz com intuito de esclarecer o 

entendimento sobre o paradigma do conceito de diversidade e do conceito de 

diferença. Segundo ele “diversidade cultural refere-se à cultura como um objeto do 

conhecimento empírico, reconhecendo conteúdos e costumes culturais pré-dados”. 

E ao definir os aspectos da diversidade cultural, Fleuri (2003, p. 23), afirma que “são 

aqueles aspectos de nossas identidades que surgem de nosso pertencimento a 

culturas étnicas, raciais, linguísticas, religiosas, nacionais e que sofrem contínuos 

deslocamentos ou descontinuidades”. A diversidade pressupõe que haja uma 

separação entre culturas, como se cada cultura constituísse uma identidade coletiva 

única. E o autor segue deixando claro que “em contraposição a perspectiva 

essencialista, a diferença cultural se constitui como o processo de enunciação da 

cultura que vai se desenvolvendo na interação entre grupos”, (FLEURI, 2003).  

A abordagem acerca da diversidade e do ensino intercultural nas escolas 

públicas devem ter como amparo as leis e normas educacionais que as instituições 

de ensino devem observar, no âmbito da construção curricular, para subsidiar a 

discussão sobre a integração cultural e a sua aplicabilidade em sala de aula, a partir 

da legislação educacional vigente, que tem como obetivo orientar as ações 

pedagógicas a serem planejadas pelas instituições de ensino. 

No sentido de contribuir com o trabalho docente acerca da diversidade e do 

ensino intercultural, relacionamos alguns documentos nacionais e normas 

educacionais que estabelecem direitos acerca da diversidade no nosso país. Dentre 

eles, podemos citar:  

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é destinada a 

assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o 

bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 

uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LBD) 1996, que traz no 

parágrafo 1º do artigo 26, que a parte diversificada dos currículos deverá estar 

harmonizada à Base Nacional Comum Curricular e articulada a partir do contexto 

histórico, econômico, social, ambiental e cultural. A Lei dispõe de orientações 
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pedagógicas para arquitetura de currículos e práticas pedagógicas relativas à 

interculturalidade, considerando a disponibilização de espaços para manifestação e 

valorização das culturas. 

A Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010, no artigo 9º e nos 

incisos II e III do artigo 10 deixa claro que: 

 
Art. 9º A escola de qualidade social adota como centralidade o estudante e 
a aprendizagem, o que pressupõe atendimento aos seguintes requisitos:  
I - Revisão das referências conceituais quanto aos diferentes espaços e 
tempos educativos, abrangendo espaços sociais na escola e fora dela;  
II - Consideração sobre a inclusão, a valorização das diferenças e o 
atendimento à pluralidade e à diversidade cultural, resgatando e respeitando 
as várias manifestações de cada comunidade;  
Art. 10. [...] 
§ 1º O planejamento das ações coletivas exercidas pela escola supõe que 
os sujeitos tenham clareza quanto:  
[...] 
II - À relevância de um projeto político-pedagógico concebido e assumido 
colegiadamente pela comunidade educacional, respeitadas as múltiplas 
diversidades e a pluralidade cultural;  
III - à riqueza da valorização das diferenças manifestadas pelos sujeitos do 
processo educativo, em seus diversos segmentos, respeitados o tempo e o 
contexto sociocultural; 
Art. 43 [...] 
§ 3º A missão da unidade escolar, o papel socioeducativo, artístico, cultural, 
ambiental, as questões de gênero, etnia e diversidade cultural que 
compõem as ações educativas, a organização e a gestão curricular são 
componentes integrantes do projeto político-pedagógico, devendo ser 
previstas as prioridades institucionais que as identificam, definindo o 
conjunto das ações educativas próprias das etapas da Educação Básica 
assumidas, de acordo com as especificidades que lhes correspondam, 
preservando a sua articulação sistêmica.  

 

Para uma escola de qualidade social, o projeto político pedagógico deve ser 

construído coletivamente, levando em consideração a parceria de toda a 

comunidade escolar, priorizando aspectos de inclusão e o atendimento à pluralidade 

e à diversidade cultural. 

O Plano Nacional de Educação (2014-2024) - Lei n° 13.005, de 25 de junho 

de 2014, nos incisos I, II e III do artigo 8º estabelece que cada ente federado deve 

garantir em seus planos de educação a integração cultural:  

 

§ 1o  Os entes federados estabelecerão nos respectivos planos de 
educação estratégias que:  
I - assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais 
políticas sociais, particularmente as culturais; 
II - considerem as necessidades específicas das populações do campo e 
das comunidades indígenas e quilombolas, asseguradas a equidade 
educacional e a diversidade cultural; 
III - garantam o atendimento das necessidades específicas na educação 
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especial, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, 
etapas e modalidades; 

 

O PNE traz, a partir da sua aprovação, duas ações referentes à diversidade: 

superar desigualdades e promover princípios do respeito à diversidade. O objetivo é 

estabelecer a inclusão e superar as desigualdades étnico-raciais de minorias sociais 

que carregam em si histórico de segregação. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais dos temas transversais, 

a temática pluralidade cultural diz respeito ao conhecimento e à valorização das 

características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais que convivem no 

território nacional, às desigualdades socioeconômicas e a crítica às relações sociais 

discriminatórias e excludentes, que permeiam a sociedade brasileira, oferecendo ao 

aluno a possibilidade de conhecer o Brasil como um país complexo, multifacetado e 

algumas vezes paradoxal. 

E no âmbito estadual o Referencial Curricular do Estado de Rondônia, 

aprovado pela Resolução nº 1.233/18-CEE/RO, de 19 de dezembro de 2018 

apresentam:   

 
Objetivos para melhoria e qualidade no processo de ensino e 
aprendizagem, com a inclusão escolar de toda população estudantil, 
assegurando o acesso ao conhecimento com equidade e propiciando 
condições de permanência e sucesso escolar; fornecendo às escolas 
informações e orientações sobre estratégias pedagógicas. 
 

Este Referencial propõe a concepção de uma comunidade escolar, que possa 

buscar a valorização da diversidade étnica e cultural que a compõe, compreendendo 

suas relações, marcadas por desigualdades socioeconômicas, e apontar caminhos 

para a valorização da pluralidade cultural como afirmação da diversidade, no sentido 

de caminhar na direção de uma sociedade plenamente democrática. 

Observamos que as leis e normas citadas nesta pesquisa vem sendo 

aprimoradas ao longo dos anos e entendemos ser importante destacá-las para 

conhecimento do docente, e que, a partir disso, possam produzir aulas mais 

enriquecedoras, garantindo assim o direito dos alunos migrantes. 

 

 

2.2 O CONCEITO DE INTERCULTURALIDADE E SUAS CONTRIBUIÇÕES 
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Na América Latina os debates sobre interculturalidade surgiram para fazer 

referência às políticas públicas educacionais voltadas para os movimentos indígenas 

(WALSH, 2019). 

Segundo Fleuri (2003) a Declaração sobre a raça e os preconceitos raciais, 

que foi aprovada e proclamada pela Conferência Geral da Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), na 20ª reunião realizada 

em Paris, em 27 de novembro de 1978, “foi um dos primeiros textos a propor os 

conceitos fundantes da educação intercultural”. 

O conceito de interculturalidade aparece sempre associado ao 

multiculturalismo e à diversidade cultural, e tem como proposta a convivência 

democrática entre diferentes culturas, na busca de integração entre elas. Desde a 

sua origem o termo vem sendo utilizado com frequência nas teorias e ações 

pedagógicas, e vem ganhando amplitude, passando a referir-se também as práticas 

culturais e de políticas públicas, 

 
Tal perspectiva configura uma proposta de «educação para a alteridade», 
aos direitos do outro, à igualdade de dignidade e de oportunidades, uma 
proposta democrática ampla que, no mundo anglo-saxão, se define como 
Multicultural Education (EUA, Canadá, Grã-Bretanha), e que, nos outros 
países da Europa, assume diferentes denominações: pedagogia do 
acolhimento, educação para diversidade, educação comunitária, educação 
para a igualdade de oportunidades ou, mais simplesmente, educação 
intercultural. (FLEURI, 2005, p. 94). 
 
 

O ensino que considera a interculturalidade, para Candau (2008), tem como 

finalidade promover uma educação para o reconhecimento do “outro”, e manter o 

diálogo entre os diferentes grupos sociais e culturais.  

Paulo Freire, nos idos dos anos de 1972, já fazia considerações bastante 

relevantes sobre a interculturalidade educacional, pensando numa escola constituída 

com base comunitária. Esse autor enfatizava o quanto nós precisaríamos aprender 

uns com os outros e com as diferenças. A perspectiva intercultural na educação 

deve apresentar orientação para a “construção de uma sociedade democrática, 

plural, humana, que articule políticas de igualdade com políticas de identidade”, 

(CANDAU, 2008). 

Na interculturalidade educacional considera-se importante que o docente 

esteja disposto não só a ensinar as estruturas e regras da língua, mas também 

estalecer conexão entre língua e os elementos culturais, que precisam estar 

contemplados nas habilidades de cada componente curricular trabalhado.  
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Nesse sentido, o docente poderia utilizar os recursos disponíveis no âmbito 

da diversidade linguística existente, como recurso pedagógico para integração dessa 

clientela diversa. Exemplificando, entendemos que a oferta de jogos audiovisuais, 

com palavras de idiomas diferentes, contemplando os idiomas dos migrantes 

presentes na sala de aula, para que cada um possa socializar seus conhecimentos 

entre si, criando situações que possam provocar uma interação maior entres os 

alunos. Outra situação a ser explorada, poderia ser a utilização de letras de músicas 

em línguas diferentes e/ou danças, objetivando, além de conhecer novas línguas, 

despertar no outro o interesse em conhecer novas culturas, hábitos e costumes dos 

colegas de sala.  

Como experiência pessoal, abro um parêntese e me coloco na condição de 

migrante, reportando-me ao ano de 1986, com a chegada ao estado de Rondônia, 

advindo do estado do Paraná, com a oportunidade de viver novas experiências, fora 

do espaço de conforto, e de estar em contato com uma nova realidade, que 

apresentava hábitos e costumes diferentes do habitual. O Sul e o Norte são regiões 

que possuem culturas bem diversa, observadas na alimentação, vestimentas e 

variação linguística. Essa situação, à época, causou certo choque cultural, mas aos 

poucos houve adaptação e integração ao meio de convivência, muito em razão do 

acolhimento de pessoas que possuiam a real compreensão do termo integração 

social, embora tratava-se de uma situação de emigração.  

 

2.3 INTERCULTURALIDADE CRÍTICA 

 

Entende-se por Interculturalidade crítica o saber reconhecer a diversidade 

cultural como instrumento essencial e estratégico em relação a educação escolar, 

possibilitando a promoção de ações construtivas, para que ocorra o reconhecimento 

e respeito às diversidades culturais existentes, (CANDAU, 2010). A perspectiva da 

interculturalidade crítica começa a se destacar a partir do movimento pós-

colonialista, que se estabeleceu por meio de um conjunto de correntes teóricas no 

âmbito dos estudos culturais. Assim, o termo passou a ser disseminado, ainda nas 

décadas de 70 e 80, em razão do crescimento dos processos migratórios que 

ocorriam em todos os Continentes.  

Na América Latina os estudos sobre o tema passaram a ser considerados de 

grande relevância, motivados pela diversidade existente entre os habitantes locais. 
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Atualmente podemos encontrar muitas pesquisas sobre essa temática, que tem 

como objetivo promover o fortalecimento das afirmações das diferenças – étnicas, 

de gênero, orientação sexual, religiosas, entre outras – que se manifestam em todas 

as suas cores, sons, ritos, saberes, crenças e diversas linguagens, (CANDAU, 

2010): 

 
Ao longo de 1980 e 1990, onze países latino-americanos reconheceram em 
suas Constituições o caráter multiétnico, pluricultural e multilíngue de suas 
sociedades. Como consequência, políticas públicas na área educativa 
precisaram contemplar as diferenças culturais. Nesse sentido, as diferentes 
reformas na área de educação incorporam a perspectiva intercultural, seja 
como um dos eixos articuladores dos currículos escolares, seja introduzindo 
questões relativas às diferenças culturais como temas transversais. No 
entanto, se este alargamento do conceito e de seu impacto sobre as 
políticas públicas pode ser visto como um significativo progresso, não deixa 
de estar permeado por fortes ambiguidades, pois esta incorporação se dá 
no contexto de governos que estão comprometidos com a implementação 
de políticas de caráter neoliberal, que assumem a lógica da globalização 
hegemônica e a agenda dos principais organismos internacionais.  
A incorporação do discurso da interculturalidade neste contexto se dá com 
uma abordagem orientada a inibir conflitos explícitos ou latentes, e não 
provocar mudanças de caráter estrutural. São incorporados alguns aspectos 
da diversidade cultural, orientados a promover a tolerância, o respeito 
mútuo e maiores espaços de expressão dos diferentes grupos 
socioculturais, mas sempre limitada (CANDAU, 2010, p. 163). 

 

As políticas públicas de determinados países nem sempre dão conta de suprir 

as necessidades dessa abordagem multicultural, pelo fato da falta de 

comprometimento daqueles que implementam as políticas interculturais. 

Walsh (2009) é referência para suscitar discussões acerca das perspectivas 

defendidas sobre interculturalidade, e a definiu em três tipos: relacional, funcional e 

crítica. 

A interculturalidade relacional é estabelecida por meio de conhecimento 

empírico, quando o intercâmbio cultural é instituído entre os diferentes grupos 

étnico-culturais que convivem em um mesmo espaço geográfico. Enquanto que a 

funcional se dá baseada no reconhecimento da diversidade sociocultural, quando as 

diferentes expressões socioculturais são toleradas, visando a integração dos grupos 

sociais diversos. E a crítica ocorre na existência de questionamentos a respeito das 

relações de poder e hierarquização, principalmente nas situações de desigualdade, 

inferiorização, racialização e discriminação. 

Nesse entendimento, trabalhar a interculturalidade crítica em sala de aula é 

oportunizar diálogos entre as diferentes culturas presentes: 
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Por eso, la interculturalidad crítica debe ser entendida como una 
herramienta pedagógica, la que pone en cuestionamiento continuo la 
racialización, subalternización e inferiorización y sus patrones de poder, 
visibiliza maneras distintas de ser, vivir y saber, y busca el desarrollo y 
creación de comprensiones y condiciones que no sólo articulan y hacen 
dialogar las diferencias en un marco de legitimidad, dignidad, igualdad, 
equidad y respeto, sino que también –y a la vezalientan la creación de 
modos “otros” de pensar, ser, estar, aprender, enseñar, soñar y vivir que 
cruzan fronteras. La interculturalidad crítica y la de-colonialidad, en este 
sentido, son proyectos, procesos y luchas –políticas, sociales, epistémicas y 
éticas- que se entretejen conceptual y pedagógicamente, alentando una 
fuerza, iniciativa y agencia ético-moral que hacen cuestionar, trastornar, 
sacudir, rearmar y construir. Esta fuerza, iniciativa, agencia y sus prácticas 
sientan las bases de lo que yo llamo pedagogía de-colonial (WALSH, 2009, 
p. 15)2. 

 

Nessa proposta pedagógica, Walsh (2019) sugere alternativas para outras 

formas de ver o mundo, ampliando horizontes para outros modos de ser e saber de 

forma integrada, proporcionando inclusão dignamente possível, condizente com a 

perspectiva intercultural crítica, em um processo em que a identidade do outro não 

seja só tolerada, mas respeitada e valorizada na construção de novas possibilidades 

de conhecimento. 

Paulo Freire (1972) já trazia essa concepção de interculturalidade crítica 

embora não estabelecida em uma nomeclatura, conforme afirma Oliveira (2011): 

 
A interculturalidade presente no pensamento educacional de Paulo Freire é 
crítica, considerando algumas características apresentadas por Walsh 
(2009): problematiza a estrutura social vigente evidenciando as relações de 
poder; tem como ponto de partida as pessoas que sofrem um histórico 
processo de submissão e subalternização; preocupam-se com práticas de 
desumanização e exclusão que privilegiam uns sobre outros, naturalizam a 
diferença e ocultam a desigualdade social e tem suas raízes nas discussões 
políticas postas pelos movimentos sociais (OLIVEIRA, 2011, p. 122). 

 

Essa visão intercultural freireana foi um marco na história da educação 

brasileira, que muito contribuiu para compreendermos essa nova ótica, não só na 

                                                      
2 Por isso, a interculturalidade crítica deve ser entendida como uma ferramenta pedagógica, que 

questiona continuamente a racialização, subalternização e inferiorização e seus padrões de poder, 
torna visíveis as diferentes formas de ser, viver e conhecer, e busca o desenvolvimento e a criação 
de entendimentos. E condições que não só articule e dialogue as diferenças num quadro de 
legitimidade, dignidade, igualdade, equidade e respeito, mas também - e ao mesmo tempo que 
estimule a criação de "outras" formas de pensar, ser, estar, aprender, ensinar, sonhar e viver, que 
cruzam fronteiras. A interculturalidade crítica e a decolonialidade, nesse sentido, são projetos, 
processos e lutas-políticas, sociais, epistêmicas e éticas- que se entrelaçam conceitualmente e 
pedagogicamente, estimulando uma força ético-moral, que fazem questionar, transformar, abalar , 
rearmar e construir. Essa força, iniciativa e suas práticas lançam as bases do que chamo de 
pedagogia decolonial, (WALSH, 2009, p. 15). 
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educação para adultos citada por pelo autor, mas para olharmos o outro numa nova 

pespectiva. 

 

2.4 INTERCULTURALIDADE NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

No contexto escolar, para que haja uma compreensão adequada de como se 

trabalhar com o diferente na escola, buscamos verificar o Referencial Curricular 

elaborado por técnicos da Secretaria de Estado da Educação, o qual serve de base 

para orientar a construção do projeto político pedagógico nas escolas, e 

posteriormente o currículo, o planejamento de curso e o plano de aula, 

potencializando a aprendizagem.  

Em 2013 foi elaborado o primeiro Referencial Curricular de Rondônia, 

objetivando orientar o planejamento de ensino dos professores, e priorizando 

atividades capazes de propiciar aprendizagens significativas e dessa forma 

estabelecer estratégias para melhorar a qualidade do ensino e o sucesso da 

aprendizagem. 

Com o advento da Base Nacional Comum Curricular - BNCC, esse 

Referencial foi reformulado para atender as mudanças estabelecidas pela base. O 

novo documento tratou a questão em um capítulo inteiro, com o título “Modalidades 

de Educação: a diversidade na formação humana, com as seguintes temáticas: 

Educação Especial, Educação Escolar Indígena e Quilombola, Educação de Jovens 

e Adultos”. 

Destacamos também os temas transversais: Educação em direitos humanos 

e diversidade, Ética e cidadania, Pluralidade Cultural, Educação das Relações 

étnico-raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, africana e indígena. A 

partir dessa alteração as escolas têm um prazo para adequarem suas propostas 

pedagógicas, para o atendimento das novas mudanças, de modo a garantir a 

escolarização de qualidade e a promoção do desenvolvimento das potencialidades 

dos alunos. 

Durante a pesquisa verificamos também, o projeto político pedagógico de 3 

(três) escolas, sendo uma estadual, uma municipal e uma da rede privada. 

Doravante, para identificar as instituições trataremos como escola I, II e III. 

Na escola I foi verificado que a construção do Projeto Político Pedagógico 

ocorreu de forma coletiva, com a participação de toda comunidade escolar, 
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valorizando as contribuições apresentadas. Destacamos a preocupação da 

instituição em aproveitar a formação continuada para atualizar os estudos das 

matérias e leis que subsidiam o atendimento diferenciado e específico a cada 

necessidade especial educativa apresentada pela clientela da escola (PPP, 2020)3. 

A Escola II cita que a sociedade é formada por pessoas diferentes entre si, 

mas iguais em seus direitos e deveres, que tem que aprender a conviver respeitando 

o seu semelhante para poder ser respeitado. Trata-se de promover a igualdade na 

diferença. Para a escola o ideal de democracia preconiza uma sociedade com 

acesso ao saber, sendo os educadores o principal responsável pela transmissão da 

cultura humana, e tem o dever moral de formar cidadãos plenos, entendidos como 

seres sociais capazes de compreender sua realidade e interagir com a sociedade. 

Nesse contexto, a instituição tem uma proposta pedagógica que promove um 

trabalho em conjunto com a comunidade escolar, direção, supervisão, orientação, 

professores, funcionários e pais (PPP, 2020). 

E na escola III consta que a inclusão remete às diferenças no meio social em 

que o aluno convive e com o qual estabelece relação. É preciso conhecer as 

particularidades do outro para orientar de maneira adequada. Perceber a forma 

como o aluno se desenvolve, brinca, aprende, age e reage aos estímulos e ao meio 

que o cerca, trazendo elementos à instituição, para melhor atender e intervir 

positivamente (PPP, 2020).  

Todas as escolas afirmam ter o compromisso de ensinar aliando à 

responsabilidade com o aluno e família. Considera as diferentes características, 

interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem, que são de fundamental 

importância. Elas priorizam sempre o bem-estar dos alunos, compreendendo que 

são únicos e diferentes, mesmo naquilo em que se assemelham.  

Em decorrência disso, as escolas sempre estabelecem critérios que visam o 

benefício do ensino/aprendizagem e o desenvolvimento do aluno, promovendo 

intercâmbios com outras escolas, visando ampliar a convivência humana, a cultura, 

a comunicação e a motivação, que consequentemente se integrarão aos projetos 

educacionais da escola. 

Destarte, trabalhar a prevenção ao preconceito e a discriminação de uma 

forma geral é tarefa de educadores comprometidos, e ajuda muito quando a escola 

                                                      
3 Projeto Político Pedagógico cedido pela escola pesquisada. 



41 

 

apresenta projetos interdisciplinares, que enfocam a diversidade linguística e 

cultural, reconhecendo a interculturalidade como proposta pedagógica de integração 

cultural.  
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3. ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA  

 

O caminho metodológico utilizado nesta pesquisa foi a abordagem qualitativa, 

que entendemos corresponder aos objetivos aqui propostos.  

Segundo Chizzotti (2003), para que se tenha uma pesquisa qualitativa 

consistente e fundamentada é necessário perceber a posição do outro com empatia, 

por isso: 

 
O termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais 
que constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os 
significados visíveis e latentes que somente são perceptíveis a uma atenção 
sensível e, após este tirocínio, o autor interpreta e traduz em um texto, 
zelosamente escrito, com perspicácia e competência científicas, os 
significados patentes ou ocultos do seu objeto de pesquisa (CHIZZOTTI, 
2003, p. 221). 

 

 É responsabilidade de o pesquisador saber interpretar fidedignamente 

as informações levantadas, para manter a credibilidade de sua pesquisa.  

Optamos pelos seguintes procedimentos: num primeiro momento, a análise 

dos questionários nos permitiu a construção do perfil dos profissionais da educação 

em questão, facilitando a análise dos dados recolhidos nas etapas seguintes. Como 

critérios de metodologia da pesquisa utilizamos o questionário para o levantamento 

de dados, que segundo os conceitos de Silva (2001), os quais foram tratados em 

seu trabalho “Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação”, ajudam de 

forma adequada a traçar os caminhos a serem seguidos.  

De acordo com a autora:  

 
Questionário: é uma série ordenada de perguntas que devem ser 
respondidas por escrito pelo informante. O questionário deve ser objetivo, 
limitado em extensão e estar acompanhado de instruções. As instruções 
devem esclarecer o propósito de sua aplicação, ressaltar a importância da 
colaboração do informante e facilitar o preenchimento. 
As perguntas do questionário podem ser abertas, fechadas, múltiplas 
escolhas. Young e Lundberg (apud Pessoa, 1998) fizeram uma série de 
recomendações úteis à construção de um questionário. Entre elas 
destacam-se: o questionário deverá ser construído em blocos temáticos 
obedecendo a uma ordem lógica na elaboração das perguntas; a redação 
das perguntas deverá ser feita em linguagem compreensível ao informante. 
A linguagem deverá ser acessível ao entendimento da média da população 
estudada. 
A formulação das perguntas deverá evitar a possibilidade de interpretação 
dúbia, sugerir ou induzir a resposta; cada pergunta deverá focar apenas 
uma questão para ser analisada pelo informante; o questionário deverá 
conter apenas as perguntas relacionadas aos objetivos da pesquisa. Devem 
ser evitadas perguntas que, de antemão, já se sabe que não serão 
respondidas com honestidade (SILVA, 2005). 



43 

 

 

Assim, o objetivo é que os dados desse questionário proporcionem um 

aprofundamento no conhecimento acerca dos participantes da pesquisa. Nesse 

sentido fizemos o processamento dos dados mediante os critérios estabelecidos. 

Segundo Chizzotti (2003) existem cinco marcos históricos que marcam uma 

pesquisa qualitativa: 

O primeiro marco foi classificado por ele como tradicional e refere-se ao 

período romântico e as ideias do final do século XIX, fase em que a pesquisa 

procurou estabelecer as fases pregressas da sociedade europeia, em contraposição 

aos povos colonizados ou cultura primitivas:  

 
O método propõe estabelecer uma classificação diacrônica de três estágios: 
civilizados, bárbaros e primitivos, descrevendo os elementos constitutivos e 
definindo as categorias de transição progressiva do mundo primitivo para o 
mundo desenvolvido. Muitos estudos, inspirados pela filosofia positiva, 
tenderam a realizar levantamentos classificatórios de informações que 
comprovariam os estágios hipotéticos comteanos ou, ao menos, permitiriam 
fazer classificações de grupos sociais (CHIZZOTTI, 2003, p. 224). 

 

O segundo marco ocorreu na primeira metade do século XX, estendendo até 

a II Guerra Mundial, quando a pesquisa qualitativa recebeu apoio de novas 

disciplinas científicas, como Antropologia e Sociologia, momento em que os estudos 

socioculturais demarcaram a nova concepção sobre a forma de vida dos grupos e 

das pessoas, proporcionando novas perspectivas de compreensão da vida humana 

e social. Nesse período os pesquisadores desenvolvem empatia pelo outro, pelo 

ambiente e os problemas abordados “confiante de que a descrição dos problemas 

identificados é, também, o meio tanto de revelação quanto de solução desses 

problemas sociais” (CHIZZOTTI, 2003). 

No terceiro marco, que compreende o pós Segunda Guerra Mundial até os 

anos de 1970, e é uma das fases mais importantes da pesquisa qualitativa, pois se 

firmou como modelo, viveu o auge como método de pesquisa científica, destacando-

se pela credibilidade e o rigor dos métodos, da observação do participante e da 

coleta compartilhada de dados;  

O quarto marco compreende as das décadas de 70 e 80, período marcado 

por investimentos públicos e privados em favor da investigação científica. O foco 

então era o desenvolvimento da pesquisa científica, fazendo surgir novos modelos e 

novos paradigmas de pesquisa. Em 1980 surge a crise da representação na 

inteligência artificial e isso atinge a pesquisa qualitativa em sua totalidade. As 
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interpretações são realizadas de diferentes modos, as descobertas começaram a ser 

refutadas pelos pós-positivistas. Surgem então “novos temas e problemas originários 

de classe, gênero, etnia, raça e culturas, que trazem novas questões teóricas e 

metodológicas aos estudos qualitativos” (CHIZZOTTI, 2003). 

E o quinto e último marco abrange a década de 1990 em diante, fase em que 

a pesquisa qualitativa se destacou por suas características, que absorviam as 

temáticas do pós-modernismo como uma crítica à política relacionada ao poder. As 

pesquisas tendem a reconhecer a pluralidade cultural: 

 
A posição social do autor da pesquisa, a onipotência descritiva do texto 
científico, a transcrição objetiva da realidade é postas em questão: o 
pesquisador está marcado pela realidade social, toda observação está 
possuída de uma teoria, o texto não escapa a uma posição no contexto 
político e a objetividade está delimitada pelo comprometimento do sujeito 
com sua realidade circundante” (CHIZZOTTI, 2003, p. 230). 

 

No processo de pesquisa o compromisso do pesquisador com a ética em 

cada uma das etapas é extremamente importante, independente do seu lugar de fala 

na sociedade. Na compreensão de Chizzotti (2003), a análise qualitativa é a mais 

indicada para os estudos complexos de natureza descritiva. 

 

3.1 PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

Baseando-se na teoria aqui apresentada seguimos desenvolvendo nossa 

pesquisa consciente da responsabilidade que temos com cada dado levantado, 

especificamente para fins científicos.  

De início, a nossa proposta era realizar estudo envolvendo migrantes e 

refugiados, no entanto, no decorrer da pesquisa bibliográfica e documental 

disponibilizados pelas secretarias municipal e estadual de educação, bem como pela 

análise dos questionários, verificamos que as instituições de ensino não fazem 

distinção entre migrantes e refugiados.  

Assim, entendemos que tanto o aluno que chega munido de documentação 

escolar, quanto o que não apresenta nenhuma documentação, são recebidos na 

escola e matriculados da mesma forma. No entanto, aos que não possuem 

documentação de escolarização (certificado, histórico escolar), são submetidos a 

entrevista e teste de localização, para avaliar o nível de conhecimento e na 

sequência são localizados na série correspondente.  
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Sendo assim, a nossa decisão foi de não utilizar mais o termo refugiado, para 

fim de procedimento da pesquisa e análise, sendo utilizado apenas o termo 

migrante. 

Os participantes do processo de pesquisa foram no total 3 (três) gestores e 12 

(doze) docentes da educação básica, que exercem função na rede pública de ensino 

e que, no momento da realização desta pesquisa, se encontravam em trabalho 

remoto, e por esta razão a aplicação do instrumento de pesquisa também foi no 

formato a distância. 

A escolha das escolas e dos entrevistados se deu, considerando o 

atendimento das instituições aos alunos migrantes e também a sua localização, uma 

vez que todas as 3 (três) escolas se encontram em perímetro urbano, na área 

central da cidade, local em que mais se concentram as residências da maioria dos 

migrantes que desembarcam nesta capital. Desse modo, para a realização da nossa 

pesquisa online, seguimos todo um planejamento, com critérios que fomos 

estabelecendo no desenrolar das etapas da pesquisa. 

É importante mencionar que, inicialmente, o direcionamento dessa pesquisa 

seria exclusivamente com docentes com formação em letras/português, que 

ministrassem aulas do componente curricular língua portuguesa. No entanto, dos 

doze docentes que responderam ao instrumento de aplicação da pesquisa, 9 (nove) 

possuem habilitação para as áreas de química, pedagogia, ciências biológicas, física 

e geografia. 

Assim, o levantamento de dados ocorrido de forma remota, conforme já 

informado anteriormente, utilizou as seguintes estratégias metodológicas: contato via 

telefone com os gestores responsáveis pelas escolas, para promover 

conscientização da importância do tema da pesquisa e fazer solicitação de 

autorização para realizar a pesquisa; contato via e-mail institucional de cada escola, 

enviando anexos os questionários, sendo um para gestor e um para docente, 

juntamente com a carta de anuência e informações acerca da aprovação do Comitê 

de Ética; contato com a Coordenadoria Regional de Educação em Porto Velho, 

solicitando levantamento do quantitativo de alunos migrantes matriculados na rede 

estadual de ensino; contato com a secretaria municipal de educação solicitando o 

quantitativo de alunos migrantes matriculados na rede municipal de ensino.   
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4. O ENSINO REMOTO PARA MIGRANTES NA PANDEMIA 

 

Com a pandemia, o ensino remoto tornou-se a única opção de continuidade 

das atividades escolares. Nesse período os gestores escolares e os docentes 

tiveram de se adaptar a nova forma de atendimento e aos poucos foram se 

conscientizando da importância de se ter domínio das tecnologias no processo de 

ensino e aprendizagem. 

Neste momento de isolamento social, é salutar que professores e equipe 

gestora mantenham o vínculo com seus alunos, estimulando atividades, leituras e 

reflexões. É importante lembrar que, antes do isolamento social acabar, os órgãos 

competentes organizarão protocolo de segurança a ser seguido pelas instituições 

para o retorno às escolas, tendo o cuidado de acompanhar o progresso que o aluno 

apresenta até o momento.  

Nos itens a seguir destacaremos como se deu o atendimento aos migrantes, 

sob a ótica desses profissionais. 

 

4.1 O ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS MIGRANTES  

 

O Brasil tem como característica ser um país de migrantes, isso acontece 

desde que os primeiros colonizadores portugueses chegaram a estas terras. Ao 

longo dos anos, correntes migratórias de vários países chegam ao nosso território 

em busca de um novo recomeço. Esse processo de migração tem se intensificado 

nas últimas décadas, e uma das primeiras dificuldades que eles enfrentam é a 

dificuldade na compreensão da língua.  

Essas manifestações diaspóricas estão presentes também na 

contemporaneidade. As pessoas saem de seus países de origem por inúmeras 

razões: guerras, repressão política, violência, pobreza, sempre visando à 

possibilidade de buscar o melhor para si e para seus familiares. Hall afirma que: 

 
A pobreza, o subdesenvolvimento, a falta de oportunidades – os legados do 
império em toda parte – podem forçar as pessoas a migrar, o que causa o 
espalhamento – a dispersão. Mas cada disseminação carrega consigo a 
promessa do retorno redentor (HALL, 2013, p. 30). 
 

Mas não importa quais motivos levam as pessoas a migrarem de seu país 

para outros lugares, o que não se pode é desconsiderar esse movimento cultural 
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milenar e o efeito causado por essa migração. É um fenômeno que não pode ser 

visto como negativo, ao contrário, seus costumes, cultura e língua, que vão se 

misturando com as tradições locais, têm contribuído para enriquecer o conhecimento 

sociocultural brasileiro.  

Esse fenômeno da migração continua até nossos dias, mas desta vez, com a 

chegada, em sua maioria, de venezuelanos, haitianos e outros povos migrantes da 

América, principalmente na região norte do país.   

Sabemos que as crianças em situação de migração que chegam ao Brasil 

não conhecem a língua portuguesa e, ao serem matriculadas na rede pública e 

frequentarem a sala de aula, não possuem o domínio da comunicação com os 

professores e colegas de escola, e isso dificulta o entendimento dos conteúdos 

desenvolvidos. E esse tem sido um grande desafio para as escolas nos últimos 

anos, cujo recebimento de migrantes tem crescido consideravelmente e muitos deles 

se concentram, principalmente, em instituições de ensino da rede pública, tendo em 

vista as dificuldades financeiras da grande maioria.  Surge então no cenário nacional 

a expressão “ensino remoto” (SALVIANI; GALVÃO, 2020), que passou a ser usada 

como alternativa à educação por mediação tecnológica ou ensino não presencial, 

como alguns preferem. 

Com a pandemia, veio as medidas de distanciamento social, que foram 

determinadas pelos órgãos de saúde pública, as quais foram implementadas pelas 

unidades federativas do Brasil, em sua maioria, durante a segunda quinzena de 

março de 2020, ou seja, em plena execução do ano letivo. 

Mediante tais circunstâncias, percebemos que muitas entidades interessadas 

no processo educacional do país têm se manifestado perante o tema “aulas não 

presenciais”. Uns favoráveis outros, contra, mas todos com a preocupação de não 

parar o atendimento aos estudantes, e sim realizar um atendimento com qualidade e 

equidade a todos, e isso inclui os migrantes, considerando a necessidade de 

atendimento diferenciado, ante a sua diversidade linguística. 

Com as condições de saúde que atravessamos em relação ao período de 

pandemia da Covid-19, em 2020, não havia como prever quando seria possível 

retomar as aulas presenciais como praticada anteriormente. A realidade imposta a 

todo cenário educacional nacional foi marcada pela indefinição e, em muitos casos, 

também pelo improviso. 
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Diante dessa realidade, nossa pequisa foi focada na realização da oferta do 

ensino não presencial na rede pública do estado de Rondônia, voltado 

especificamente aos alunos migrantes, que fazem uso dessas aulas com a utilização 

de vídeoaulas, plataformas virtuais de ensino e aprendizagem, redes sociais, correio 

eletrônico e até mesmo com disponibilização de materiais impressos.  

 

4.2 OS IMPACTOS DAS AULAS “NÃO PRESENCIAIS” NA PANDEMIA 
 
 

Diante de mais uma adversidade, os alunos migrantes que anteriormente se 

encontravam enfrentando dificuldade com a adaptação ao novo país e a 

compreensão da língua local, passou a ter que enfrentar as dificuldades de um 

ensino realizado por meio tecnológico: 

 
Mesmo considerando todos os limites, redes de ensino estaduais e 
municipais, assim como diversas instituições públicas de ensino superior, 
lançaram mão do “ensino” remoto para cumprir o calendário escolar e o que 
se observou de maneira geral foi que as condições mínimas não foram 
preenchidas para a grande maioria dos alunos e também para uma parcela 
significativa dos professores, que, na maioria das vezes, acabaram arcando 
com os custos e prejuízos de saúde física e mental decorrentes da 
intensificação e precarização do trabalho (SALVIANI; GALVÃO, 2020). 

 

Mesmo diante de todas essas dificuldades, os profissionais da educação e os 

alunos se reinventaram e seguiram o percurso escolar. E assim, o atendimento aos 

alunos migrantes, que em sua maioria se concentram matriculados nas redes 

públicas de ensino, mais precisamente na capital Porto Velho, foi realizado com as 

limitações tecnológicas que toda escola pública tem: 

 
Determinadas condições primárias precisariam ser preenchidas para 
colocar em prática o “ensino” remoto, tais como o acesso ao ambiente 
virtual propiciado por equipamentos adequados (e não apenas celulares); 
acesso à internet de qualidade; que todos estejam devidamente 
familiarizados com as tecnologias e, no caso de docentes, também 
preparados para o uso pedagógico de ferramentas virtuais (SALVIANI; 
GALVÃO, 2020). 

 

Essas redes oferecem orientações de caráter pedagógico e suporte aos 

gestores e professores ainda muito frágeis, em relação ao acolhimento e inclusão 

dos migrantes, devido à dificuldade da linguagem.  

Pode-se dizer que as redes públicas de ensino possuem proposta curricular 

sem muito aprofundamento para alunos migrantes. Em se tratando de acolhimento e 
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integração de migrantes, não há uma regra a ser seguida, pois o assunto discutido é 

muito mais amplo do que se imagina, como afirma Marques: 

 
No tocante especificamente ao conceito de integração, por ser uma questão 
complexa e transversal, não existe um consenso sobre como definir o que 
seria integrar migrantes. Contudo, discutir sobre integração é imprescindível 
porque, evidentemente, o acolhimento e a abertura à imigração não se 
resumem à concessão de vistos, refúgio ou autorização de residência 
(MARQUES, 2018, p. 24). 
 

Acolher o aluno migrante envolve ações muito mais abrangentes de questões 

socioculturais, é o que Candau nos aponta: 

 
Os diferentes são um problema que a escola e os educadores têm de 
enfrentar, e esta situação vem se agravando e não sabemos como lidar com 
ela. Esta é a tônica que predomina nos relatos dos educadores. Somente 
em poucos depoimentos a diferença é articulada a identidades plurais que 
enriquecem os processos pedagógicos e devem ser reconhecidas e 
valorizadas (CANDAU, 2012, p. 239). 

 

Essa nova clientela tem causado certa preocupação às instituições 

educacionais, em como lidar com tal novidade. Em pesquisa realizada pelo Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, em parceria com o Ministério da Justiça, 

no ano de 2015, demonstrou que a maior dificuldade enfrentada pelos migrantes é o 

idioma, essa questão antecede até mesmo a dificuldade de se inserir no mercado de 

trabalho, como afirma Charlot Jn Charles (2019), um migrante haitiano, em sua 

dissertação de mestrado, “Viver em um país estrangeiro a primeira necessidade está 

na compreensão da língua”. 

Em relação a este aspecto Michael Apple (1982), na sua obra Política Cultural 

e Educação, afirma que durante as primeiras levas de migrantes protestantes 

ingleses perseguidos pela igreja oficial, trouxeram a sua religião e seus costumes 

com eles. A chegada de famílias inteiras facilitou a conformação da sociedade que 

serviu de base para a criação da cultura e sociedade norte-americana. Estas 

sociedades tinham costumes diferentes o que levou a serem vistas como ameaça à 

sociedade:  

 
Essas pessoas diferentes eram vistas como uma ameaça a uma cultura norte-
americana homogênea, uma cultura centrada na cidade pequena e sedimentada 
em crenças e atitudes da classe média. A comunidade que os antepassados 
ingleses e protestantes dessa classe ‘lavraram de um deserto’ parecia 
desmoronar-se diante de uma sociedade urbana e industrial em expansão 
(APPLE, 1982, p.108). 
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Embora esse fenômeno não esteja acontecendo no nosso meio nessa mesma 

proporção, muitos dos migrantes chegam desejosos de se integrar à sociedade 

rondoniense. E mesmo com tais dificuldades, eles esperam ter atendimento 

educacional que poderia contribuir para uma melhor adaptação ao meio escolar e a 

compreensão da língua local, no sentido de superar as dificuldades de comunicação 

com mais facilidade, como afirma Mota (2008) sobre a comunicação entre o 

migrante e os moradores nativos: 

 
[...] o processo de aquisição se dá de maneira inconsciente, geralmente em 
contextos ditos naturais (ou seja, não instrucionais) e em situações de uso 
da língua para fins de comunicação real, em interação com o outro. Nesse 
caso, o aprendiz desenvolve conhecimento da língua apenas a partir de sua 
exposição a ela [...] (MOTA, 2008). 

 
No entanto, surpreendentemente os migrantes se veem obrigados a 

confrontar com novos desafios: as aulas não presenciais, ou aulas online ou aulas 

remotas, enfim a nomenclatura não diminui a dimensão dos obstáculos, nem as 

dificuldades a serem enfrentadas.   

Em tempos de pandemia, professores e alunos são surpreendidos com essa 

nova “modalidade” na educação, se é que pode ser classificado assim, em que os 

profissionais e os alunos se veem obrigados a se adaptarem e organizarem novas 

formas de oferta e acesso ao ensino básico. Mas como afirma Monte-Mór (2014, p. 

242), “há formas e alternativas diferentes de construção de conhecimento e também 

deve levar em consideração o fato de que a educação pode estar em qualquer lugar, 

não sendo a sala de aula o único espaço de ensino e aprendizagem”. 

Muito se tem questionado acerca do alcance que as aulas não presenciais 

teriam na vida escolar dos alunos da educação infantil e dos anos iniciais do ensino 

fundamental. Diversas instituições não governamentais nacionais, como UNESCO, 

Todos Pela Educação, entre outras, discutem e demonstram preocupações com os 

impactos que essas aulas não presenciais possam ocasionar no prosseguimento 

dos estudos dos alunos. Mas, será que a preocupação se resume apenas a essas 

duas etapas da educação básica? Como os migrantes estão sendo atendidos 

durante esse distanciamento social, independente da etapa cursada? 

Segundo o Relatório de Monitoramento Global da Educação (2019), realizado 

pela UNESCO, que apresenta como tema “Migração, Deslocamento e Educação: 

Construir Pontes, não Muros”, divulgado na Alemanha, no item intitulado como “os 

migrantes pagam um preço pela educação nos países de destino”, mostra que:                             
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Nos países de destino, com frequência, os imigrantes abandonam 
precocemente a educação. Na União Europeia (UE), em 2017, 10% dos 
nativos e 19% das pessoas entre 18 e 24 anos de idade nascidas em um 
país estrangeiro abandonaram a escola precocemente. O abandono escolar 
pode depender da idade de chegada; os resultados variam 
consideravelmente, dependendo se os estudantes entraram nos sistemas 
escolares dos países de acolhimento no início, no meio ou no final da 
educação obrigatória. Nos EUA, 40% dos imigrantes mexicanos que lá 
chegaram aos 7 anos de idade não completaram a educação secundária, 
comparado com 70% dos que lá chegaram aos 14 anos (GEM/UNESCO, 
2019, p. 18). 

 
Segundo o relatório, quanto mais tenra a idade das crianças em situação de 

migração, maior é evasão escolar.  A causa desse fenômeno, pode ser devido a 

base educacional adquirida pelo aluno em seu país de origem, em outras palavras, 

quanto maior o tempo de percurso escolar o migrante tiver em seu próprio país, 

maior será a chance de ter êxito no país de migração. Lembramos também que “A 

falta de proficiência linguística é uma desvantagem educacional, pois inibe a 

socialização, a construção de relacionamentos e o sentimento de pertencimento, 

além de aumentar o risco de discriminação” (GEM/UNESCO, 2019, p. 20). 

É importante entender como funciona essa nova forma de oferta, segundo os 

órgãos competentes, os quais devem assegurar uma educação pública de 

qualidade, como por exemplo, o Conselho Nacional de Educação, em seu Parecer 

nº 5/20, aprovado no Conselho Pleno, e homologado pelo Ministro da Educação em 

1º de junho de 2020, deixa claro que: 

 
As atividades pedagógicas não presenciais não se caracterizam pela mera 
substituição das aulas presenciais e sim pelo uso de práticas pedagógicas 
mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação que 
possibilitem o desenvolvimento de objetivos de aprendizagem e habilidades 
previstas na BNCC (CNE/CP Nº 5/2020). 

 
As orientações do parecer para as práticas pedagógicas são sugeridas 

quanto à elaboração de atividades construídas em consonância com as habilidades 

e competências preconizadas pelas áreas de conhecimento previstas na Base 

Nacional Comum Curricular – BNCC. 

No âmbito do sistema de ensino do estado de Rondônia foi expedida a 

Resolução 1.253/20-CEE/RO, que orienta as instituições de ensino como proceder 

na realização de suas atividades escolares, deixa a critério de cada mantenedor 

como elaborar suas práticas pedagógicas, bem como o uso das tecnologias que 
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cada um dispõe - videoaulas em plataformas virtuais, redes sociais, correio 

eletrônico, dentre outros.  

Pela Portaria nº 1.970 de 20 de abril de 2020, a Secretaria de Estado da 

Educação orienta sobre a reorganização do Calendário Escolar do ano letivo de 

2020, adequando o ensino em regime especial, com oferta de aulas não presenciais. 

Na oferta das aulas não presenciais a rede estadual de ensino foi organizada para 

ocorrer da seguinte forma: as aulas são planejadas e ministradas pelos professores 

da rede estadual que atuam na mediação tecnológica e são disponibilizadas por 

meio da plataforma, obedecendo a um cronograma, contendo os temas das aulas e 

links de acesso, onde o aluno é direcionado para assistir às videoaulas no canal da 

mediação tecnológica. O aluno recebe um código específico para ter acesso às 

aulas por componente curricular. O cronograma dispõe dos links, que ao clicar é 

direcionado a aula planejada na plataforma digital. 

É importante ressaltar que o artigo 3º da mesma portaria deixa garantido que 

“aos estudantes que não consigam participar das atividades do regime especial de 

aula, no retorno às aulas presenciais será definido plano de estudo, a fim de 

assegurar a cada um o direito à aprendizagem”.  

Em se tratando de oferta realizada de forma não presencial, não há como 

uniformizar o atendimento por uma série de contratempos, como a falta de acesso 

às tecnologias e à internet, o desenpenho dos responsáveis que fazem o papel de 

mediador, entre outros fatores.  

Pelas Resoluções número 7, 8 e 9/20, o Conselho Municipal de Porto Velho 

seguiu algumas decisões do Conselho Estadual, contendo diversas recomendações, 

além de estabelecer as formas de operacionalização do atendimento frente à 

pandemia. 

É importante ressaltar que, como afirma Saviani e Galvão (2021, p. 38), a 

oferta que foi estabelecida pelas normas citadas não se trata de EAD, 

 
Isso porque a EAD já tem existência estabelecida, coexistindo com a 
educação presencial como uma modalidade distinta, oferecida 
regularmente. Diferentemente, o “ensino” remoto é posto como um 
substituto excepcionalmente adotado neste período de pandemia, em que a 
educação presencial se encontra interditada (SAVIANI; GALVÃO, 2021, p. 
38). 
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Trata-se de atividades pedagógicas não presenciais ou remotas, ou seja, é 

uma forma de manter certo contato, ou vínculo, com o aluno, para que ele não tenha 

total prejuízo em sua vida escolar. 

É fato que existem leis que dão garantia de direitos aos povos em minoria, 

como é o caso dos migrantes, no entanto a prática pode ser bem diferente das 

determinações legais, como afirma Cavalcanti (1999. p.396) “entre aparecer no 

documento e ser efetivamente parte da escola existe uma distância grande”.  

Há ainda muitas questões a serem respondidas acerca da operacionalização 

da oferta do ensino não presencial pelas instituições, tais como: os procedimentos e 

estratégias adotadas para o registro da frequência/participação escolar, para 

avaliação e para o cômputo da carga horária. 

Em suma, no tocante ao aluno migrante, os impactos sempre existirão e o 

que se tem que fazer é tentar encontrar uma forma de minimizar as dificuldades. E 

uma das formas de ajudar a minimizá-las é a garantia dos direitos preconizados nas 

leis e normas nacionais e estaduais, para que não haja retrocesso na aprendizagem 

e nem perda de vínculo com a escola, o que poderia contribuir para um possível 

distanciamento ou até uma possível evasão escolar.  

 

4.3  A BARREIRA LINGUÍSTICA NA ESCOLARIZAÇÃO DE GRUPOS MINORITÁRIOS 

 

No Brasil ainda é predominante o mito do monolinguismo (BORTONI, 2005, p. 

20), talvez por isso o tratamento dado ao migrante no contexto escolar não seja 

levado tão a sério e nem recebe tratamento adequado quanto deveria.  

Bagno (2007, p. 18) aborda sobre desmistificação das ações pedagógicas em 

relação aos grupos minoritários, não somente no âmbito escolar, mas 

principalmente, nas ações políticas por parte das autoridades competentes:  

 
É  preciso,  portanto,  que  a   escola  e  todas  as   demais  instituições  
voltadas  para  a educação  e  a  cultura  abandonem  esse  mito  da  
“unidade”  do  português  no  Brasil  e  passem  a reconhecer  a  verdadeira  
diversidade  linguística  de  nosso  país  para   melhor  planejarem  suas 
políticas  de  ação  junto  à  população  amplamente  marginalizada  dos  
falantes  das  variedades não-padrão.  O  reconhecimento  da  existência  
de  muitas  normas  linguísticas  diferentes  é fundamental  para  que  o  
ensino  em  nossas  escolas  seja  consequente  com   o  fato  comprovado 
de  que  a  norma  linguística  ensinada  em  sala  de  aula  é,  em  muitas  
situações,  uma  verdadeira “língua  estrangeira”  para o  aluno que  chega  
à escola  proveniente  de  ambientes  sociais  onde  a norma linguística 
empregada no quotidiano é uma variedade de português não-padrão 
(BAGNO, 2007, p. 18). 
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A língua não é homogênea e nem unificada, a partir desse entendimento 

passamos a reconhecer a diversidade línguística presente nos ambientes escolares 

e assim abrir possibilidades de tornar o ensino mais acessível.  

É direito do aluno a preservação de sua identidade cultural específica, para 

que a inclusão de fato seja efetivada, pertencendo a qualquer grupo, pois muito se 

discute, mas o que se vê, na realidade, é o que Cavalcanti (1999, p. 388) chama de 

“invisibilidade” da presença das minorias sociais: 

 
No Brasil, não se pode ignorar os contextos bilíngues de minorias, uma vez 
que no mapa do país pode-se localizar em uma pincelada não exaustiva: i. 
comunidades indígenas em quase todo o território, principalmente, na 
região norte e centro-oeste; ii. comunidades migrantes (alemãs, italianas, 
japonesas, polonesas, ucranianas, etc) na região Sudeste e Sul, que 
mantém ou não sua língua de origem; iii. comunidades de brasileiros 
descendentes de migrantes e de brasileiros não-descendentes de migrantes 
em regiões de fronteira, em sua grande maioria, com países hispano-
falantes (CAVALCANTI, 1999, p. 388). 

 

Não considerar essas realidades no momento de se construir o currículo 

escolar, deixando de fora do planejamento esses contextos bilíngues minoritários, 

pode incorrer na construção de um currículo frágil e deficitário. Segundo o artigo 206 

da Constituição Brasileira de 1988, os órgãos responsáveis pela educação nos 

estados e municípios têm o dever de oferecer um ensino que contemplem a clientela 

diversa existente na escola: 

 
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I – igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola; 
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 
arte e o saber; 
III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino; 
IV – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais  

 

Os princípios estabelecidos no artigo 206 vislumbra um leque de 

possibilidades de direitos e igualdade. Em se tratando de direito, o Relatório de 

Monitoramento Global da Educação (2020), elaborado pela UNESCO, que tem como 

tema “Inclusão e educação: todos, sem exceção”, em sua conclusão destaca as 

seguintes recomendações aos países que recebem alunos migrantes, deixados aqui 

como orientação aos órgãos responsáveis pelas ações no âmbito educacional:  

 
As recomendações a seguir levam em conta as raízes profundas das 
barreiras e o amplo escopo de questões relacionadas à inclusão, que 
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ameaçam a oportunidade de o mundo atingir as metas em 2030.  
1. Ampliar a compreensão sobre a educação inclusiva: incluir todos os 
estudantes, independentemente de sua identidade, seu histórico ou suas 
habilidades. Embora o direito à educação inclusiva abranja todos os 
estudantes, muitos governos ainda precisam fundamentar suas leis, suas 
políticas e suas práticas nesse princípio. Os sistemas educacionais que 
celebram a diversidade e acreditam que cada pessoa agrega valor, tem 
potencial e deve ser tratada com dignidade, permitem que todos aprendam 
não apenas o básico, mas a ampla gama de habilidades de que o mundo 
necessita para construir sociedades sustentáveis. Não se trata de criar um 
departamento educacional inclusivo. Em vez disso, trata-se de não 
discriminar ninguém, não rejeitar ninguém, tornar todas as acomodações 
adequadas e razoáveis para atender a diversas necessidades, e trabalhar 
em prol da igualdade de gênero. As intervenções devem ser coerentes 
desde a primeira infância até a idade adulta, a fim de facilitar a 
aprendizagem ao longo da vida e, portanto, deve ser adotada uma 
perspectiva inclusiva na preparação dos planos do setor educacional.  
2. Financiar aqueles que foram excluídos: a inclusão não será possível 
enquanto milhões não tiverem acesso à educação. Uma vez que existem 
instrumentos legais para lidar com as barreiras de acesso, como o trabalho 
e o casamento infantil e a gravidez na adolescência, os governos precisam, 
o quanto antes, de uma abordagem dupla, que aloque financiamento geral 
para promover um ambiente de aprendizagem inclusiva para todos os 
estudantes, bem como financiamento direcionado para monitorar os que 
foram excluídos. Com o acesso à escola, as intervenções que forem 
realizadas o mais cedo possível podem reduzir consideravelmente o 
impacto da deficiência na progressão e na aprendizagem.  
3. Compartilhar conhecimentos e recursos: esta é a única maneira de 
sustentar uma transição para a inclusão. Atingir a inclusão é um desafio de 
gestão. Os recursos humanos e materiais para lidar com a diversidade são 
escassos. Historicamente, eles se concentraram em determinados pontos, 
como um legado da oferta segregada e, com isso, são distribuídos de forma 
desigual. São necessários mecanismos e incentivos para direcioná-los de 
maneira flexível, a fim de garantir que o conhecimento especializado apoie 
as escolas regulares e os ambientes de educação não formal.  
4. Envolver-se em consultas significativas com as comunidades e com os 
pais: a inclusão não pode ser imposta “de cima para baixo”. Os governos 
devem abrir espaço para que as comunidades expressem suas preferências 
de modo igualitário na elaboração de políticas de inclusão na educação. As 
escolas devem aumentar a interação dentro e fora de seus muros, desde o 
desenvolvimento do projeto pedagógico até a sua implementação, por meio 
de associações de pais ou estudantes. Deve ser considerada a visão de 
todos os envolvidos.  
5. Garantir a cooperação entre departamentos, setores e níveis 
governamentais: a inclusão na educação é apenas um subconjunto da 
inclusão social. Os ministérios que compartilham a responsabilidade 
administrativa pela educação inclusiva devem colaborar para identificar 
necessidades, auxiliar o intercâmbio de informações e elaborar programas. 
Os governos centrais precisam garantir apoio humano e financeiro, para 
que as administrações locais cumpram mandatos claramente definidos de 
educação inclusiva.  
6. Criar espaço para que atores não governamentais questionem e 
preencham lacunas: é preciso certificar-se também de que eles trabalham 
em busca do mesmo objetivo de inclusão. O governo deve liderar e manter 
o diálogo com ONGs para garantir que a prestação de serviços 
educacionais não leve à segregação, atenda aos padrões e esteja alinhada 
à política nacional. O governo também deve criar condições que permitam 
às ONGs monitorar o cumprimento dos compromissos do governo e 
defender os excluídos da educação.  
7. Aplicar o desenho universal (universal design): garantir que sistemas 



56 

 

inclusivos atendam ao potencial de todos os estudantes. Todas as crianças 
devem aprender com base em um currículo flexível, relevante e acessível, 
que reconheça a diversidade e atenda às várias necessidades dos 
estudantes. A linguagem falada e de sinais, além das imagens nos livros 
didáticos, deve tornar todos visíveis ao eliminar estereótipos. A avaliação 
deve ser formativa e permitir que os estudantes demonstrem a 
aprendizagem de várias formas. A infraestrutura da escola não deve excluir 
ninguém, e também precisa explorar o enorme potencial da tecnologia.  
8. Preparar, empoderar e motivar a força de trabalho da educação: os 
professores devem estar preparados para ensinar todos os estudantes. As 
abordagens inclusivas não devem ser tratadas como um tópico 
especializado, mas como um elemento central da formação de professores, 
seja em sua formação inicial ou no desenvolvimento profissional. Esses 
programas precisam abordar a perspectiva enraizada de alguns estudantes 
que veem os deficientes como incapazes de aprender. Os diretores devem 
estar preparados para implementar e transmitir uma ética escolar inclusiva. 
Uma força de trabalho diversificada na educação é também essencial para 
a inclusão.  
9. Coletar dados para uma inclusão com atenção e respeito: evitar rótulos 
que estigmatizam. Os ministérios da Educação devem colaborar com outros 
ministérios e órgãos para reunir dados sobre a população de forma 
coerente, a fim de entender a escala de desvantagens dos marginalizados. 
Em relação à deficiência, deve ser priorizado o Conjunto de Questões do 
Washington Group e do Módulo de Funcionamento da Criança (Child 
Functioning Module). Os sistemas administrativos devem ter como objetivo 
coletar dados para planejamento e orçamento do auxílio na prestação de 
serviços educacionais inclusivos, mas também dados sobre a experiência 
da inclusão. No entanto, o desejo de se ter dados detalhados ou robustos 
não deve ter prioridade em relação à garantia de que nenhum estudante 
seja prejudicado.  
10. Aprender com os colegas: a transição para a inclusão não é fácil. A 
inclusão representa o afastamento da discriminação e do preconceito, em 
direção a um futuro que pode ser adaptado a vários contextos e realidades. 
Nem o ritmo, nem a direção específica dessa transição podem ser 
determinados. Contudo, muito pode ser aprendido com o compartilhamento 
de experiências por meio de redes de professores, fóruns nacionais e 
plataformas regionais e mundiais (UNESCO, 2020). 
 

 

O Relatório nos mostra que os sistemas educacionais precisam levar em 

consideração as necessidades dos alunos em situação de vulnerabilidade. Para isso 

é fundamental que se faça monitoramento das ações públicas, levantamento de 

dados para diagnósticos, objetivando elaboração de planejamento de ações 

interventivas. 

Como podemos observar nas recomendações, há um destaque da 

importância de os órgãos públicos estabelecerem a inclusão educacional de um 

modo geral, sem discriminação ou isolamento. Também trata de finananciamento de 

estrutura de atendimento, direcionamento de recursos de forma flexível e 

consciente, sempre envolvendo e ouvindo toda comunidade em geral no 

planejamento de novos projetos.  
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E, nesse sentido, entendemos que cabe ao estado garantir ao aluno migrante, 

por meio de políticas educacionais, o direito de acesso ao ensino público igualitário, 

promovendo o respeito à diversidade e à interculturalidade, no sentido de impedir 

violações de direitos, assim como fomentar a participação social e o 

desenvolvimento de ações coordenadas com a sociedade civil, conforme estabelece 

o artigo 5º da Constituição da República de 1988, que garante aos estrangeiros 

residentes no país os mesmos direitos e deveres individuais e coletivos assegurados 

aos brasileiros natos.  

Segundo Santos (2012), a escola é um espaço privilegiado para ações de 

políticas linguísticas, considerando a diversidade nela existente: 

 
A escola como espaço de convivência de diferentes línguas, ou falares, é 
então um espaço no qual o desenvolvimento das políticas linguísticas se 
fazem necessárias. E como espaço de transmissão de conhecimentos, a 
escola torna-se um local privilegiado para as ações previstas no 
planejamento linguístico (SANTOS, 2012, p. 65). 

 
E nesse cenário real de diversidade linguística, em que as necessidades de 

atenção específica, quanto ao planejamento e linguagem utilizada para o ensino e 

para a comunicação entre professor/aluno, aluno/aluno no espaço escolar, se 

tornam visíveis. 

Além da dificuldade com a língua vivenciada pelos migrantes, durante esse 

período de pandemia que ora acontece, os pais ou os responsáveis dos alunos 

migrantes são instados a uma responsabilidade que não se sabe se estão dando 

conta, que é a de auxiliar seus filhos nas atividades propostas pela escola. Em 

muitos casos as crianças são recém-chegadas ao país, e ainda se encontram em 

transição linguística, e isso considerando que elas, por estarem em idade mais 

tenra, possuem mais facilidade para aquisição de uma língua diferente da língua 

materna, do que os adultos. No entanto, os fatores que antes contribuíam para a sua 

adaptação e aprendizagem, como o contato com professores e colegas de sala de 

aula, já não fazem mais parte da sua rotina diária neste momento de pandemia, e 

isso pode dificultar mais ainda o desempenho escolar, que deverá ser avaliado 

quando ocorrer o retorno às aulas presenciais.   

Para a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura, os fatores como escolas não preparadas, idioma diferente e recursos 

limitados mantém as crianças e adolescentes refugiadas e migrantes mais distantes 

do aprendizado e de perspectivas de um futuro melhor. 
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Como a diretora geral da UNESCO (2015) enfatizou em seu discurso sobre 

imigração: 

 
Todo mundo perde quando a educação de migrantes e refugiados é 
ignorada. A educação é a chave da inclusão e coesão. Aumento da sala de 
aula, embora desafiadora para os professores, também pode aumentar o 
respeito pela diversidade e uma oportunidade de aprender com os outros. É 
a melhor maneira de tornar as comunidades mais fortes e mais resilientes 
(UNESCO, 2015). 
 

Nesse sentido, negar a existência de uma sala de aula multicultural é negar a 

possibilidade de desafios, que possa desenvolver um trabalho de participação e 

crescimento efetivo dos estudantes de forma geral. 

Com o aparecimento do termo interculturalidade escolar, pretendeu-se dar 

conta de um trabalho pedagógico em que considera a pluralidade existente no 

ambiente de ensino. Interculturalidade na educação chega como uma proposta de 

promover convivência democrática entre diferentes culturas, no sentido de buscar 

integração entre grupos minoritários, cuidando para não anular suas tradições, ao 

contrário, “fomentando o potencial criativo e vital resultante das relações entre 

diferentes agentes e seus respectivos contextos” (FLEURI, 2005, p. 94). 

Nesse processo intercultural, cada pessoa é importante e possui sua forma 

peculiar de ser, sua língua, seus valores, e é na escola o local perfeito para valorizar 

essas questões, dando oportunidade aos alunos para demonstrarem seus 

conhecimentos, sua cultura, oportunizando espaços de discussões e vivências 

concretas:  

 
O trabalho intercultural pretende contribuir para superar tanto a atitude de 
medo quanto a de indiferente tolerância ante o “outro”, construindo uma 
disponibilidade para a leitura positiva da pluralidade social e cultural. Trata-
se, na realidade, de um novo ponto de vista baseado no respeito à 
diferença, que se concretiza no reconhecimento da paridade de direitos 
(FLEURI, 2003, p. 17). 

 
A educação intercultural tem muitas maneiras de ser concebida, e o primeiro 

passo é reconhecer a importância da pluralidade existente na sala de aula. Na 

prática pedagógica valorizar a cultura interiorizada é fundamental, como afirma 

Fleuri: 

 
No plano da atividade formativa e didática ressaltam-se, portanto, as formas 
e os conteúdos da cultura interiorizada pelos indivíduos na vida cotidiana, a 
variedade dos canais e das experiências com que estabelecem contato de 
acordo com sua posição social, as sínteses de modelos – freqüentemente 
contraditórios – que vão elaborando no decurso da própria vida. Nessa 
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direção, aparece como questão central na prática pedagógica a visão de 
mundo dos sujeitos em formação, assim como a relação entre tal visão e os 
modelos (de conhecimento, de avaliação, de comportamento) transmitidos 
através de situações educativas, particularmente na escola. Tal 
deslocamento de perspectiva, que legitima a cultura de origem de cada 
indivíduo, traz consequências para a elaboração dos métodos e das 
técnicas de ação pedagógica e de transmissão da cultura oficial (FLEURI, 
2003, p. 17). 
 

Entende-se, então, a interculturalidade como um processo de valorização das 

diferenças, que promove diálogos e trabalha sempre em articulação com os atores 

que compõem o cenário educacional.  

Para a construção de um espaço democrático onde os diferentes sujeitos e os 

diferentes saberes sejam reconhecidos, é imprescindível que todos os alunos sejam 

respeitados e reconhecidos nas suas diferenças, e que as escolas não sejam 

indiferentes às diferenças. 
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5. AVANÇOS E DESAFIOS NA INTEGRAÇÃO DE MIGRANTES 
 
 

Esta Seção apresenta a visão dos profissionais de educação em relação ao 

atendimento aos migrantes no ensino remoto realizado nas instituições de ensino 

que foram pesquisadas. Foi feito contato com gestores e docentes de três escolas 

públicas estaduais situadas na cidade de Porto Velho, denominadas escola I, II e III. 

A escola I oferta escolarização, referente à etapa da educação básica, do 

ensino fundamental de 1º ao 5º ano, nos turnos matutino e vespertino. A escola II 

presta atendimento das seguintes etapas da educação básica: ensino fundamental 

do 1º ao 9º ano regular e ensino fundamental do 5º ao 8º ano, da educação de 

jovens e adultos, nos turnos matutino, vespertino e noturno e a escola III trabalha 

com escolarização, referente às etapas da educação básica do ensino fundamental 

do 6º ao 8º ano e ensino médio do 1º ao 3º ano regular e educação de jovens e adultos. 

O procedimento de coleta das informações, conforme descrito na Seção 3, 

com o título “Aspectos Metodológicos da Pesquisa”, que inicialmente seria realizada 

inloco, foi reorganizada, sendo necessário traçar um novo direcionamento, em razão 

da pandemia. Sendo assim, optamos por utilizar os meios tecnológicos disponíveis 

de fácil acesso, para estabelecer contato com os entrevistados.  

Os questionários foram encaminhados via whatsapp e e-mail, após 

realizarmos sensibilização por meio de ligação telefônica. Consideramos que o 

retorno dessa pesquisa foi satisfatório e os resultados serão apresentados nos itens 

que seguem.  

 

5.1 EXPERIÊNCIA GESTORA NA ESCOLA 
 
 

Durante o percurso desta pesquisa foram contatadas três instituições públicas 

estaduais, responsáveis pela implementação do ensino na cidade de Porto Velho, e 

que têm recebido um grande número de alunos migrantes nos últimos anos. 

Entrevistamos a equipe gestora de 3 (três) escolas estaduais, as quais 

denominaremos G1, G2 e G34. A equipe gestora de uma das escolas verificadas, 

composta pela diretora, vice-diretora e supervisora escolar, nos relatou algumas 

dificuldades encontradas no atendimento à nova clientela. A diretora revela que: 

                                                      
4 Gestor 1, 2 e 3. 
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Quando eles chegaram, muitos não tinham documentos para podermos 
fazer matrícula, então fizemos a prova de reclassificação para localizá-los, e 
eles se saíram muito bem nas provinhas, assim foram matriculados 3º, 4º e 
5º, ou seja, eles já tinham um certo conhecimento da língua portuguesa. 
Agora a dificuldade maior é na fala. O professor já não tem tanta 
dificuldade, porque está todos os dias com os alunos, e quando precisam 
pedem auxílio de outros alunos que sabem um pouco mais o português 
(G1). 
 

 
Ao contrário dessa escola, as outras duas gestoras apresentaram uma 

estrutura melhor no atendimento aos migrantes, em relação à questão linguística, 

pois mantém uma parceria com a Universidade Federal de Rondônia, que até o ano 

de 2019, anterior a pandemia, foi ofertado um curso de domínio da língua 

portuguesa. 

Constatamos que a maioria dos alunos migrantes tem nacionalidade 

venezuelana, e o fato de eles falarem o espanhol passa a impressão de que a 

compreensão da língua portuguesa seja mais fácil, considerando que são línguas 

próximas. No entanto apesar de serem línguas próximas, existem barreiras 

linguísticas que devem ser consideradas, não podemos generalizar o fato de que por 

falarem espanhol involuntariamente compreenderão o português. Podemos 

constatar isso na afirmação da informante G2, cuja revelação é que os alunos 

“tiveram um pouco de dificuldade no uso das redes sociais e plataformas, e com 

relação à comunicação não entendiam. Então, fizeram a opção de vir buscar 

atividades impressas na escola”. 

Nesta pesquisa, além do levantamento através de questionários, verificamos 

também os dados disponibilizados pelas secretarias municipal e estadual de 

educação, que fazem atendimento as crianças na idade correspondente à educação 

básica.  

Os dados fornecidos pela secretaria estadual de educação informam um 

quatitativo de 218 (duzentos e dezoito) alunos migrantes matriculados, no ano letivo 

de 2020, em várias instituições estaduais existentes na capital. Nas instituições 

estaduais, onde foi realizada a pesquisa, pudemos perceber que há certo 

acompanhamento dos alunos por parte da escola, que é feita pela equipe 

pedagógica.  

Ao serem questionados sobre os projetos que a escola desenvolve para 

promover a integração linguística e cultural entre os alunos migrantes e os 
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brasileiros, uma das gestoras afirmou categoricamente que, para inclusão dos 

alunos migrantes não há projetos específicos. Já as outras duas gestoras disseram 

que até o ano de 2019 foi ofertado o curso de domínio da língua portuguesa, por 

meio de parceria com grupo de estudos da Universidade Federal.  

Observamos que ações colaborativas como essas, entre instituições afins, 

corroboram para a valorização da interculturalidade no meio escolar, e ajuda a 

enriquecer o protagonismo educacional brasileiro. 

É importante destacar que a perspectiva de um trabalho pedagógico 

intercultural estimula e promove relações mais igualitárias entre indivíduos que 

integram diferentes grupos culturais. Nas palavras de Sacavino,  

 
A interculturalidade fortalece a construção de identidades dinâmicas, 
abertas e plurais, assim como questiona uma visão essencializada de sua 
constituição. Potencializa os processos de empoderamento, principalmente 
de sujeitos e atores inferiorizados e subalternizados, e a construção da 
autoestima, assim como estimula os processos de construção da autonomia 
num horizonte de emancipação social, de construção de sociedades onde 
sejam possíveis relações igualitárias entre diferentes sujeitos e atores 
socioculturais (SACAVINO, 2012, p.8). 

 

 

Trabalhar a diversidade cultural no espaço escolar não é apenas conseguir 

lidar com gêneros, cores ou orientações sexuais distintas, mas principalmente 

respeitar ideias, culturas e histórias de vida, que se apresentam diferentes da sua.  

Quando perguntado aos gestores sobre o que efetivamente poderia ser feito 

pelas escolas para promover a integração dos migrantes, a informante G3 

respondeu que poderia ser executada ações por meio de projetos pedagógicos, 

visando melhorar a comunicação e interação cultural, com oficinas e cursos para o 

melhor domínio da língua portuguesa. E informa que na época das aulas presenciais 

vários projetos de interação social foram executados e todos participaram, projetos 

como: dia de ler, gincana da matemática, dia do estudante, festa junina, dias das 

crianças e show de talentos.  

Todas as gestoras relatam que as escolas não fazem distinção de alunos, 

todos são respeitados e cuidados. Nesse sentido, lançamos o questionamento sobre 

as ações que a escola promove para o combate a xenofobia, racismo e violência de 

gênero, ou de qualquer outro tipo, e a informante G2 alegou que o serviço de 

orientação escolar trabalha com os alunos e professores o relacionamento 

interpessoal, trata sobre conflitos emocionais e linguístico, com palestras 
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conscientizadoras durante as datas alusivas e a supervisão também colabora com 

essas atividades. Em outra instituição foi informado que o único projeto executado 

pela escola tinha como tema “consciência negra”, onde cada turma apresentava algo 

sobre a cultura negra e os migrantes participaram normalmente.  

O entendimento da equipe gestora é que já existe inclusão do aluno quando 

ele entra (na escola). Todos eles são tratados por igual, não há diferença entre eles, 

não existe essa discussão, apenas houve um caso de um venezuelano que já veio 

com dificuldades, devido a vida traumática que teve, com a saída repentina do seu 

país, que fugindo chegou em Rio Branco, depois em Porto Velho, e isso fez com que 

ele se sentisse inferiorizado, mas foi o único aluno.  

Entendemos que o tratamento ideal para migrantes seria o de igualdade 

juntamente com equidade, assim como todo aluno que se encontra em condição 

diversa, de início teria que ter um atendimento diferenciado, pois todos possuem sua 

variação linguística, e têm que receber um apoio a mais, para que a inclusão 

aconteça de fato. Segundo Labov (2008, p. 215), as “crianças mantidas em 

isolamento não usam a língua; ela é usada por seres humanos num contexto social, 

comunicando suas necessidades, ideias e emoções uns aos outros”. O contato com 

outros falantes da língua proporciona grandes benefícios para o aprendizado 

linguístico. Por essa razão o ambiente escolar é o espaço ideal para estabelecer a 

integração linguística e cultural entre os alunos migrantes e os nativos.  

Nessa perspectiva, Hamel (2015) identifica três grandes orientações 

ideológicas em relação às línguas: a) o monolinguismo, em que a diversidade é 

negada; b) o multilinguismo, com a diversidade reconhecida como problema, e 

assim o direito a ela; e c) o plurilinguismo, em que a diversidade é assumida como 

recurso enriquecedor, valorização da interculturalidade na educação e comunicação. 

Com a chegada inesperada do ensino remoto, ou do ensino “não presencial”, 

na educação pública, mesmo que para funcionar como uma forma emergencial e 

temporária das aulas presenciais, causou certos transtornos, não apenas para os 

migrantes, mas para os brasileiros também. No entanto, a experiência trouxe os 

seus benefícios, acelerando um possível crescimento profissional tecnológico aos 

docentes e o amadurecimento dos alunos.  

Para Fleuri (2003, p. 21) as propostas de trabalho intercultural surgem 

principalmente a partir de situação de emergência, e a escola, diante da 

necessidade de buscar soluções metodológicas para trabalhar com a diversidade 
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cada vez mais presente em sala de aula, se organiza como pode, diante do contexto 

limitado de ferramentas tecnológicas disponíveis. 

Dessa forma, quanto às aulas remotas, perguntamos como os alunos 

migrantes responderam a essa modalidade. A informante G1 relatou que a maioria 

participa, e aqueles que não têm acesso a internet, os pais buscam as atividades 

impressas, que é organizado com agendamento e obedecendo todo o protocolo de 

prevenção estabelecido pela saúde pública.  

A informante G2 disse que os alunos tiveram um pouco de dificuldade com as 

redes sociais e as plataformas devido a comunicação, pois não compreendiam a 

língua, e então optaram por buscar as atividades impressas na escola.  

As gestoras informaram que famílias dos alunos migrantes participam desse 

processo de ensino e aprendizagem remota dos seus filhos, e que a orientadora 

sempre passa as orientações com vídeos motivadores e estão sempre fazendo esse 

acompanhamento. A família é muito presente e participativa.  

Quando questionamos os gestores sobre monitoramento diário de acesso do 

aluno migrante à plataforma virtual de ensino e aprendizagem, eles relataram que 

cada docente faz uma lista de frequência/participação diária, utilizando o google 

forms e o Serviço de Orientação - SOE, que é muito atuante, tem feito esse controle 

de forma satisfatória.  

Em relação ao levantamento sobre a razão da falta de acesso as aulas 

remotas pelo aluno migrante e quais os motivos, eles responderam que isso ocorre 

devido a falta celular/internet e muitos alegam falta de recursos financeiros. Uma das 

Gestoras relatou que fizeram um disgnóstico para levantar as razões da evasão das 

aulas remotas e os dados resultaram que em primeiro lugar o problema é financeiro 

para adquirir equipamento tecnológico, e em segundo a dificuldade de compreensão 

da língua portuguesa. 

Não obstante, segundo informação da maioria dos entrevistados, os alunos 

migrantes responderam bem ao formato de ensino remoto ou ensino não presencial. 

A maioria é bem participativa, os pais dos alunos buscam as atividades impressas 

na instituição de ensino e também interagem via aula remota ou grupo de whatsapp. 

Dos 30 (trinta) alunos matriculados em uma das escolas que trabalha com crianças 

dos anos iniciais do ensino fundamental, apenas três não participaram das aulas 

remotas no ano letivo de 2020, e os pais não foram buscar as atividades e nem 

participaram do grupo na rede social, “porque o celular deles é de outro estado e 
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eles são resistentes em trocar o número, então essa é uma das dificuldades” explica 

uma das gestoras (G1). Essa resistência a mudança de número de celular pode ser 

pelo fato da necessidade de preservar o contato com pessoas ou parentes de onde 

vieram, ou talvez pelo fato de não possuir documentação regulamentada, o que 

geralmente é necessário para se fazer o cadastro de um novo número de telefone, 

que no caso dos refugiados, quase sempre possuem algumas restrições nesse 

sentido. 

É importante destacar que há, por parte da equipe gestora, o 

acompanhamento da frequência/participação às aulas remotas e do ensino e 

aprendizagem realizado semanalmente, que é avaliado pela supervisora escolar por 

meio de registro em planilha, em que os docentes informam o andamento das 

atividades e a equipe técnica analisa e avalia, para que a orientadora e a 

supervisora possam elaborar a ação de intervenção pedagógica. 

Quanto à possibilidade de proporcionar outro tipo de experiência educativa 

aos alunos migrantes, os gestores disseram que até poderia se tivessem 

profissionais suficientes, mas a realidade da escola pública não permite, “nós só 

temos uma professora de Espanhol na escola, e atualmente a temos como nossa 

ponte com o aluno”, (G1).  

Nesse sentido, destacamos que existe no estado a Lei n° 1064/2018, de 11 

de setembro de 2018, que torna obrigatório o ensino da disciplina de Língua 

Espanhola no ensino médio da rede estadual de ensino, ao lado da Língua Inglesa, 

conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 35A da Lei de Diretrizes e Bases n° 

9.394/1996, e em Porto Velho temos a Lei Municipal nº 2.740/2020, de 20 de março 

de 2020, que autoriza a rede municipal de ensino ofertar o componente curricular da 

Língua Espanhola no ensino fundamental.  

Salientamos que o cumprimento das leis em destaque sanaria boa parte das 

dificuldades enfrentadas pelas escolas públicas. 

Foram citadas ainda outras informações relevantes sobre o processo de 

atendimento aos alunos migrantes, das quais ressaltamos que o diagnóstico do 

rendimento dos alunos migrantes é realizado pela escola de forma geral, não há 

uma classificação se o aluno é migrante ou brasileiro. 

Na realização da busca ativa escolar por alunos ausentes das aulas remotas 

e que não procuram os materiais impressos, a equipe pedagógica encontra as 

situações mais adversas, que exigem um certo esforço:   
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No ano de 2019, alguns alunos venezuelanos desistiram da escola, a 
equipe gestora realizou busca ativa,  para saber o que tinha acontecido, não 
encontramos o endereço fornecido por eles, em outro endereço quando 
chegamos a mulher quando nos viu saiu correndo, e conseguimos explicar 
que éramos da escola, que não precisavam ter medo. Então nós 
precisamos fazer todo um trabalho de resgate. Outro caso a aluna do 4º, 
que saiu da escola para vender “coisas” no semáforo. Tem pais que têm 
medo de mandar os filhos para a escola porque são ilegais no país, outros 
vão embora da cidade sem avisar, a evasão dos venezuelanos é bem maior 
do que dos haitianos (G1).  
 

 

Com isso, percebemos que é preciso mais atenção por parte dos órgãos 

governamentais responsáveis, no sentido de ofertar formação para toda equipe 

escolar, a fim de criar meios de realizar integração dos alunos migrantes, seja no 

formato remoto ou presencial, “é preciso ações de formação para toda equipe, a fim 

de refletir sobre o processo de ensino aprendizagem dos alunos “estrangeiros” 

(migrantes) seja no formato remoto ou presencial” (G2). 

As ações de inclusão das minorias no mundo do trabalho, escolar e social, 

favorecem o acesso que deve ser acompanhado de outras ações mediadas, para 

que realmente se efetivem na perspectiva da interculturalidade crítica. 

Historicamente “ter cultura” vinha de um conceito de quem possuía o domínio 

das letras, do conhecimento, e hoje podemos dizer que o termo cultura não se 

define dessa forma tão simples, pois seu sentido é muito mais amplo. De forma 

geral, o entendimento de cultura atualmente corresponde a um conjunto de 

conhecimentos, hábitos e crenças de um povo que cultiva, de alguma forma, um 

padrão semelhante. Valorizar as diferentes manifestações culturais é imprescindível 

para perceber as diferenças existentes na sala de aula. 

Articular a dinâmica da igualdade e a dinâmica da diferença é o grande 

desafio na educação intercultural, 

 
Não se trata de momentos pontuais, mas da capacidade de desenvolver 
projetos que suponham uma dinâmica sistemática de diálogo e construção 
conjunta entre diferentes pessoas e/ou grupos de diversas procedências 
sociais, étnicas, religiosas, culturais etc. Exige romper toda tendência à 
guetificação presente também nas instituições educativas e supõe um 
grande desafio para a educação. Exige também reconstruir a dinâmica 
educacional. A educação intercultural não pode ser reduzida a algumas 
situações e/ou atividades realizadas em momentos específicos nem 
focalizar sua atenção exclusivamente em determinados grupos sociais. 
Trata-se de um enfoque global que deve afetar todos os atores e todas as 
dimensões do processo educativo, assim como os diferentes âmbitos em 
que ele se desenvolve. No que diz respeito à escola, afeta a seleção 
curricular, a organização escolar, as linguagens, as práticas didáticas, as 
atividades extraclasse, o papel do/a professor/a, a relação com a 
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comunidade (CANDAU, 2008). 

 
 

No mundo há muito mais outros saberes reconhecidos, além daqueles 

propagados cientificamente, são os saberes vivenciais de cada aluno, que foi sendo 

adquirido ao longo de sua vida. E o papel do professor é não deixar esses saberes 

silenciados, é fazer com que os saberes científicos e sociais e tradicionais 

dialoguem entre si.  

Nesse sentido, percebemos por parte da G2 o despertar em relação ao 

questionário proposto, quando afirma que as perguntas foram motivadoras para 

“uma boa reflexão para que possamos pensar e trabalhar de forma diferenciada”. 

É importante que os educadores entendam que cada aluno tem a sua 

construção cultural, e busquem ter consciência disso, reconhecendo os processos 

de construção cultural no outro e nos diferentes grupos sociais (CANDAU, 2017). A 

autora sugere uma dinâmica bem interessante para se usar em sala de aula que é a 

criação de situações de socialização das diferentes trajetórias culturais dos alunos, 

tornando a aula extremamente enriquecedora. 

 

5.2 EXPERIÊNCIA DOCENTE  
 
 

No percurso desta pesquisa, também entrevistamos doze docentes, que 

atuam na educação básica de três escolas estaduais, que serão denominados como 

informantes D1 a D125.  

Destacamos que os informantes que responderam ao questionário possuem 

entre quinze e trinta anos de tempo de serviço na educação, com formação 

acadêmica em Letras/Português, Química, Pedagogia, Ciências Biológicas, Física e 

Geografia, concluídas entre os anos de 1985 a 2006. 

Nos relatos, a maioria dos docentes diz que a primeira experiência de 

trabalho com alunos de língua diferente foi a partir de 2010. Isso denota que até 

então não era rotineira a presença de migrantes em escolas públicas. Tratamos 

inicialmente sobre as suas experiências com aluno migrante em sala de aula e como 

cada um deles lidam com essa situação. Para a maioria o contato com os alunos e 

seus familiares proporciona uma forma de troca de conhecimento, que consideram 

                                                      
5 Docente 1 a 12.  
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bastante ricas e proveitosas, tanto para os alunos como para eles mesmos. É o que 

nos relata a informante D2: 

 
Está sendo uma experiência desafiadora devido as habilidades e as 
propostas pedagógicas desenvolvidas no planejamento semanal e 
principalmente nas aulas remotas, considerando também que eu (D2), ainda 
não tenho conhecimento da língua Espanhola, mesmo assim dos oito 
alunos acolhidos, quatro já se encontram alfabetizados na língua 
portuguesa, quatro ainda não conseguiram compreender o processo da 
nossa língua. Contudo, um dos fatos maravilhosos é buscar meios e 
métodos para o meu trabalho no processo de ensino a serem compreendido 
por esses alunos. Não é uma tarefa fácil, e sim muito desafiadora (D2). 

 

Conforme afirmativa da informante, 50% dos alunos acolhidos em sua sala de 

aula tiveram dificuldade na aprendizagem, devido aos aspectos linguísticos e 

culturais das duas partes, principalmente quando se trata de aulas remotas. Nesse 

sentido, o docente pode estabelecer estratégias para atenuar essas dificuldades, 

como aproveitar o conhecimento do aluno migrante e relacioná-lo com conteúdos 

curriculares; aceitar respostas na língua materna nas provas desde que coloque ao 

lado como seria o correto em português; aulas de reforço no contraturno; atividades 

extras para casa e um acompanhamento mais próximo. 

A reciprocidade no ensino aprendizagem é uma indicação de que todos os 

atores envolvidos no processo estão receptivos a novos conhecimentos. Segundo 

Fleuri, o processo educativo desenvolve-se na medida em que diferentes sujeitos 

constituem sua identidade, criando autonomia e consciência crítica, na relação de 

reciprocidade. Nesse sentido a Informante D3 argumenta que: 

 

Em relação a este ano, convivi pouco tempo com os mesmos. Mas em anos 
anteriores minha experiência foi excelente. Há um aluno especial e que só 
falava em Espanhol. Trabalhei dois anos com ele, tive que alfabetizá-lo. Foi 
uma experiência inesquecível como aprendizado. Acredito no potencial de 
qualquer aluno (D3). 

 

O relato acima da Informante D3 faz referência ao momento de pandemia em 

que estamos vivendo e as adaptações que foram feitas no percurso educacional 

atual. Percebemos nos relatos o protagonismo profissional de professores que, 

provavelmente, não foram preparados para estarem atuando em situação tão 

peculiar, mas que se esforçam para exercitar habilidades de articulador pedagógico.  

Compreender os processos e contextos educativos certamente ajudam na 

articulação entre contextos culturais diversos. O docente, nessa perspectiva, é um 
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sujeito que se insere num processo educativo, interagindo com outros sujeitos 

(alunos), dedicando particular atenção às relações e aos contextos que vão se 

criando no decorrer do processo educativo, como afirma Fleuri: 

 
Se o processo educativo consiste na criação e desenvolvimento de 
contextos educativos, e não simplesmente na transmissão e assimilação 
disciplinar de informações especializadas, ao educador compete a tarefa de 
propor estímulos (energia colateral) que ativem as diferenças entre os 
sujeitos e entre os seu contextos (histórias, culturas, organizações 
sociais...), de modo a desencadear a elaboração e circulação de 
informações (versões codificadas das diferenças e transformações) que se 
articulem em diferentes níveis de organização (seja em âmbito subjetivo, 
intersubjetivo, coletivo, seja em níveis lógicos diferentes). Educador, neste 
sentido, é propriamente um sujeito que se insere num processo educativo, e 
interage com outros sujeitos dedicando particular atenção às relações e aos 
contextos que vão se criando, de modo a contribuir para a explicitação e 
elaboração dos sentidos (percepção significado e direção) que os sujeitos 
em relação constroem e reconstroem. Nestes contextos, o currículo e a 
programação didática, mais do que um caráter lógico, terão uma função 
ecológica, ou seja, sua tarefa não é meramente a de configurar um 
referencial teórico para o repasse hierárquico e progressivo das 
informações, mas terá a tarefa de prever e preparar recursos capazes de 
ativar a elaboração e circulação de informações entre sujeitos, de modo que 
se auto-organizem em relação de reciprocidade entre si e com o próprio 
ambiente (FLEURI, 2001b, p. 12). 

 

Compreender essa dinâmica multicultural favorece a arquitetura de um 

currículo educacional mais abrangente, possibilitando ao docente a organização de 

conteúdos e de atividades de forma ativa e democrática. 

O processo diaspórico, historicamente, tem proporcionado intercâmbios 

constantes com demais culturas de inúmeros países, e desperta para o: 

 
Reconhecimento de uma diversidade e heterogeneidade necessárias; por 
uma concepção ‘identidade’ que vive com e através, não a despeito, da 
diferença; por hibridização. Identidades de diáspora são as que estão 
constantemente produzindo-se e reproduzindo-se novas, através da 
transformação e da diferença (HALL, 1996, p. 75). 

 
Vimos que, embora o professor detenha o conhecimento e o fazer 

pedagógico, ele tem consciência de que a aprendizagem é recíproca, e se dá na 

própria atividade de ensinar. Segundo os informantes, os maiores desafios 

vivenciados no atendimento aos alunos migrantes, é a questão da linguagem, pois 

muitas vezes eles se sentem envergonhados por não entender a linguagem do outro 

e nem se fazer entender, e a aprendizagem se dá com maior facilidade quando há o 

contato, a convivência com os colegas de sala de aula, o que não está sendo 

proporcionado no momento. Mas ainda assim é possível proporcionar uma 
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experiência educativa construtiva a esses alunos, trabalhando a linguagem deles 

juntamente com a nossa, oferecendo um novo saber e uma integração linguístico 

cultural.  

Trabalhar o respeito em relação a língua, a cultura, os costumes, os 

conhecimentos e as experiências, é imprescindível e são valores que a escola 

sempre promove, com palestras, danças, comidas típicas, projetos que são 

ofertados em relação às questões interculturais. Uma das professoras (D1) relatou 

que: “É muito difícil chegar em um país estranho, com seus costumes, tradições, 

idiomas diferentes se não tivermos abertos para aprender e ensinar as pequenas 

coisas”. Por isso, como verificamos nos projetos políticos pedagógicos das escolas 

pesquisadas, todas propõem projetos de integração linguística e cultural entre as 

turmas, envolvendo comidas típicas, os países e suas línguas, questões em torno de 

combate ao preconceito, entre outras. 

No âmbito do ensino municipal foram apresentados dois documentos, 

disponibilizados pelo departamento de políticas educacionais da secretaria municipal 

de educação de Porto Velho. Um deles conta com o quantitativo de alunos 

migrantes matriculados na rede municipal e o outro contém o número de alunos 

migrantes cadastrados na plataforma que eles denominam como Ambiente Virtual 

de Aprendizagem – AVA.  

Pela análise procedida, verificou-se que foram apresentados os seguintes 

resultados: 200 (duzentos) alunos migrantes matriculados e desse universo, apenas 

29 (vinte e nove) encontram-se cadastrados na plataforma Ambiente Virtual de 

Aprendizagem – AVA, ou seja, 85,5% dos alunos matriculados na rede municipal 

estão fora do cadastro na plataforma.  

Ao contrário do que observamos no relato dos gestores e docentes da rede 

estadual, o número de alunos migrantes inclusos na plataforma digital municipal é 

bem menor. 

Desse universo de duzentos alunos migrantes matriculados encontramos nos 

documentos apresentados cerca de dezoito alunos provenientes do estado 

plurinacional da Bolívia, quatro da Colômbia, quatro da Espanha, trinta e sete do 

Haiti, cinco do Peru, um de Portugal, um do Japão, dois do Líbano, um da França, 

um da Guiana, um de Cuba e cento e vinte e cinco da Venezuela. Do total de 

duzentos, temos vinte e nove alunos cadastrados na plataforma, sendo três 
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bolivianos, um colombiano, um espanhol, três haitianos, três peruanos e dezessete 

venezuelanos.  

Observamos que não há informação quanto ao monitoramento diário ou 

semanal de acesso à plataforma, ou a forma de acompanhamento da participação 

do estudante e nem se o atendimento aos 171 (cento e setenta e um) alunos, que se 

encontram fora da plataforma, está sendo feito por meio de entrega de material 

impresso. Também não foi informado se a falta de cadastramento dos alunos a 

plataforma ocorre pela falta de acesso às tecnologias ou são crianças em idade de 

creche ou pré-escola.  

Vale dizer que, embora a percepção dos profissionais da educação em 

relação ao migrante seja frequentemente positiva, observa-se que ainda há uma 

fragilidade muito grande por parte dos docentes, pois sentem fugir ao seu domínio o 

como lidar com essa novidade, a qual tem estado sob sua responsabilidade nos 

últimos anos. A informante D3 sugere que “Seria importante que tivéssemos curso 

de formação para lidarmos melhor com esta nova clientela, principalmente na 

questão da linguagem, onde vejo a maior dificuldade”.  

Conforme informação do núcleo do censo escolar e estatística do setor da 

secretaria estadual de educação de Rondônia, o número de matrículas de alunos 

migrantes no ensino regular no estado nos últimos dez anos, entre os anos de 2010 

a 2020, é de 9.674 (nove mil, seiscentos e setenta e quatro) alunos no total geral. No 

entanto, nesta pesquisa os dados são baseados em atendimentos educacionais 

realizados em 3 (três) escolas estaduais situadas na cidade de Porto Velho. 

Os maiores desafios enfrentados pelos professores, segundo a Informante 

D4, é a questão da língua, “uma vez que muitos não sabem nem um pouco do 

português e consequentemente eu não sei a língua dele”. 

Ao ingressar na escola “o aluno é recebido e acolhido, tratado de forma igual, 

porém com um pouco mais de atenção, tendo em vista o idioma, pois na maioria das 

vezes, no início o aluno tem um pouco de dificuldade, mas devido o acolhimento não 

demora muito o aluno já inicia o processo de interação e aprendizagem”, segundo o 

Informante D5. 

A questão da compreensão da língua, conforme relato do Informante D6: 

 
É um pouco difícil, percebi que os haitianos se adaptam melhor e aprendem 
com mais facilidade; já os venezuelanos, em particular, as crianças do 6° 
ano que acompanhei chegaram com muitas dificuldades, mas soube que 
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estavam aqui no Brasil só com o pai, a mãe ainda estava na Venezuela e 
creio que essa situação tornava o aprendizado deles muito mais difícil. Mas, 
mesmo assim fiz o possível para ajudá-los (D6). 
 

 

A informante D6 afirma que os alunos migrantes haitianos têm um 

desempenho escolar melhor do que os venezuelanos. Talvez o fato de os haitianos 

possuirem uma melhor adaptação escolar seja devido à base familiar que possuem 

quando chegam ao país de acolhimento. Por outro lado, a Venezuela tem passado 

por sérios problemas sociais, que tem forçado o deslocamento dos migrantes sem 

muita estrutura financeira e nem familiar, o que pode dificultar a aprendizagem dos 

alunos. 

Os docentes, para facilitar a comunicação, criam diversos mecanismos, no 

sentido de não deixar o aluno entrar em defasagem da aprendizagem: 

 
Alguns utilizavam tradutor de texto do francês para o português, nesse caso 
era uma haitiana. Os venezuelanos maiores entendiam bem o português e 
se adaptaram rapidamente as minhas aulas. Quanto aos venezuelanos 
menores não percebi muito progresso, mas, creio que era pela carência da 
mãe. Acredito que deveria ser adotado curso básico da língua portuguesa 
em horário de contra turno. Uma melhor preparação para a equipe docente 
quanto ao acolhimento e apoio aos migrantes (D6). 

 

Ao mesmo tempo que ensinam os docentes também vão enriquecendo os 

seus conhecimentos. A reciprocidade de conhecimentos foi obervada na maioria das 

entrevistas, como nos afirma o Informante D7: 

 
Apesar das dificuldades enfrentadas, foi ótima a experiência com aluno da 
EJA, pois o mesmo sempre estava disposto a aprender e realizar as 
atividades mesmo que seu idioma dificultasse a comunicação. Utilizamos 
recursos tecnológicos para melhorar a comunicação, pois a dificuldade está 
apenas no idioma, o que pode ser solucionado ou com um mediador ou 
recurso tecnológico como tradutor (D7). 

 
 

A escola tem sido o principal ponto de contato do migrante no país de 

acolhimento, que acaba desempenhando um papel humanitário, auxiliando na 

aproximação do aluno migrante com a sociedade em que se encontra. Para o 

Informante D8, tanto nas aulas presenciais quanto remotas, o recebimento e 

acolhimento é realizado sempre com o cuidado de integrar o aluno migrante à turma: 

 
Procuro deixá-los confortáveis para que se adaptem e se adequem mais 
rapidamente ao espaço escolar, levo-os para conhecerem as dependências 
da escola, apresento aos outros alunos e funcionários, procuro conhecer 
suas origens, peço que falem um pouco sobre si e suas experiências 
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estudantis e me coloco à disposição do mesmo (D8). 
  
 

Para o Informante D8: 

 
O maior desafio na tarefa de ensinar é a língua, o processo de adaptação 
sem a compreensão da língua portuguesa torna-se complicada a 
aprendizagem, bem como o acompanhamento das aulas. 
Não é fácil para o migrante estar longe de suas vivências e memórias de 
toda a sua cultura e se encontrar em um meio diferente de suas 
experiências. Logo, é importante e necessário familiarizar esse aluno, fazê-
lo perceber que sua história e suas raízes não se acabaram  e que são 
valiosas. Nesse contexto, busco realizar atividades educativas empáticas, 
que valorizam a diversidade, como roda de lembranças, onde o aluno conta 
suas histórias e suas perspectivas no Brasil (D8). 

 
 

Para o Informante D8, integrar os alunos migrantes à sociedade de 

acolhimento não é tarefa fácil devido às complicações linguísticas:  

 
A chamada língua de acolhimento refere-se à aprendizagem de uma língua 
não materna em contextos de migração. O maior obstáculo para a 
integração é justamente a questão linguística e junto a isso, o 
desconhecimento da cultura brasileira. Dessa forma, busco planejar 
atividades expositivas e dialogadas, enfatizando a interação entre 
professora e estudantes, bem como o incentivo para que o aluno participe 
ativamente do processo de aprendizagem, criando um ambiente favorável à 
participação do mesmo. Recursos didáticos como músicas, panfletos 
publicitários e material impresso com pequenos diálogos, auxiliam para 
essa integração. Essa é uma prática minha independente de ter ou não 
sujeitos de interculturalidade ao longo do ano, onde abordo esses temas por 
meio de textos, teatros, filmes, debates e principalmente, relatos e diários 
pessoais (D8). 

 
 

Com práticas conscientes com essas, podemos vislumbrar ações de 

destaques, que poderiam ser disseminadas no meio educacional. O Informante D9 

afirmou que a experiência com alunos migrantes tem contribuído para o seu 

crescimento profissional:  

 
Tive o privilégio de trabalhar com alunos haitianos em 2019, foi uma 
experiência boa, satisfatória, pois os mesmos têm uma cultura de grande 
apreço. Inicialmente, alguns alunos tiveram dificuldades com as classes 
gramaticais e concordância entre as palavras, mas fui trabalhando 
individualmente e com a contribuição dos pais em aprender a língua 
portuguesa, foi de grande proveito para que o aluno evoluísse. No princípio 
os maiores desafios foram criar métodos diferenciados para trabalhar com 
os haitianos. Acredito que com vídeos com tradução da língua materna para 
a língua portuguesa será de grande proveito para esses alunos (D9). 
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A preocupação geral dos docentes é o fato de eles não terem domínio da 

língua que aluno migrante fala, e isso dificulta o ensino de qualquer componente 

curricular.  

O Informante D10 destacou que “ao identificar o aluno migrante busco saber 

sobre o nível de conhecimento dele sobre a língua portuguesa. O desafio é de 

conversar com a classe para que não tenha nenhum preconceito em relação a fala 

(pronúncia) desse aluno”. 

Diante dessa situação, o Informante D11, percebeu no questionário proposto, 

a oportunidade de compartilhar suas angústias em relação ao ensino aos migrantes 

e esclareceu alguns pontos muito importantes que têm preocupado no seu 

desempenho profissional: 

 

Quero esclarecer que:  
1° - Não tive até o presente momento nenhuma formação para atendimento 
de alunos estrangeiros;  
2° - nem assessoria alguma de professor tradutor que é direito do cidadão e 
dos docentes para desenvolvimento de processos educacionais; 
3° - houve um único caso de um ex-aluno que já tendo participado de aulas 
de tradução (não sei se este é o nome certo), mas, que faleceu devido a um 
acidente de trânsito;  
4° - a escola em que trabalhei na época não conseguiu se comunicar com a 
única responsável legal, a mãe, devido a mesma não compreender nosso 
idioma e nós ao dela;  
5° - logo, veio a pandemia que causou o distanciamento;  
6° e falando por mim não tive mais contato direto com nenhum aluno 
estrangeiro;  
7° - Logo, sinto dificuldade de vos ajudar e a palpitar sobre uma questão tão 
séria e que não sei como colaborar.  
Posso falar que foi em 2019, descobri quando o aluno já estava na sala de 
aula durante a frequência escolar, pois, quando percebo nomes diferentes e 
sotaque gosto de perguntar ao aluno a origem do seu nome, mesmo, com 
dificuldade o aluno conseguiu explicar. Solicitei aos demais alunos que o 
acolhessem e o chamasse para as rodas de conversas em diversas 
ocasiões e explicasse sobre as relações, os movimentos e o funcionamento 
da mesma. Os demais alunos foram receptivos, percebi no aluno 
estrangeiro alegria no acolhimento presencial e ao meu ver nos demais 
tempos de aula (D11).  

 
 

Podemos observar que, embora a Informante D11 tenha dito que não havia 

com o que contribuir, as suas manifestações nos deixam claro as suas aflições e 

limitações, que muito provável seja a de muitos outros profissionais da educação 

que enfrentam situações idênticas. Candau (2017) afirma que existem alternativas 

possíveis para minimizar essas dificuldades pedagógicas, partindo do pressuposto 

de que não há uma receita a ser seguida, o primeiro caminho seria “mudar a ótica”, 

ou seja, deixar de ver as diferenças na escola como um problema e passar a ver 
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como um ponto positivo, pois o mundo seria bem mais pobre se não tivesse a 

diversidade cultural. As desigualdades devem ser combatidas, mas as diferenças 

têm que ser reconhecidas e valorizadas no contexto pedagógico. 

No recorte a seguir ele demonstra sua inquietação com o descaso de órgãos 

públicos responsáveis pela implementação de ações de políticas públicas de 

alcance aos migrantes: 

 
A negligência, a omissão, a falta de interesse, capacitação, assistência e o 
auxílio da própria SEDUC em ofertar cursos de idiomas, mesmo o básico 
das formações, bem como, a negligência, a omissão, a falta de interesse 
dos demais órgãos de acolhimento e assessoria aos refugiados. Sem 
investimento, capacitação e formação adequada antes das aulas, do 
primeiro contato, em períodos como semana pedagógica, que não seja no 
período de aula, pois, estas formações geralmente são atropeladas, 
corridas e a mesma formação em três turnos para que todos os professores 
possam participar cada um no horário mais propício, porque todos vamos 
ter que atendê-los em algum momento seria maravilhoso e urgentemente 
necessário (D11). 

 

Nesse sentido, o Informante D12, afirma que “deveria haver uma mobilização 

de políticas públicas, para fazer valer a lei que rege em nosso país, quanto a 

educação desses migrantes. O professor sozinho pouca coisa pode fazer”. 

Discutir sobre as diferenças e as desigualdades presentes no contexto 

escolar é fundamental nos dias de hoje, que é marcado pela desigualdade e pelas 

enormes diferenças culturais. Todas essas questões exigem um aprofundamento 

contínuo. A escola precisa incorporar na sua prática uma forma de trabalhar essa 

perspectiva, de reconhecer as desigualdades e as diferenças presentes no seu 

contexto escolar e de buscar novas formas de se trabalhar. Candau comenta que: 

 

A perspectiva intercultural que defendo quer promover uma educação para 
o reconhecimento do “outro”, para o diálogo entre os diferentes grupos 
sociais e culturais. Uma educação para a negociação cultural, que enfrenta 
os conflitos provocados pela assimetria de poder entre os diferentes grupos 
socioculturais nas nossas sociedades e é capaz de favorecer a construção 
de um projeto comum, pelo qual as diferenças sejam dialeticamente 
integradas. A perspectiva intercultural está orientada à construção de uma 
sociedade democrática, plural, humana, que articule políticas de igualdade 
com políticas de identidade (HALL, 2008, p.52). 

 

A interculturalidade é uma questão de extrema importância se a intenção 

realmente for trabalhar uma educação de qualidade para todos, que seja capaz de 

reconhecer as especificidades dos diferentes grupos e, buscando ultrapassar toda 
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tendência de homogeneização e padronização que ainda se encontra muito 

presente na educação. 

 
 

5.3 DESAFIOS A SEREM SUPERADOS  

 

Durante toda a pesquisa notamos o comprometimento dos gestores e dos 

docentes no desenvolvimento das suas atividades profissionais. As informações 

dadas por eles nos proporcionaram condições suficiente de entender a dimensão 

das dificuldades enfrentadas no desempenho de suas funções. No entanto, 

observamos a grande limitação existente, e que a falta de apoio do sistema de 

ensino faz com que as instituições educacionais trabalhem de forma isolada, quando 

se trata de ousar em novos projetos de inclusão social. 

Nesse sentido, para se trabalhar por uma educação de qualidade social para 

todos é necessário enfrentar as questões de um currículo que atenda as 

especificidades de:  

 
Uma ação docente multiculturalmente orientada, que enfrente os desafios 
provocados pela diversidade cultural na sociedade e nas salas de aulas, 
requer uma postura que supere o “daltonismo cultural” usualmente presente 
nas escolas, responsável pela desconsideração do “arco-íris de culturas” 
com que se precisa trabalhar. Requer uma perspectiva que valorize e leve 
em conta a riqueza decorrente da existência de diferentes culturas no 
espaço escolar (CANDAU, 2003, p. 161). 

 

Para Candau (2003) a elaboração de um currículo “multiculturalmente 

orientado não envolve unicamente introduzir determinadas práticas ou agregar 

alguns conteúdos: “É necessária uma releitura da própria visão de educação. É 

indispensável desenvolver um novo olhar, uma nova ótica, uma sensibilidade 

diferente”. 

 Com a implementação da Base Nacional Comum Curricular, o contexto e a 

realidade regional ganharam papel relevante no processo de ensino e 

aprendizagem. Nesse sentido, entendemos que é importante valorizar e ensinar a 

cultura da nossa região nas escolas de educação básica, para que as próximas 

gerações conheçam desde cedo a realidade em que vive, considerando que o 

campo cultural amazônico é vastíssimo, e os docentes são os atores principais 

desse processo. 
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Nas últimas décadas, percebemos que a valorização da cultura amazônica 

tem estado em voga em trabalhos de pesquisas científicas nas universidades da 

região norte. Diversos autores se destacam com seus textos específicos sobre a 

região amazônica, a reverência e o respeito cultivados entre povos da floresta, a 

força e a determinação dos seringueiros em defesa da terra onde tira seu sustento, 

os indígenas e a sua relação com os demais seres viventes, com o qual há uma 

convivência harmoniosa e de respeito para com a floresta, assim como os migrantes 

que se deslocam de sua terra natal para se estabelecerem na nossa região.  

Várias obras como “A invenção da Amazônia; Amazônia na era das 

descobertas; O Sujeito Colonial; A Europa e os outros”, e muitas outras, que tratam 

do resgate dos aspectos identitários dos migrantes e principalmente dos povos da 

floresta, que possuem sua própria organização social numa concepção totalmente 

contrária ao eurocentrismo e ao americocentrismo, podem ser bibliografias propícias 

a serem utilizadas pelos docentes da educação básica, no sentido de ofertar um 

ensino multicultural de qualidade.  

O reconhecimento dos valores da cultura amazônica é percebido nas escritas 

dessas obras, a partir da vivência e do conhecimento que seus autores tiveram na 

região, no meio do povo indígena, dos seringueiros e ribeirinhos, cujo objetivo 

primário era o de ampliar conhecimento sobre a região amazônica. Bauman afirma 

que:  

O “pertencimento” e a “identidade” não têm a solidez de uma rocha, não são 
garantidos para toda a vida, são bastante negociáveis e renegociáveis, e de 
que as decisões que o próprio indivíduo toma, os caminhos que percorre, a 
maneira como age – e a determinação de se manter firme a tudo isso – são 
fatores cruciais tanto para o pertencimento quanto para a identidade 
(BAUMAN, 2005, p.17). 
 

E despertar esse sentimento de pertencimento nos discentes por meio de 

aulas elaboradas e enriquecidas com obras de autores regionais como: Edward 

Said, Neide Gondim,  Marcio Souza, J. J Paes Loureiro, dentre outros, trazendo para 

discussão textos sobre Colonialismo; Pós-Colonialismos; A cultura da Amazônia; 

Orientalismo; A visão sobre os povos da floresta, índios amazônicos, seringueiros e 

ribeirinhos, proporcionará aulas variadas, de conhecimento rico sobre a cultura 

amazônica e saberes de uma realidade pouco divulgada ou até mesmo disseminada 

por alguns de forma equivocada. Segundo Souza (2009): 

 
Tudo que se escreve sobre a Amazônia tem um certo sabor de relativismo. 
[...] Quase se pode dizer que as proporções subcontinentais devoraram 
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qualquer possibilidade de síntese, porque as diversas amazônias não 
podem, por este mesmo motivo, perder personalidades: o caráter de cada 
uma delas é que faz a diversidade do grande vale. A Amazônia é a 
diversidade (SOUZA, 2009). 
 

E essa diversidade deve ser valorizada em sua essência. Reconhecer e 

respeitar a cultura do outro é fundamental para a formação de uma consciência 

multicultural, que possibilite a diminuição do preconceito e da discriminação cultural.  

Ao abordar sobre a legislação que trata sobre a diversidade, buscou-se 

compreender o amparo e a exigência legal que as instituições de ensino devem 

observar, no âmbito da construção do Projeto Político Pedagógico.  

É importante destacar que o papel da escola é colocar em prática uma 

educação crítica e consciente, em relação ao que se apresenta como diferente, no 

sentido de formar cidadãos que primam pelo respeito, acima de tudo.  

Para que isso ocorra, é necessário que os educadores promovam um trabalho 

com qualidade e equidade, considerando a pluralidade cultural.  

Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Datafolha, encomendada 

pela Fundação Lemann, Itaú Social e Imaginable Futures, entrevistou 1.021 pais ou 

responsáveis de alunos das redes públicas municipais e estaduais, com idade entre 

6 e 18 anos, no período de 16 de setembro a 2 de outubro de 2021 nos mostrou que 

a experiência com o ensino não presencial deixou alguns legados positivos para o 

ensino no âmbito nacional, e mostrou também que ele se encontra em fase de 

preparação para um modelo híbrido. 

A pesquisa Datafolha teve por objetivo identificar se os estudantes do ensino  

Fundamental e Médio estavam recebendo, acessando e realizando as atividades de 

aprendizado remoto durante a pandemia no Brasil, bem como mapear as 

dificuldades enfrentadas pelos alunos em relação ao acesso, rotinas, motivação e 

identificar percepções dos responsáveis sobre a qualidade do apoio das escolas, 

evolução nos estudos, possibilidades de abandono, assim como os desafios no 

acompanhamento da rotina de aprendizagem remota. 

Os dados colhidos apontaram que 51% dos responsáveis consideram que 

estão participando mais da educação de seus filhos nesse momento de pandemia. A 

pesquisa aponta também que 71% dos responsáveis pelos alunos estão valorizando 

mais o trabalho desenvolvido pelos professores e 94% consideram muito importante 

que os docentes estejam disponíveis para correção de atividades e esclarecimento 

de dúvidas durante as aulas não presenciais. Essa conscientização é um ponto 
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positivo e mostra que todo esforço dos docentes em vencer os desafios do ensino 

remoto na pandemia começou a ser reconhecido. 

 Como contribuição, deixamos aqui algumas sugestões para a comunidade 

escolar de modo geral, que seguem: 

 Inserir imigração como eixo narrativo do Projeto Político Pedagógico; 

 Inserir o tema imigração e interculturalidade no currículo escolar; 

 Criar fórum de discussão permanente com as turmas, no modelo 

interclasse;  

 Roda de conversa semanal ou quinzenal de alunos, para discussão de 

temas que envolvam a interculturalidade; 

 Realizar oficinas de estudo para docentes com temas sobre imigração; 

 Buscar parcerias de cursos de língua portuguesa para migrantes; 

Consideramos que ações como essas podem contribuir para que aluno 

perceba o outro com respeito, independentemente da sua história, cultura, etnia, 

pois cada um possui um diferencial próprio, e provém de lugares, culturas e famílias 

diferentes, apresentando ritmo diverso de aprendizagem, o que caracteriza a 

diversidade no espaço escolar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A proposta deste estudo foi de conhecer como é implementada a política 

educacional de acolhimento de alunos advindos de outros países na rede pública do 

estado de Rondônia e, principalmente, saber como se processa a 

integração linguística e cultural, além dos desafios enfrentados pela escola no 

atendimento ao aluno migrante.  

Além dessas questões, tratamos também sobre a interculturalidade em sala 

de aula, em que o papel dos sistemas de ensino atua como órgão articulador da 

sociedade, assegurando a participação e o acesso dessa clientela ao ensino, 

dispensando-lhes maior atenção, pelo fato dela ter uma fragilidade social e 

linguística.  

Os resultados desta pesquisa apontam para a necessidade de que a rede 

pública de ensino elabore propostas curriculares que orientem na construção de 

planos de curso, com uma abordagem curricular multicultural crítica, com vista à 

valorização linguística e cultural dos migrantes. 

Diante da situação atual de pandemia, a responsabilidade do ensino remoto e 

o planejamento da operacionalização do atendimento ficou exclusivamente com as 

escolas, respeitadas as normas e as orientações elaboradas pelos sistemas 

estaduais e municipais de educação, feito a partir de diretrizes nacionais 

estabelecidas, cujo envolvimento deve ser de toda a comunidade educacional.  

Observamos que é de responsabilidade do gestor criar meios de articulação 

entre os professores, funcionários, estudantes e a comunidade escolar, e nessa 

perspectiva tornar a escola um espaço permanente de formação continuada. A 

liderança do gestor é fundamental no processo de acolhimento dos migrantes, no 

sentido de criar vínculos significativos entre os estudantes de modo geral.   

Percebemos que a equipe gestora da escola pública geralmente assume a 

responsabilidade da parte de organização do acolhimento e da inclusão dos alunos 

migrantes, por entender ser imprescindível a realização de uma ação pedagógica 

para amenizar os impactos no ambiente escolar. Esse acolhimento é uma ação que 

corrobora para cumprir os objetivos de aprendizagens e habilidades definidos 

constitucionalmente para a educação básica, e previstos também na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei 9.394/96 - que garante qualidade e 

equidade, promovendo cidadania e dignidade da pessoa humana.  
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É importante destacar que, segundo os informantes, o papel da escola é 

colocar em prática uma educação crítica e consciente, em relação ao que se 

apresenta diferente, no sentido de formar cidadãos que primam pelo respeito, acima 

de tudo. Para isso, é preciso uma escola que ensine para a pluralidade cultural, e 

que o aluno do país de acolhimento perceba o migrante e refugiado como legítimo 

outro que possui uma história, uma cultura, uma etnia. Além disso, é papel do 

docente perceber que as turmas são heterogêneas, visto que cada aluno possui um 

diferencial, apresentando ritmos diferentes de aprendizagem, o que caracteriza a 

pluralidade no espaço escolar.  

A experiência de um fazer pedagógico que considera a interculturalidade no 

ambiente escolar passa a ser uma oportunidade de criar vínculos significativos entre 

os estudantes, e desta maneira proporcionar uma boa aprendizagem. 

Nessa via, percebemos que debater as questões da oferta educacional para 

alunos migrantes, envolvem públicos mais abrangentes, que se localizam no centro 

de uma exclusão social multifacetada. São as minorias da sociedade, do qual muito 

se tem discutido na busca de soluções mais adequadas à realidade que ora se 

apresenta.  

É importante ter consciência do papel do estado na implementação de 

políticas educacionais, mas a responsabilidade também é da escola no alcance a 

essa clientela. No entanto, ressaltamos que não se pode exigir demasiadamente de 

profissionais que não tiveram formação adequada para o ensino por meios 

tecnológicos, pois é uma situação nova para todo mundo.  

Finalizando, destaca-se a importância da formulação de políticas públicas 

mais específicas para essa população, não só quando se trata de aulas não 

presenciais, mas ao longo de todo ano letivo, com a promoção de ações 

educacionais que envolvam toda a comunidade escolar, visando a melhoria da 

qualidade da aprendizagem do aluno migrante. 

Com essas reflexões, pretendemos despertar no docente um fazer 

pedagógico que considere a interculturalidade no ambiente escolar, o qual deixa de 

ser problema e passa a ser uma oportunidade para criar vínculos significativos entre 

os estudantes, seja brasileiro ou migrante, e desta maneira proporcionar uma boa 

aprendizagem.    
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QUESTIONÁRIO – GESTOR, PARA OBTENÇÃO DOS DADOS PARA A PESQUISA 
“IMPACTOS LINGUÍSTICOS E CULTURAIS NO ACOLHIMENTOS DE ALUNOS 
MIGRANTES” 
 
Qual seu nome? 
 
Qual sua idade? 
 
Qual sua formação acadêmica? 
 
Como ocorre o recebimento/acolhimento de imigrantes e refugiados na sua escola? 
 
O que efetivamente poderia ser feito pelas escolas para promover a integração dos 
imigrantes?  
 
A escola possui projeto que promova a integração linguística e cultural entre os alunos 
imigrantes e refugiado com os brasileiros? Quais? 
 
A escola promove ações para que xenofobia, racismo e violência de gênero, ou de qualquer 
tipo não aconteçam? Quais? 
 
Quantos alunos imigrantes e refugiados existem matriculados na sua escola? E a 
distribuição em séries? 
 
Qual a nacionalidade desses alunos imigrantes e refugiados? 
 
Quanto às aulas remotas, como os alunos imigrantes e refugiados responderam a essa 
modalidade? 
 
Há um monitoramento diário de acesso do aluno a plataforma virtual de ensino e 
aprendizagem? 
 
Como está sendo feito o atendimento aos imigrantes e refugiados que não possuem acesso 
a plataforma virtual de ensino e aprendizagem? 
 
A escola faz algum acompanhamento para levantar qual a razão da falta de acesso do aluno 
imigrante e refugiado? Se faz, quais seriam os motivos? 
 
As famílias de migrantes participam desse processo de ensino e aprendizagem remota dos 
seus filhos? 
 
É possível proporcionar outro tipo de experiência educativa aos alunos imigrantes e 
refugiados? 
 
Outras razões que queria complementar: 
 

 
 

 
 

QUESTIONÁRIO – DOCENTE, PARA OBTENÇÃO DOS DADOS PARA A 
PESQUISA “IMPACTOS LINGUÍSTICOS E CULTURAIS NO ACOLHIMENTOS DE 
ALUNOS MIGRANTES” 
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Qual seu nome? 
 
Qual sua idade? 
 
Qual sua formação acadêmica? 
 
Como ocorre o recebimento/acolhimento de imigrantes e refugiados sua sala de aula? 
 
Como tem sido a sua experiência com aluno imigrante e refugiado na sua sala de aula? 
 
O que efetivamente você poderia fazer para promover a integração dos imigrantes e 
refugiados?  
 
A escola possui projeto que promova a integração linguística e cultural entre os alunos 
imigrantes e refugiado com os brasileiros? Quais? 
 
A escola promove ações para que xenofobia, racismo e violência de gênero, ou de qualquer 
tipo não aconteçam? Quais? 
 
Quais os maiores desafios vivenciados no atendimento de alunos imigrantes e refugiados 
em sala de aula? 
 
É possível proporcionar outro tipo de experiência educativa aos alunos imigrantes e 
refugiados? 
 
Outras razões que queria complementar: 
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