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RESUMO 
 

 

WALDMAN, Tatiana Chang. O acesso à educação escolar de imigrantes em São Paulo: 

a trajetória de um direito. 2012. 236f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

 

A garantia de direitos aos imigrantes no Brasil, no que diz respeito ao acesso ao direito à 

educação escolar, mostra-se, ainda hoje, controversa e destaca-se como um tema que deve 

ter seu estudo aprofundado. Por um lado, a Constituição Federal de 1988 reconhece o 

direito à educação escolar como um direito universal; o Estatuto da Criança e do 

Adolescente o prevê como um direito fundamental a ser garantido a todos, nacionais e 

estrangeiros; enquanto as Convenções Internacionais ratificadas pelo país incluem a 

garantia deste direito. Em sentido contrário, observa-se a existência de dispositivos 

constantes no Estatuto do Estrangeiro de 1980 que condicionam a matrícula do estrangeiro 

em estabelecimento de ensino de qualquer grau ao seu registro no Brasil, impedindo o 

exercício deste direito fundamental por parte de imigrantes em situação irregular. Esta 

pesquisa propõe identificar as limitações ao acesso ao direito à educação escolar básica por 

parte de imigrantes que residem no Estado de São Paulo e refletir sobre a extensão deste 

direito universal a esta população específica no país, questão insuficientemente debatida e 

esclarecida no campo jurídico. Para tanto, ademais da investigação bibliográfica 

interdisciplinar, foi realizada uma análise jurisprudencial em período que compreende as 

três primeiras décadas de vigência do Estatuto do Estrangeiro (1980-2010) e um exame das 

Resoluções, Deliberações e Pareceres da Secretaria da Educação e dos Conselhos de 

Educação do Estado e do Município de São Paulo referentes à temática no mesmo período. 

Uma interpretação coerente do ordenamento jurídico nacional sugere ser inquestionável o 

direito à educação escolar de todos os imigrantes, diante da não recepção dos dispositivos 

do Estatuto do Estrangeiro pela Constituição Federal vigente. Destaca-se, entretanto, que 

Resoluções, Deliberações e Pareceres da Secretaria da Educação e dos Conselhos de 

Educação do Estado e do Município de São Paulo indicam não haver consenso acerca da 

questão. Tampouco houve, formalmente, a preocupação, por parte do Poder Judiciário, em 

declarar revogados ou não recepcionados os dispositivos em questão, constantes no 

Estatuto do Estrangeiro. O tema também não alcançou mobilizar o Poder Executivo e o 

Legislativo que consentem com a vigência do Estatuto do Estrangeiro há três décadas. 

Corrobora com a problemática dessa controvérsia o fato de que o acesso ao judiciário a 

cada caso concreto de desrespeito a este direito é, especialmente para os imigrantes em 

situação irregular, limitado. Neste sentido, é manifesta a necessidade de aprovação de uma 

nova Lei de Migrações que inclua a declaração do direito à educação escolar de todos os 

imigrantes no Brasil.  
 

Palavras-chave: Direito à Educação ˗ Brasil. Acesso à educação ˗ São Paulo. Imigrantes ˗ 

São Paulo. Imigração internacional.  



 

 

ABSTRACT 

 
 

WALDMAN, Tatiana Chang. Immigrants’ access to schooling in São Paulo: the 

trajectory of a right. 2012. 236f. Dissertation (Master´s Degree) – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

 

The guarantee of rights to immigrants in Brazil, regarding direct access to the right of 

school education, is still controversial and stands out as an issue that should be more 

deeply investigated. On the one hand, the 1988 Constitution recognizes the right to 

education as a universal right, the Child and Adolescent Statute provides that it is a 

fundamental right to be guaranteed to all national and foreign people; this right is also 

guaranteed by the International Conventions ratified by the country. On the other hand, it is 

possible to notice the existence of devices in the 1980 Alien Statute which constrain the 

registration of foreign in educational institutions in any grade unless he/she has an Identity 

Card for Foreigners, preventing undocumented immigrants from exercising this 

fundamental right. This research has as its main goal to identify the limitations on the right 

to basic school education, which are imposed on immigrants residing in the State of São 

Paulo, and also to reflect if this universal right is guaranteed to this specific population in 

this country, an issue which is neither sufficiently discussed nor sufficiently clarified in the 

legal field. Therefore, besides the interdisciplinary literature research, an analysis was 

performed on the jurisprudential period comprising the first three decades in which the 

Alien Statute has been in force (1980-2010) and it was also done a review of Resolutions, 

Decisions and Opinions of the Ministry of Education and of the Board of Education of the 

State of São Paulo related to the theme in the same period. A consistent interpretation of 

the national law suggests that the right to school education for all immigrants is 

unquestionable, if the provisions of the Federal Alien Statute of the Constitution now in 

force are not taken into account. It is noteworthy, however, that Resolutions, Decisions and 

Opinions of the Ministry of Education and of the Board of Education of the State of São 

Paulo indicate that there is no consensus on the issue. Neither there was a formal concern 

on the part of the judiciary, to declare that the devices in question, contained in the Alien 

Statute, were revoked or not approved. Nor did this theme mobilize the Executive and 

Legislative which agree with the validity of the Alien Statute for the last three decades. 

Added to the problem is the fact that access to justice, in every case in which there is a 

breach of this right, especially for undocumented immigrants, is limited. In this sense, it is 

clear that the adoption of a new Immigration Law which includes statements of the right to 

school education for all immigrants in Brazil is absolutely necessary. 

 

 

 

Keywords: Right to education ˗ Brazil. Access to schooling ˗ São Paulo. Immigrants ˗ São 

Paulo. International immigration.  
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INTRODUÇÃO 
 

 

Uma questão a ser debatida e trabalhada por Estados que recebem fluxos 

migratórios, como o Brasil, é a forma como estas pessoas, que passam a fazer parte da 

população local, serão recepcionadas e integradas. Por sua especial importância, o acesso à 

educação escolar de imigrantes internacionais destaca-se como um tema que deve, 

certamente, ser levado em consideração e ter seu estudo aprofundado. Esta pesquisa propõe 

identificar as possíveis limitações ao acesso ao direito à educação básica por parte de 

imigrantes que residem no Estado de São Paulo, refletindo sobre a extensão deste direito 

universal a esta população específica no país.  

A perspectiva de integração da população imigrante por meio do ambiente escolar 

pode ser considerada singular sob seu aspecto de potencial multiplicação de saberes e 

experiências. Em outras palavras, ao permitir o acesso de alunos imigrantes – sejam 

crianças, adolescentes ou adultos – às instituições de ensino do país de acolhimento, 

possibilita-se ao mesmo tempo a aproximação do núcleo familiar e de convivência do 

aluno com a sociedade receptora, a partir de relatos e da difusão de experiências do 

estudante com os costumes locais, com a língua oficial do país e com a convivência com 

professores, funcionários e colegas. 

Para grande parte dos imigrantes que veem no ato de migrar uma possibilidade de 

ascensão econômica e social, a educação escolar, em especial de seus filhos, 

provavelmente passa a ser fundamental e de particular importância para uma vida em 

melhores condições para as futuras gerações. De modo que, se em muitas situações e pelos 

mais diversos motivos, os pais ou irmãos mais velhos talvez convivam cotidianamente 

apenas com outros imigrantes, seja no ambiente de trabalho ou mesmo nos horários de 

lazer, a inserção de um dos membros do núcleo familiar em instituições escolares do país 

de acolhimento pode possibilitar o acesso à cultura local, às pessoas, às instituições e aos 

serviços disponíveis aos residentes em um país. O aluno pode ser a ponte entre um grupo 

de imigrantes e a sociedade que os recebe. Abre-se, desta forma, a possibilidade de diálogo 

e aproximação entre aluno, família e sociedade. 

Observada a especial relevância da questão da educação escolar ao tratar da 

integração de imigrantes internacionais no país de destino, percebeu-se importante analisar 

como o tema era tratado, em âmbito nacional, no período que compreende as três primeiras 
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décadas de vigência do Estatuto do Estrangeiro (1980-2010), legislação ainda vigente e que 

estabelece as diretrizes gerais da situação jurídica dos estrangeiros no Brasil. 

A escolha de tal período justifica-se pelo fato de que com o advento desse Estatuto, 

em 1980, inseriu-se, no ordenamento jurídico brasileiro, dispositivos que condicionam a 

matrícula do imigrante em estabelecimento de ensino de qualquer grau à sua situação 

migratória regular no país e a obrigatoriedade, por parte dos mesmos estabelecimentos, de 

informar ao Departamento de Polícia Federal e ao Ministério da Justiça os dados de 

identificação do estrangeiro matriculado, assim como de comunicar a suspensão ou 

cancelamento da matrícula, bem como a conclusão do curso. Como decorrência, o Brasil 

passa a excluir os imigrantes em situação irregular da garantia do direito à educação 

escolar. 

Em sentido contrário ao disposto no Estatuto do Estrangeiro, a Constituição Federal 

de 1988, preocupada em declarar e garantir os direitos humanos fundamentais, afirma o 

direito à educação como um direito social e fundamental. O texto constitucional é enfático 

ao assegurar o atributo universal da educação, qualificando-a como dever do Estado e da 

família, traçando como princípio norteador a igualdade de condições para o acesso e 

permanência nas escolas no país. Ademais, a Constituição declara que o dever do Estado 

para com a educação será concretizado por meio da garantia da educação obrigatória e 

gratuita, ampliada ao nível básico por meio da Emenda Constitucional n.º 59 de 2009, para 

pessoas de quatro a dezessete anos de idade e da oferta, também gratuita, mesmo para os 

que não se encontrem nesta faixa etária. Aqui reside uma das razões pela opção de centrar 

as atenções deste estudo no nível escolar da educação básica, que é declarado, no texto 

constitucional, como um direito público subjetivo, cujo não oferecimento, ou sua oferta 

irregular, pelo Poder Público, implica a responsabilidade da autoridade competente. 

É, ainda, significativo ter a Constituição Federal declarado como princípios 

fundamentais que orientarão o Estado brasileiro, a cidadania e a dignidade da pessoa 

humana, assim como a afirmação, na qualidade de objetivo fundamental, da promoção do 

bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 

de discriminação. Em suas relações internacionais, o Estado brasileiro se comprometeu, 

também, pela prevalência dos direitos humanos; tendo sido enfatizado que o país buscará a 

integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, objetivando 

a formação de uma comunidade latino-americana de nações. 



15 

 

Tamanha discrepância entre os conteúdos do Estatuto do Estrangeiro de 1980 e da 

Constituição Federal de 1988 referentes ao direito à educação escolar de imigrantes, indica 

que tais dispositivos do Estatuto do Estrangeiro não foram recepcionados pela atual 

Constituição brasileira e que, portanto, desde 1988, todas as pessoas, sejam elas brasileiras 

ou estrangeiras, estejam às últimas em situação migratória regular ou irregular, devem ter o 

direito à educação escolar garantido no Brasil. 

Importa salientar que na década de 1990 o Brasil aprova expressiva legislação 

infraconstitucional e numeroso rol de instrumentos internacionais que, do mesmo modo, 

garantem o direito à educação de forma universal no Brasil. No âmbito infraconstitucional 

têm-se a promulgação de dois importantes documentos legais que tratam do tema do 

direito à educação e sua tutela no Brasil: o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) ˗ 

Lei n.º 8.069/1990 – e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) ˗ Lei n.º 

9.394/1996. Já no âmbito internacional, pode-se destacar a Convenção sobre os Direitos da 

Criança; o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) e o Protocolo 

Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de San Salvador).  

O fato é que mesmo sendo manifesto que a legislação vigente no Brasil ˗ 

compreendendo as esferas constitucional, infraconstitucional e compromissos 

internacionais ˗ assegura o reconhecimento pleno do direito de toda pessoa à educação 

escolar no país; nesta mesma década de 1990, é publicada uma Resolução da Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo ˗ a Resolução n.º 9 de 08 de janeiro de 1990 (SE-09/90) 

˗ segundo a qual, com fundamento no Estatuto do Estrangeiro, se assevera que os 

estabelecimentos de ensino de 1° e 2° graus devem exigir a Carteira de Identidade do 

Estrangeiro (CIE) ˗ em que consta o seu Registro Nacional do Estrangeiro (RNE) ˗ aos 

imigrantes que apresentem a pretensão de matricular-se. Isso resultou no cancelamento da 

matrícula e na proibição de frequência na escola de, aproximadamente, quatrocentas 

crianças e adolescentes estrangeiros que se encontravam em situação irregular
1
. Uma nova 

Resolução, que pôs fim a absurda aplicação de um dispositivo não recepcionado pela 

ordem constitucional vigente e assegurou a matrícula de todos os alunos estrangeiros, sem 

qualquer discriminação, nas escolas estaduais de São Paulo que ministram o ensino 

                                                           
1
BONASSI, Margherita. Canta, América sem fronteiras: imigrantes latino-americanos no Brasil. São 

Paulo: Edições Loyola, 2000.p.171-173;176. 



16 

 

fundamental e médio, só foi publicada cinco anos depois, em fevereiro de 1995 (Resolução 

SE-10/95). 

O debate sobre o acesso à educação escolar de imigrantes em situação irregular no 

Estado de São Paulo, no entanto, não estava esgotado. Houve posteriores Deliberações e 

Pareceres, tanto do Conselho Estadual de Educação
2
 como do Conselho Municipal de 

Educação de São Paulo
3
, apresentando, novamente, questionamentos a respeito do tema da 

inclusão de imigrantes no sistema de ensino brasileiro e da aplicação dos dispositivos 

constantes no Estatuto do Estrangeiro. O que indica que a publicação de uma Resolução da 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo ˗ Resolução n.º 10 (SE-10/95) ˗ não 

alcançou superar a necessidade de uma discussão mais profunda sobre o tema que 

contribuísse com mais subsídios a evidenciar a dificuldade de garantia deste direito a todas 

as pessoas residentes no Brasil, e que resultasse na conscientização da necessidade de 

proteção do direito à educação escolar a todos imigrantes internacionais que vivam no país. 

Diante da existência de divergências e obstáculos ao acesso à educação escolar por 

parte dos imigrantes em situação irregular ˗ percebidos, especialmente, no Estado de São 

Paulo
4
 ˗ observa-se que havia quem acreditasse na recepção dos dispositivos do Estatuto 

do Estrangeiro
5
 pela Constituição Federal de 1988 e pelo ordenamento jurídico brasileiro e 

advogasse pela sua aplicação
6
 e consequente exclusão destas pessoas do sistema de ensino 

no país. O que sugere a dificuldade do consenso a respeito do tema. 

A partir do conhecimento de situações de desrespeito ao direito à educação escolar 

de imigrantes no Estado de São Paulo, da consciência da importância e impacto do tema na 

vida destas pessoas e da existência de um número ainda pouco expressivo de estudos a 

respeito da relação entre o imigrante e o direito à educação escolar
7
, particularmente o 

                                                           
2
Cabe citar, na esfera do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, os Pareceres de número 786/1995; 

445/1997; 633/2008 e a Deliberação n.º 16/1997. Tais Pareceres e a Deliberação serão analisados no 

Capítulo 2. 
3
Cabe mencionar, na esfera do Conselho Municipal de Educação de São Paulo, os Pareceres de número 

07/1998 e 17/2004. Tais Pareceres serão analisados no Capítulo 2. 
4
Basta verificar o debate expresso a partir dos Pareceres e da Deliberação, tanto do Conselho Estadual de 

Educação como do Conselho Municipal de Educação de São Paulo, observados nas duas notas precedentes. 
5
Especialmente o art. 48 da Lei n.º 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e o art. 83 do Decreto n.º 86.715/81 

(Decreto que regulamenta o Estatuto do Estrangeiro). 
6
O que pôde ser percebido especialmente pela Resolução n.º 9 de 08 de janeiro de 1990 (SE-09/90); pelo 

Parecer n.º 786/1995 do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, em que consta a informação de que 

muitas escolas privadas relutavam, à época, em contrariar o Estatuto do Estrangeiro; pelo Parecer n.º 

445/1997 e pela Deliberação n.º 16/1997 deste mesmo Conselho Estadual, em que o tema da aplicação do 

Estatuto do Estrangeiro retorna a ser debatido; e pelos Pareceres de número 07/1998 e 17/2004 do Conselho 

Municipal de Educação de São Paulo. 
7
A literatura referente à relação entre o imigrante e o direito à educação escolar no Brasil em diferentes 

períodos que precedem à vigência do Estatuto do Estrangeiro de 1980, também foi considerada para esta 
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ensino básico, no Brasil em período da vigência do Estatuto do Estrangeiro
8
; a proposta 

desta pesquisa é refletir sobre a extensão deste direito universal a esta população específica 

no país. 

A escolha por delimitar o universo empírico da pesquisa ao ensino básico no Estado 

de São Paulo resultou da percepção da existência de um debate expressivo sobre a questão 

da inclusão de imigrantes no sistema de ensino do Estado, realizado, sobretudo na década 

de 1990, e que envolveu a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, o Conselho 

Estadual de Educação e o Conselho Municipal de Educação de São Paulo, no âmbito do 

ensino básico.  

Em que pese o pleno reconhecimento do direito à educação escolar de migrantes no 

país pelo ordenamento jurídico brasileiro, poderia haver, ainda, como ocorreu na década de 

1990 com a Resolução n.º 9 (SE-09/90)
 9

, quem desconhecendo ou desmerecendo este 

direito buscasse dar efetividade ao conteúdo ˗ já revogado ˗ constante no Estatuto do 

Estrangeiro. Cabe destacar que não foi feita qualquer manifestação definitiva afirmando a 

não recepção dos supracitados dispositivos por parte do Poder Judiciário brasileiro. A 

questão também não alcançou mobilizar o Poder Executivo e o Legislativo que consentem 

com a vigência do Estatuto do Estrangeiro há pelo menos três décadas
10

. Percebeu-se 

imperativo, portanto, refletir sobre a problemática jurídica que envolve o acesso ao sistema 

de ensino nacional por parte de imigrantes em situação irregular, inclusive para prevenir 

interpretações errôneas do ornamento jurídico nacional que levem a novas violações deste 

direito fundamental exaustivamente garantido pela legislação vigente. 

                                                                                                                                                                                
pesquisa. Especialmente a partir de autores como Zeila de Brito Fabri Demartini (1989, 2004, 2012), Lucio 

Kreutz (2000a, 2000b) e Shibata Hiromi (2012). 
8
Neste sentido, pode-se destacar estudo na área da educação que trata, particularmente, da relação entre a 

população de imigrantes bolivianos e as escolas públicas de São Paulo: MAGALHÃES, Giovanna Modé. 

Fronteiras do Direito Humano à Educação: um estudo sobre os imigrantes bolivianos nas escolas 

públicas de São Paulo. 2010. 182f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Educação, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2010. Cabe, também, mencionar a iniciativa de levantamento e debate sobre as demandas 

e necessidades educacionais da população imigrante em São Paulo: AÇÃO EDUCATIVA; CENTRO DE 

APOIO AO MIGRANTE. Plenária: O direito à Educação da População Imigrante na cidade de São 

Paulo. (Sistematização de dados das duas Plenárias). São Paulo, 2010. Há, ainda, um estudo na área de 

demografia: BAENINGER, Rosana; OLIVEIRA, Gabriela Camargo de. Crianças imigrantes na rede de 

ensino de São Paulo. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DA ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA 

DE SOCIOLOGIA (ALAS), n. 28, 2011, Recife/PE. Anais... Recife: ALAS, 2011. E é relevante ressaltar 

as publicações da autora Margherita Bonassi (1990, 1993, 1995, 1998, 2000, 2005) especialmente voltadas 

a questão do acesso à educação de imigrantes na década de 1990 em São Paulo. 
9
Cf. CENTRO PASTORAL DOS MIGRANTES N. SRA. DA PAZ. Dossiê escola: crianças proibidas de 

frequentar a escola. São Paulo, 1994. 
10

O Projeto de lei n.º 5.655/2009, que dispõe sobre o ingresso, permanência e saída de estrangeiros no 

território nacional, segue em discussão desde 2009, e, caso seja aprovado, será a nova legislação migratória 

do Brasil. 
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Neste sentido, o Capítulo 1 ˗ A relação entre a imigração internacional e o direito 

à educação escolar no Brasil ˗ propõe introduzir o tema do acesso ao direito à educação 

escolar por parte de imigrantes internacionais residentes no Estado de São Paulo em 

período que compreende as três primeiras décadas de vigência do Estatuto do Estrangeiro 

(1980-2010), a partir da breve contextualização do histórico antecedente de fluxos 

migratórios cujo destino foi o Brasil e sua relação com a educação escolar. Este capítulo 

inicial ambiciona subsidiar, com elementos ainda não exaustivamente estudados em 

pesquisas anteriores, a reflexão a respeito da demanda de imigrantes internacionais 

residentes no país no campo do direito à educação escolar em seu contexto atual no Brasil. 

Objetiva, também, levantar a legislação nacional referente ao direito à educação e observar 

sua aplicação no que diz respeito aos imigrantes internacionais no país. A intenção é 

verificar os instrumentos normativos internacionais que dizem respeito à matéria assinados 

e ratificados pelo país e o conteúdo da legislação constitucional e infraconstitucional 

vigentes, a fim de contribuir para a ponderação sobre a extensão deste direito universal a 

esta população específica, questão insuficientemente debatida e esclarecida no campo 

jurídico.  

 Já o Capítulo 2 ˗ A trajetória de um direito: entraves ao acesso de imigrantes ao 

direito à educação escolar no Estado de São Paulo ˗ tem como proposta identificar e 

discutir em que medida o acesso ao direito à educação escolar se tornou uma problemática 

para os imigrantes no Estado de São Paulo, no recorte temporal que compreende as três 

primeiras décadas de vigência do Estatuto do Estrangeiro (1980-2010), documentando a 

discussão existente em torno deste direito no âmbito da Secretaria da Educação e dos 

Conselhos de Educação do Estado e do Município de São Paulo e verificando, ainda, o 

posicionamento do Poder Judiciário brasileiro quando questionado, por meio de ações 

judiciais, acerca do impedimento do exercício do direito fundamental à educação escolar 

por parte de imigrantes residentes no Estado de São Paulo. O objetivo principal do capítulo 

é refletir sobre a extensão do direito à educação escolar aos imigrantes em situação 

irregular no país e ponderar a respeito da não recepção de dispositivos do Estatuto do 

Estrangeiro, referentes ao acesso às instituições de ensino, pela Constituição Federal de 

1988 e pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

 Finalmente, o Capítulo 3 ˗ Um caminho a ser percorrido: a inclusão de imigrantes 

no sistema de ensino brasileiro ˗ propõe apresentar o que poderá fazer parte do 

ordenamento jurídico nacional, em um futuro próximo, se tratando do tema da garantia de 
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direitos humanos fundamentais, em especial no que diz respeito ao acesso ao direito à 

educação escolar aos imigrantes internacionais no Brasil, estejam eles em situação 

migratória regular ou irregular. O capítulo é introduzido a partir da controvertida vigência 

do Estatuto do Estrangeiro no Brasil por mais de três décadas e pelas expressivas tentativas 

de modificação desta Lei. Há, ainda, uma contextualização do tema da educação escolar de 

imigrantes no Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a abordagem das expectativas de 

mudanças no ordenamento jurídico brasileiro. Para tanto, em âmbito nacional, são 

destacadas e analisadas, sob a perspectiva do direito à educação escolar, a proposta, 

apresentada em 2010, de “Política Nacional de Imigração e Proteção ao(a) Trabalhador(a) 

Migrante”; a situação no Brasil da Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos 

de Todos os Trabalhadores Migrantes e Membros de suas Famílias (ONU/1990) e o 

Projeto de Lei n.º 5.655/09 (a potencial nova Lei de Imigração). 

Para a análise da parte teórica do presente estudo foi indispensável uma pesquisa 

bibliográfica interdisciplinar, centrada, principalmente, nas disciplinas de Sociologia das 

Migrações, Direitos Humanos, Direito Constitucional, Direito Internacional, Direito do 

Estrangeiro e legislação interna e internacional referente à matéria migratória e ao direito à 

educação. Foram utilizadas, como referências básicas, a legislação brasileira, normas 

internacionais e a literatura publicada em livros, revistas, jornais, trabalhos acadêmicos 

(dissertações e teses), textos disponíveis em bases de dados bibliográficos, além da 

jurisprudência referente à temática e Resoluções, Deliberações e Pareceres emitidos pela 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, pelo Conselho Estadual de Educação de 

São Paulo e pelo Conselho Municipal de Educação de São Paulo.  

Por serem poucos e insuficientes os documentos e artigos que registram o tema do 

acesso às instituições de ensino por parte de imigrantes desde a promulgação do atual 

Estatuto do Estrangeiro no Brasil e, em particular, dos fatos ocorridos no Estado de São 

Paulo no período de vigência Resolução n.º 9 (SE-09/90), fez se necessário buscar o 

contato com pessoas que vivenciaram o período e traziam, ainda, na memória os fatos que 

não constavam em qualquer registro escrito para assim resgatar a trajetória de luta pelo 

direito à educação escolar de imigrantes neste mesmo Estado. Neste sentido, foram 

realizadas entrevistas com três pessoas que protagonizaram a luta pelo acesso à educação 

escolar de imigrantes internacionais no Estado de São Paulo, em especial, na década de 
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1990: Belisário dos Santos Júnior
11

, Margherita Bonassi
12

 e José Roberval Freire da 

Silva
13

. 

                                                           
11

SANTOS JÚNIOR, Belisário dos. O acesso à educação escolar de imigrantes nas décadas de 1980/1990 

em São Paulo. [jun., 2012] Entrevistadora: WALDMAN, Tatiana Chang. 
12

BONASSI, Margherita. O acesso à educação escolar de imigrantes nas décadas de 1980/1990 em São 

Paulo. [fev., 2011]. Entrevistadora: WALDMAN, Tatiana Chang. 
13

SILVA, José Roberval Freire da. O acesso à educação escolar de imigrantes nas décadas de 1980/1990 

em São Paulo. [mar., 2011]. Entrevistadora: WALDMAN, Tatiana Chang. 
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CAPÍTULO 1 A RELAÇÃO ENTRE A IMIGRAÇÃO 

INTERNACIONAL E O DIREITO À EDUCAÇÃO ESCOLAR NO 

BRASIL  
 

 

1.1 Os movimentos imigratórios internacionais com destino ao Brasil 

 

1.1.1 O ato de migrar e suas implicações no exercício de direitos: a ambiguidade de ser ao 

mesmo tempo emigrante e imigrante 

 

 

O ato de migrar pode ser realizado pelas mais diversas causas. Motivações 

acadêmicas, profissionais, tratamentos de saúde, laços familiares, catástrofes naturais, 

perseguições políticas, falta de estrutura adequada e desrespeito aos direitos humanos 

fundamentais nos países de origem, são somente algumas razões que mobilizam pessoas a 

deixar um país no qual são nacionais para tentar uma nova vida em um Estado estrangeiro. 

Desacompanhados ou em conjunto com membros da família, a mobilidade traz, 

inevitavelmente, consequências e expectativas para os que partem e para os que ficam. 

Famílias são separadas e crianças ou ficam sem a presença dos pais, ou os acompanham e 

transferem seus estudos e seu cotidiano para um novo país.  

Para os que ficam, a espera de um retorno pode, muitas vezes, durar uma vida. Para 

os que partem, ao mesmo tempo em que podem enfrentar problemas com o idioma local, 

dificuldades de integração e regularização de sua situação migratória no país, ou mesmo 

sofrer toda forma de discriminação e intolerância por parte dos nacionais do Estado que 

agora os acolhe, podem, ou não, encontrar uma melhor qualidade de vida ou um emprego 

que lhes garanta recursos para o envio de remessas que alcancem financiar os custos de 

parte da família que se encontra no país de origem.  

Os vínculos com familiares, amigos, e o conhecimento de acontecimentos recentes 

no país de nascimento são facilitados pelos meios de comunicação hoje existentes, o que 

inclui, de maneira especial, a internet. A visita, ou mesmo retorno ao país de origem, 

podem, também, ser facilitados pelos meios de transporte disponíveis.  

Neste contexto de movimentos migratórios internacionais contemporâneos, no 

entanto, a transitoriedade parece ser uma constante. Abdelmalek Sayad traz interessante 

perspectiva para a situação vivenciada por muitos imigrantes. O autor distingue, no 
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fenômeno migratório, uma dupla contradição, na qual se pode enxergá-lo como um “estado 

provisório que se gosta de prolongar indefinidamente” ou, em sentido oposto, “um estado 

mais duradouro mas que se gosta de viver com intenso sentimento de provisoriedade”
14

.  

Observa-se, por um lado, que esta idealizada situação provisória traz consigo 

consequências para muitos imigrantes. Principalmente para os que vieram por motivações 

econômicas e pela falta de estrutura adequada e desrespeito aos direitos humanos 

fundamentais nos países de origem. Estes, em muitas situações, imaginando um futuro 

próximo, por vezes em seu país de nascimento, em que experimentariam uma vida melhor, 

passam a aceitar condições de trabalho precárias, baixa remuneração, jornadas 

exorbitantes, alimentação pouco nutritiva, habitações improvisadas, que em muitas 

situações resumem-se a colchões alocados no próprio recinto de trabalho, em locais sem 

qualquer segurança ou higiene.  

Por outro lado
15

, para o país que os acolhe, é, em grande parte das vezes, 

conveniente negar ao trabalhador imigrante certos direitos relacionados a uma presença 

reconhecida como permanente, tratando-o como residente provisório, mesmo que sua 

residência seja notoriamente contínua e se prolongue por tempo indeterminado. Um fator 

que pode motivar este entendimento é a margem de instabilidade que se cria: por ter sua 

situação no país tida como provisória, o imigrante pode tê-la revogada a qualquer 

momento. 

A figura do imigrante transcende, deste modo, o ser simplesmente estrangeiro, 

levando em conta sua vivência cotidiana e seu relacionamento mais próximo com a cultura 

do país de destino, mas, também, não alcança, ainda, a mesma condição social que os 

nacionais possuem
16

.  

Há que se destacar, em âmbito acadêmico, a dificuldade de consenso acerca do 

critério geral do que deve ser entendido por “migração”. Roberto Herrera Carassou 

apresenta motivos para asseverar que o fato do fenômeno migratório possuir características 

múltiplas que abrangem as mais diversas áreas do conhecimento não pode justificar a falta 

de uma conceituação mais criteriosa. De acordo com o autor, o excesso de confiança por 

parte de alguns investigadores que veem o significado do termo “migração” como de 

                                                           
14

SAYAD, Abdelmalek. A Imigração ou os Paradoxos da Alteridade. Prefácio de Pierre Bourdieu. São 

Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1998. p. 45. 
15

Ibid. p. 46; 54; 55. 
16

Pierre Bourdieu apresenta a conceituação de Sócrates do imigrante como atopos, sem lugar, deslocado, 

inclassificável. O imigrante se encontraria em lugar “bastardo” explicitado por Platão, na fronteira entre o 

ser e o não ser social. In: Ibid. p. 11. 
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domínio comum, o que tornaria desnecessário maiores esclarecimentos, fez surgir um 

número considerável de imprecisões em pesquisas que tratam do tema
 17

. 

Neste sentido, por tratar este estudo de movimentos imigratórios internacionais para 

o Brasil e o exercício de direitos por parte de imigrantes, é importante se fazer conhecer, a 

título introdutório, os conceitos fundamentais que advém junto a este fenômeno e que são 

premissas necessárias para a leitura desta dissertação.  

O pressuposto essencial de todo movimento migratório humano é o deslocamento 

de pessoas do território de onde são originárias e a permanência, em certa medida 

duradoura
18

, em território diverso. Nas situações em que a mobilidade compreende a 

transposição das fronteiras de um Estado soberano, denomina-se o movimento migratório 

como internacional
19

. 

No que diz respeito aos Estados incluídos nos itinerários dos fluxos migratórios 

internacionais, a terminologia utilizada indica os locais de procedência e os do destino 

final. Para os primeiros são utilizadas, dentre outras, denominações como país de origem 

ou sociedade emissora; já os últimos podem ser designados como país de destino, 

sociedade de acolhimento, Estado receptor ou país de residência
20

. 

A depender da perspectiva adotada, haverá dois pontos de vista distintos a respeito 

do mesmo movimento migratório. Por um lado, sob a mirada do Estado de origem, o termo 

emigração traz a ideia de saída do país de um nacional, cuja ausência se prolongue por 

tempo razoável
21

. Os que realizam o ato de emigrar são tidos pelo Estado que os considera 

como ausentes e, na permanência desta situação, como emigrantes. Por outro lado, para o 

Estado de destino desta mobilidade, estas mesmas pessoas são vistas, agora, como aqueles 

que chegaram de outro país, e são denominados imigrantes. Deste modo, um Estado 

considera emigrantes seus nacionais que residem em outros países e imigrantes os 

estrangeiros que habitam o seu território
22

. 

                                                           
17

HERRERA CARASSOU, Roberto. La perspectiva teórica en el estudio de las migraciones. México: 

Siglo XXI Editores, 2006. p. 19. 
18

Roberto Herrera Carassou certifica como duração razoável, no que diz respeito às migrações internacionais, 

que diferencia a mera visita temporal da permanência tida como migratória ˗ segundo o autor a partir de 

recomendações das Nações Unidas ˗ a permanência de um ano ou mais no Estado de destino. Estadias de 

permanência por um período menor que um ano seriam consideradas visitas temporais. In: Ibid. p. 30. 
19

ROCHA-TRINDADE, Maria Beatriz. (Org.). Sociologia das Migrações. Lisboa: Universidade Aberta, 

1995. p. 297. 
20

Ibid. p. 31. 
21

Verificar na nota “18” a ideia de “tempo razoável”. 
22

ROCHA-TRINDADE, op. cit., p. 31; 300. 
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No campo jurídico, o migrante internacional
23

 se divide entre duas condições: é 

expatriado no país de sua nacionalidade e estrangeiro no território em que reside. Tal 

dualidade resulta na ausência ou diferenciação no exercício de direitos e deveres tanto em 

face aos seus compatriotas residentes no país de origem – direitos e deveres que derivam 

da sua ausência – como diante dos nacionais do país de residência – direitos e deveres que 

provêm da situação de estrangeiro, de acordo com a sua situação migratória. A qualidade 

de migrante o faz, ainda, destinatário de normas jurídicas de natureza distinta, que 

procedem tanto do Estado de origem como do Estado de acolhimento, ou mesmo de 

Tratados e Convenções Internacionais ratificados por um ou por ambos
24

. 

Pelo fato da abordagem desta dissertação privilegiar o exercício de direitos por 

parte de imigrantes internacionais residentes no Brasil, é interessante não desconsiderar o 

status diferenciado e dúbio de ser, ao mesmo tempo, emigrante no país de origem e 

imigrante no país de destino.  

 

 

1.1.2 Síntese dos principais fluxos migratórios na História Brasileira 

 

 

Para introduzir o presente estudo, que tem como foco o acesso ao direito à 

educação escolar por parte de imigrantes internacionais residentes no Estado de São Paulo 

em período que compreende as três primeiras décadas de vigência do Estatuto do 

Estrangeiro (1980-2010), percebeu-se oportuno contextualizar de maneira breve o histórico 

antecedente de fluxos migratórios cujo destino foi o Brasil e sua relação com a educação 

escolar.  

Não se pretende aqui trazer uma perspectiva exaustiva de tal histórico, o que seria 

impraticável em tão poucas palavras e espaço. A proposta é tão somente situar o leitor a 

respeito da temática que ocupou, em determinados períodos, a agenda das discussões sobre 

o tema da educação no Brasil e que se ambiciona subsidiar, com elementos ainda não 

exaustivamente estudados em pesquisas anteriores, a reflexão a respeito da demanda de 

                                                           
23
Em âmbito de movimentos internacionais, as designações “migrantes” e “migrações”, habitualmente, 

pretendem abranger a dualidade presente no fenômeno migratório internacional, o qual faz de uma mesma 

pessoa emigrante e imigrante. In: ROCHA-TRINDADE, Maria Beatriz. (Org.). Sociologia das Migrações. 

Lisboa: Universidade Aberta, 1995.p. 300. 
24

Ibid. p. 297. 



25 

 

imigrantes internacionais residentes no país no campo do direito à educação escolar em seu 

contexto atual no Brasil. 

É interessante notar como, desde o princípio, a construção do Estado nacional 

brasileiro esteve intimamente relacionada à imigração como uma questão de Estado. Se em 

25 de março de 1824 foi promulgada, por D. Pedro I, a primeira Constituição Brasileira; 

em poucos dias, aos 31 de março do mesmo ano, sobreveio a Decisão n.º 80, a qual 

determinava a demarcação das terras da colônia alemã de São Leopoldo
25

, na Província de 

São Pedro do Sul (Rio Grande do Sul) e já indicava a preocupação do Brasil na ocupação 

de territórios por imigrantes trabalhadores europeus
26

. 

Antes mesmo do Período Imperial, ainda na conjuntura colonial, já se iniciava o 

histórico de fluxos migratórios ao país com a chegada dos portugueses que almejavam a 

apropriação militar e econômica da terra
27

. Os colonizadores lusitanos, sendo também os 

primeiros imigrantes a aportar no Brasil, já com a posse da terra implementaram um 

modelo de colonização fundado na economia extrativista, para posteriormente investirem 

na lavoura canavieira
28

. 

Enfrentando problemas culturais e quantitativos na utilização de mão-de-obra 

nativa e não podendo contar com a população europeia, em especial à portuguesa, já que a 

Europa não possuía excedente populacional disponível por não ter conseguido controlar, 

até então, os níveis de mortalidade, a solução encontrada pelos portugueses foi o tráfico de 

escravos originários da África. Este segundo grupo a ser incluído no histórico migratório 

brasileiro foi fundamentalmente forçado, já que não era constituído na atitude voluntária 

por parte dos emigrantes e não advinha de regiões africanas marcadas por excesso 

populacional
29

.  

                                                           
25

VAINER Carlos B. Estado e Migração no Brasil: da imigração à emigração. p. 39-52. PATARRA, Neide 

Lopes (Coord.). Emigração e Imigração Internacionais no Brasil Contemporâneo. 2. ed. São Paulo: 

FNUAP, 1995. p. 39. 
26

A redação da Decisão n.º 80 é elucidativa: “Esperando-se brevemente nesta Côrte uma Colônia de Alemães 

a qual não pode deixar de ser reconhecida de utilidade para este Império, pela superior vantagem de 

empregar gente branca e industriosa, tanto nas artes como na agricultura [...].” In: DEMORO, Luís. 

Coordenação de Leis de Imigração e Colonização. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Imigração e 

Colonização, 1960. p. 32.   
27

BASSANEZI, Maria Silva C. Beozzo. Imigrações internacionais no Brasil: um panorama histórico. p. 1-37. 

In: PATARRA, Neide Lopes (Coord.). Emigração e Imigração Internacionais no Brasil 

Contemporâneo. 2. ed. São Paulo: FNUAP, 1995. p. 2. 
28

LEVY, Maria Stella Ferreira. O papel da migração internacional na evolução da população brasileira (1872-

1972). Revista de Saúde Pública, São Paulo, 8 (supl.), p. 49-90, 1974. p. 49. 
29

Ibid., p. 49; 50. 



26 

 

De acordo com Maria Silva C. Beozzo Bassanezi, o sistema de grande lavoura de 

exportação foi responsável por este movimento migratório forçado que se desenvolveu ao 

longo de três séculos (até 1850) e que fez chegar ao Brasil aproximadamente quatro 

milhões de pessoas de origem africana
30

. 

A proibição do tráfico de escravos, a partir de 1850, produziu a escassez e o 

aumento do preço dos mesmos no mercado e, em um primeiro momento, o tráfico 

interprovincial de escravos para regiões mais produtivas e a transferência de tal mão-de-

obra urbana para o campo. Entretanto, com o fortalecimento da produção cafeeira, a 

ausência de trabalhadores disponíveis e abundantes tornou-se uma preocupação prioritária 

na agenda do Estado brasileiro e desempenhou papel essencial para a substituição da 

demanda por mão-de-obra escrava por um determinado tipo de trabalhador livre
31

. 

Nota-se, deste modo, uma modificação nos movimentos migratórios que se 

destinavam ao Brasil. No novo contexto, não havia mais espaço para a imigração forçada 

africana direcionada ao trabalho na monocultura da cana-de-açúcar. Começam a se formar 

grandes fluxos migratórios de força de trabalho livre originários da Europa
32

, 

impulsionados pelo célere desenvolvimento da economia cafeeira em São Paulo, o qual 

possibilitou subsidiar este novo modelo de imigração, em conjunto com reformas que 

incluíam a abolição da escravatura e a afirmação de um regime republicano 

descentralizado
33

. 

Sob o ponto de vista do Estado brasileiro, havia a preferência por imigrantes 

brancos de origem europeia
34

. Na perspectiva do imigrante europeu, os subsídios
35

 e a 

possibilidade de acesso à terra anunciados nos prospectos distribuídos por consulados 
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brasileiros em grande parte da Europa indicavam a possibilidade de prosperar no Brasil
36

. 

A harmonização destas duas perspectivas fortaleceu o movimento migratório da Europa 

com destino ao Brasil durante os séculos XIX e XX. 

Maria Stella Ferreira Levy, em estudo no qual analisa o papel da imigração 

internacional na evolução da população brasileira, sugere, para o período que se inicia em 

1820 e vai até 1963, uma delimitação de quatro períodos da imigração internacional para o 

Brasil, com base nas diferentes intensidades numéricas e de grupos nacionais 

representados: o primeiro de 1820 a 1876; o segundo de 1877 a 1903; o terceiro de 1904 a 

1930; e o quarto de 1931 a 1963
37

.  

Dá-se início ao primeiro período com os primeiros núcleos colonizadores. Até o 

ano de 1876 entraram 350.117 imigrantes internacionais, sendo notório o fluxo constante 

de portugueses e de alemães, estes últimos, a partir da década de 1850 e em números 

acentuadamente mais reduzidos que os primeiros
38

.  

O segundo período tem como conjuntura a expansão da cultura do café no Oeste 

Paulista e o início das políticas de subsídio, o que resultou em um grande fluxo migratório, 

principalmente de italianos. Entretanto, em 1902 a Itália proibiu, por meio do Decreto 

Prinetti, a emigração de seus nacionais subsidiada pelo Brasil
39

 pelo conhecimento das 

condições precárias em que os mesmos se encontravam no Estado de São Paulo. O número 

total de entradas de imigrantes no Brasil, no lapso temporal de 1877 a 1903, foi o de 

1.927.992 pessoas
40

. 

O terceiro período (1904 a 1930) se faz notar pelo grande número de imigrantes 

internacionais que entraram no Brasil: 2.142.781 pessoas. Até a eclosão da Primeira 

Guerra Mundial, os imigrantes eram em grande parte portugueses (38%) e espanhóis 

(22%) e foi, ainda, nesta ocasião (1908) que se deu início a entrada de japoneses no país
41
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subsidiada por companhias japonesas
42

. Durante o período conflituoso, de 1914 a 1918, o 

volume de chegada de estrangeiros foi muito reduzido. No pós-guerra, para além dos 

portugueses, destaca-se a chegada de imigrantes poloneses, russos, romenos e judeus e, em 

1927, determina-se a cessão dos subsídios proporcionados pelo Estado de São Paulo, único 

Estado que ainda o fazia até esta data
43

.  

A passagem deste terceiro período para o início do quarto é marcada por fatores que 

influenciaram na queda quantitativa dos fluxos migratórios. A crise do café, que atinge seu 

auge em 1930, quando o governo brasileiro estabelece uma série de medidas restritivas, 

determinando, por exemplo, a imigração por cotas
44

, e, posteriormente, a ocorrência da 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945), contribuiu para a queda nos índices de entrada de 

imigrantes no país
45

. 

Nestas pouco mais de três décadas em que se desenvolve este quarto período (1931 

a 1963) entraram no país 1.106.404 imigrantes. Entre 1932 e 1935 a imigração japonesa
46

 

abarca quase 30% das entradas
47

 e no período da Segunda Guerra Mundial, 
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particularmente entre os anos de 1942 a 1945, o número de entradas de imigrantes foi 

perceptivelmente muito reduzido
48

.  

Neste período a indústria e a colonização agrícola passam a ser determinantes para 

a entrada de novos imigrantes no país. A partir de 1952, sobressaíam as denominadas 

“imigrações dirigidas” 
49

 orientadas pela Comissão Intergovernamental para Migrações 

Europeias (CIME) e Comissão Internacional Católica de Migrações, ambas organizações 

internacionais, que trabalhavam em convênio com autoridades brasileiras e faziam chegar 

ao país principalmente trabalhadores industriais
50

. 

De acordo com Neide Lopes Patarra e Rosana Baeninger, já na década de 1950 se 

dá como encerrado o período que caracterizou o Brasil como grande receptor de fluxos 

migratórios internacionais e no período pós-1964 há um declínio na entrada de imigrantes 

no país. Não se desconsidera a entrada de sul-americanos, principalmente argentinos, 

chilenos, e uruguaios, que se exilavam dos respectivos países maculados por regimes 

autoritários e de asiáticos ou imigrantes de outras origens. Os mesmos, no entanto, não 

alcançavam constituir expressiva questão demográfica
51

. 
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Observa-se que a imigração internacional para o país foi diminuindo de maneira 

progressiva desde as medidas adotadas na década de 1930
52

 e que, como implicação, a 

economia brasileira passa a utilizar migrantes internos, brasileiros, como mão-de-obra
53

. 

Se por séculos o Brasil foi tido como um “país de imigração” o qual fomentava e 

implementava políticas de atração de determinados imigrantes para o Brasil, a partir da 

primeira metade do século XX, tais políticas passam, em sentido adverso, a controlar de 

maneira rígida a entrada de imigrantes no país
54

. 

Não se ousaria imaginar, nos anos 1950 a 1960, que o Brasil, contrariando todo o 

seu histórico, viria a ser também um país de emigração. Mesmo na década 1980 poucos 

eram os que apostavam na força do fenômeno emigratório
55

. No censo demográfico de 

1980, os demógrafos observavam os dados populacionais considerando tão somente os 

níveis de mortalidade e fecundidade, já que sopesavam como fechada a população 

brasileira
56

. 

No final do século XX e início do século XXI, no entanto, o Brasil mostra-se ao 

mesmo tempo um país de emigrantes, característica explicitada pelo elevado número de 

brasileiros residindo, sobretudo, nos Estados Unidos, Japão, Paraguai e alguns países da 

Europa
57

 e, do mesmo modo, um país de imigrantes, já que recebe um expressivo número 

de imigrantes dos mais diversos Estados.  
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Na perspectiva emigratória, já na primeira década do século XXI, motivada pela 

atual crise econômica mundial e pela adoção de políticas migratórias cada vez mais 

restritivas por países receptores de emigrantes brasileiros, há o aumento significativo da 

migração de retorno dos brasileiros ao país
58

.  

Na perspectiva imigratória, sendo o país destino de fluxos imigratórios 

internacionais
59

, o Brasil passa a recepcionar tanto trabalhadores imigrantes qualificados 

com nível superior completo, atraídos pelas oportunidades de trabalhar ou investir em 

empreendimentos no país
60

, como, também, um grande fluxo de imigrantes 

indocumentados
61

 oriundos de países, principalmente, da América do Sul, mas também em 

quantidade expressiva da África e Ásia
62

. 

Neste sentido, observa-se por um lado, no período do final do século XIX a início 

do século XX, que os movimentos migratórios se pretendiam permanentes, o que 
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impulsionava, tanto por parte dos imigrantes como do país de acolhimento, um estímulo a 

sua integração econômica e social. Por outro lado, no final do século XX e início do século 

XXI, a conjuntura migratória é diversa. Nascida da desigualdade entre as nações e da 

internacionalização do mercado de trabalho, tal movimento, para muitos, tende a ser 

temporário
63

. Para outros, porém, o ato de migrar pode ser idealizado como provisório, 

tanto para os imigrantes como para os Estados de acolhida, mas, se expressa, muitas vezes 

e de maneira não planejada, como duradouro.  

Como decorrência, temos a modificação das perspectivas de construção, pelo 

Estado, de estruturas adequadas para recepcionar estes fluxos. A questão migratória, neste 

novo contexto, tem espaço abreviado na agenda do Estado brasileiro
64

. Nota-se que, em 

grande parte das vezes, o tema é trazido a debate na medida em que a recepção destes 

novos sujeitos pelo país ocasiona notório desconforto à sociedade brasileira como um todo. 

De modo que a imigração é colocada em pauta quando se apresenta como um problema 

social que deve ser compreendido, debatido e solucionado para o bem da coletividade do 

país.  

Não há mais lugar para os “agentes do progresso”, como no passado eram 

denominados os imigrantes europeus. Resta, atualmente, a grande parte dos novos 

imigrantes, principalmente ao estrangeiro pobre, o estranhamento e a discriminação por 

sua origem, e a postura de desconfiança por parte da população nacional que os vê como 

concorrentes no mercado de trabalho e no acesso aos serviços essenciais. São, nesse 
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sentido, mais um ônus para a estrutura já caótica dos serviços essenciais oferecidos pelo 

Estado
65

.  

Se mesmo para os imigrantes em situação migratória regular é árdua a tarefa de 

encontrar qualquer ação governamental específica, o que demonstra a mudança de postura 

da preocupação estatal para com o grupo, para os imigrantes indocumentados a situação de 

vulnerabilidade é ainda pior, já que são deixados à margem do mínimo exercício de muitos 

dos seus direitos fundamentais no país.  

 

 

1.2 O acesso à educação escolar de imigrantes no Brasil 

 

1.2.1 O consentimento e a posterior proibição de escolas de imigração no Brasil e a 

inclusão de imigrantes no sistema de ensino brasileiro 

 

 

Tratando ainda do período do final do século XIX a início do século XX, sob o 

aspecto da integração e exercício de direitos, particularmente o direito à educação escolar 

por parte de imigrantes residentes no Brasil, é importante destacar que em um momento de 

grande impulsão quantitativa nos fluxos migratórios com destino ao país, na década de 

1890, o Brasil possuía um sistema escolar deficitário, com uma população que contava 

com aproximadamente 80% de analfabetos
66

. Já na década de 1920, a porcentagem de 

analfabetismo na população em idade escolar ou mais era, ainda, de 75%. No Estado de 

São Paulo, a educação básica pública não alcançava mais que 28% da população em idade 

escolar, situação que não se modificou substancialmente até a década de 1940
67

. 

Muitos imigrantes reivindicaram espaço nas escolas públicas. Sucede que tendo o 

Brasil, à época, um sistema de ensino deficitário e não sendo uma prioridade a oferta de 

vagas para esta população, o Estado brasileiro não só consentiu como estimulou estes 

imigrantes a estabelecerem suas próprias escolas no país
68

.  
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Tal posição de consentimento, entretanto, não foi tomada sem preocupação. Há 

menções de que governantes mostravam-se apreensivos em relação às escolas de 

imigrantes, ou também denominadas de escolas étnicas, e suas possíveis decorrências, mas 

declinavam diante da dificuldade de oferecer escolas públicas e professores. Deste modo, 

Estados com altos índices de imigrantes estimularam e conviveram de maneira 

relativamente pacífica com estas escolas até a ocorrência da Primeira Guerra Mundial
69

. 

Neste sentido, a organização de escolas de imigração, afora seu intuito de 

manutenção de tradições culturais e costumes, surgiu, também, da percepção da 

indisponibilidade de escolas públicas suficientes e da falta de perspectiva, por parte dos 

imigrantes e, também, do Estado brasileiro, de uma mudança neste contexto. Houve, 

portanto, condições políticas para o surgimento destas escolas no Brasil, o que foi sendo 

dificultado a partir da implementação de medidas nacionalistas em período posterior
70

. 

Para além da escassez das escolas públicas, e partindo da percepção de que, se 

tratando da cidade de São Paulo no início do século XX, haveria uma tendência já evidente 

de expansão da rede pública até bairros mais distantes e o crescimento da rede particular, 

Zeila de Brito Fabri Demartini e Yara Lúcia Espósito indagam o porquê da criação de 

escolas para segmentos específicos da população, em particular para grupos de imigrantes 

de origem diferentes
71

.  

As autoras destacam como possível motivação os conflitos existentes entre os mais 

diversos grupos de imigrantes residentes na cidade de São Paulo, que procuravam apoio 

para organizar-se e viver na cidade entre aqueles com os quais tinham afinidades, seja pela 

nacionalidade, língua, religião ou cultura. A atmosfera inóspita se dava, inclusive, na 

relação com os nacionais. Manifestações contrárias de paulistanos a imigrantes ou 

determinados grupos destes eram publicadas em jornais e revistas de grande tiragem. Neste 

sentido, a aspiração de ascensão dos imigrantes recém-chegados, em conjunto com o 

ambiente de conflito entre os mais diversos grupos e as falhas do sistema de ensino 
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brasileiro, são destacados como fortes fatores da manutenção destas escolas de 

imigração
72

.  

Outro aspecto do sistema público educacional na cidade de São Paulo a ser 

considerado é o fato das escolas centrais estarem reservadas às camadas mais abastadas da 

população. A alternativa para os grupos mais desprovidos da sociedade, nos quais se 

incluíam muitos dos imigrantes, mesmo que residissem em localidades próximas, era o 

sistema de ensino particular, seja pelo critério seletivo discriminatório de muitas escolas 

públicas, seja pelos impedimentos advindos das condições adversas de vida e trabalho. 

Observa-se, no entanto, que no início do século XX
73

 um número considerável de 

imigrantes conseguiu matricular seus filhos em escolas públicas estaduais
74

.  

Independentemente das causas que levaram ao surgimento de escolas de imigração, 

o fato é que elas existiram em número expressivo por um período de tempo. Havia escolas 

de imigrantes em áreas urbanas e rurais, adquirindo em cada região suas próprias 

características. Grande parte destas escolas, no entanto, estava instalada em núcleos rurais, 

sendo a cidade de São Paulo uma exceção. As escolas poderiam pertencer tanto a 

congregações religiosas, como a particulares ou mesmo a comunidades
75

. 

Não existia proporcionalidade entre o número de escolas de imigrantes e a 

quantidade de imigrantes desta mesma nacionalidade residentes no país
76

. As iniciativas de 

criar e manter escolas para determinado segmento específico também não eram 
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particularidade dos fluxos imigratórios europeus ou mesmo asiáticos. No início do século 

XX, especialmente na década de 1920, os imigrantes originários da África, já instalados no 

país há mais de três séculos, também conservaram escolas específicas de sua população
77

. 

A autora Zeila de Brito Fabri Demartini nos faz atentar que só na cidade de São 

Paulo, de acordo com dados do Annuario de Ensino de 1917, havia 101 escolas não 

brasileiras dentre as 272 escolas particulares existentes na cidade
78

, constando, dentre as 

primeiras: 49 escolas italianas; 37 escolas alemãs; 2 escolas suíças; 4 escolas 

portuguesas; 2 escolas francesas; 6 escolas norte-americanas; e 1 escola inglesa
79

. No que 

diz respeito ao número de professores, segundo o Censo de 1920, havia 888 estrangeiros 

que declaravam exercer o magistério na capital paulista, diante de 3.551 brasileiros que 

indicavam exercer a mesma profissão
80

. 

No Brasil, os imigrantes alemães se destacaram como grupo que mantinha o maior 

número de escolas próprias, chegando a 1.579 em 1937. Em seguida se encontravam os 

italianos, com 396 escolas em 1913 e 167 na década 1930. Os imigrantes poloneses 

conservaram 349 escolas na década de 1930 e os japoneses mantiveram, de acordo com 

Lucio Kreutz, um número que pode ter variado de 178 a 486 escolas, nesta mesma 

década
81

. É importante observar, ainda, a existência de escolas de outros grupos de 

imigrantes em número, porém, reduzido
82

. 

A partir da Primeira Guerra Mundial, no entanto, o Estado brasileiro inicia sua 

política de nacionalização e a implementação de suas primeiras ações de limitação às 
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atividades das escolas de imigração. Leis são promulgadas para o controle de escolas 

privadas cujos alunos eram estrangeiros. A Lei n.º 1.579, de 17 de dezembro de 1917, a 

título de exemplo, introduziu no sistema de ensino primário privado a exigência de ser a 

língua portuguesa adotada na escola e a obrigatoriedade do ensino das disciplinas de 

português, geografia e história do Brasil, as quais deveriam ser ministradas por professores 

de nacionalidade brasileira
83

.  

Com o término da guerra, deu-se início a uma política de subvenções federais para 

a nacionalização do ensino. Neste sentido, o Estado de São Paulo procurou fazer com que 

o ensino público abrangesse de maneira mais ampla os imigrantes
84

, de modo que escolas 

públicas eram instaladas em locais próximos às escolas de imigração. O funcionamento 

destas escolas neste período, entretanto, era, dentro das limitações impostas, ainda 

permitido
85

.  

Por esta razão, na década de 1920, o número das escolas de imigração diminuiu de 

maneira significativa no Estado de São Paulo. Sob outro contexto, nos Estados em que 

estas escolas se situavam em meio rural, o número de escolas foi crescente até os primeiros 

anos da década de 1930. A partir desta década, houve uma forte e crescente política de 

nacionalização que limitava cada vez mais o espaço e a liberdade das escolas de 

imigração
86

. Mas é em 1938 que se inicia o período de nacionalização compulsória que, 

por meio de uma série de decretos de cunho nacionalista, extingui as escolas de imigração 

ou as transforma
87

 em escolas públicas
88

.  
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O Decreto n.º 406, de 4 de maio de 1938, que dispunha sobre a entrada de 

estrangeiros em território nacional, em seu Capítulo VIII, ao tratar da concentração e 

assimilação de estrangeiros, determina que nos núcleos, centros ou colônias, todas as 

escolas, fossem elas oficiais ou particulares, deveriam ser regidas por brasileiros natos (art. 

41)
89

. Já no Capítulo XVI (Das Disposições Gerais e Transitórias), se direcionando 

particularmente às escolas rurais do país, assevera que a língua portuguesa deveria ser 

adotada em todas as matérias ministradas e em todo o material utilizado no ensino 

primário, que os seus diretores deveriam ser brasileiros natos e que o currículo escolar do 

ensino primário e secundário deveria incluir instrução de história e geografia do Brasil
90

. O 

ensino da língua estrangeira era proibido a menores de 14 anos e nas escolas direcionadas a 

estrangeiros adultos deveriam ser ensinado o essencial acerca das instituições políticas do 

Brasil (art. 85)
91

. 

Com o Decreto-Lei n.º 868, de 18 de novembro de 1938, é criada a Comissão 

Nacional de Ensino Primário, inserida no Ministério da Educação e Saúde, a quem 

competia “definir a ação a ser exercida pelo Governo Federal e pelos governos estaduais e 

municipais para o fim de nacionalizar integralmente o ensino primário de todos os núcleos 

de população de origem estrangeira” 
92

.  

                                                                                                                                                                                
significar para a população brasileira um processo de assimilação dos imigrantes japoneses. Assim, não haveria 

nenhum motivo para o governo fechar a escola, mesmo durante a Guerra, pois a escola já era quase pública, 

mantida com doações dos pais e com apoio do governo do Estado, e sem nenhum apoio do governo japonês”. In: 
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Já com o Decreto n.º 1.006, de 10 de dezembro de 1939, constituiu-se como 

competência do Ministro da Educação a supervisão de toda a bibliografia usada na rede de 

ensino elementar e de segundo grau. Com o importante Decreto n.º 1.545, de 25 de agosto 

de 1939, indicava aos secretários estaduais de educação, dentre outras, a necessidade de 

implementar e conservar escolas em área de colonização estrangeira; de incitar o 

patriotismo por parte dos alunos; de fiscalizar o aprendizado de língua estrangeira; assim 

como prescrevia que a educação física nas escolas fosse coordenada por um oficial ou 

sargento das Forças Armadas recomendado pelo Comandante Militar da Região
93

.  

Estes são só alguns dos Decretos que faziam parte da política de nacionalização 

compulsória que levou ao fim das escolas de imigração no Brasil. Se o encorajamento e 

apoio às iniciativas dos imigrantes na criação de escolas, por parte do Estado brasileiro, a 

princípio, pareceu ser a solução para a demanda de inclusão desta população nas escolas; 

em período posterior a existência das mesmas foi permitida, mas gradualmente controlada 

com a imposição de um crescente número de limitações, que culminaram na sua 

supressão
94

. 

Tais medidas tiveram suas especificidades em cada região do Brasil
95

, mas 

causaram, em todo país, conflitos entre os agentes de nacionalização e as pessoas que 
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mantinham, dirigiam e colaboravam com as escolas de imigração. Houve destruição de 

material didático e prisões de professores e lideranças dos imigrantes
96

. Foi, portanto, a 

partir da efetivação de todas estas medidas que a preocupação com o processo de inclusão 

desta população nas instituições públicas pertencentes ao sistema de ensino nacional 

passou a se fazer presente na agenda política do Estado brasileiro. 

 

 

1.2.2 O Estatuto do Estrangeiro e a educação escolar de imigrantes em situação 

migratória irregular no Brasil 

 

 

No intervalo de tempo entre as medidas nacionalistas iniciadas na década de 1930 e 

a publicação da Lei n.º 6.815, de 19 de agosto de 1980 (o Estatuto do Estrangeiro vigente), 

tem-se a edição de um conjunto de normas que trataram do tema da imigração no Brasil. 

No princípio da política de nacionalização compulsória brasileira, as normas sobre 

a entrada de estrangeiros no território nacional foram consolidadas por meio do Decreto-lei 

n.º 406, de 4 de maio de 1938, regulamentado pelo Decreto n.º 3.010, de 20 de agosto de 

1938, legislação esta que, como já se referiu anteriormente, determinou uma série de 

restrições à estrutura e ao currículo das escolas que recebiam alunos imigrantes e filhos de 

imigrantes no Brasil. 

Posteriormente, com o término da Segunda Guerra Mundial, o Decreto-lei n.º 

7.967, de 18 de setembro de 1945, passa a dispor sobre a imigração e colonização no 

Brasil, afirmando uma política migratória pautada na dupla finalidade de proteger os 

interesses do trabalhador nacional e de desenvolver a imigração como instrumento de 

progresso para o País. A admissão de imigrantes foi condicionada “à necessidade de 

preservar e desenvolver, na composição étnica da população, as características mais 

                                                                                                                                                                                
desnacionalização”. Segundo a publicação, a questão passou a preocupar as instituições incumbidas de 

cuidar da segurança nacional, já que nestas escolas se transmitiam ensinamentos e ideais contrários a uma 

educação de caráter nacional com “os ideais de vida da comunhão brasileira”. Neste sentido, de acordo com 

o autor, quase mil escolas “desnacionalizantes” foram fechadas depois de 1937 e em sua substituição se 

instalaram novas unidades escolares com finalidades nacionalizantes. In: BONFIM, Pedro Calheiros. As 

escolas estrangeiras no Brasil. Cultura Política, v. 2, n. 13, p. 30-34, mar., 1942.   Disponível em: 

<http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=\\Acervo01\drive_n\Trbs\FGV_Rev_Cultura\Rev_C

ultura.DocPro&pesq=%20Num13%201942>. Acesso em: 26 abr. 2011.p. 32;34. 
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convenientes da sua ascendência europeia” (art. 2°), orientando a entrada de correntes 

migratórias de acordo com o sistema de cotas
97

. 

Este Decreto nada assevera sobre a educação de imigrantes no país, tendo a 

Resolução n.º 134, de 11 de julho de 1947, do Conselho de Imigração e Colonização, 

resolvido:  

[...] II - Permitir a estrangeiros a regência de línguas de seus países de 

origem em escolas secundárias e profissionais; III - Permitir a 

estrangeiros a regência de quaisquer aulas em escolas secundárias e 

profissionais desde que o ensino seja ministrado no idioma nacional
98

. 

Tão somente no ano de 1969 é publicado o primeiro Estatuto do Estrangeiro do 

Brasil, o Decreto-lei n.º 941, de 13 de outubro deste mesmo ano, regulamentado pelo 

Decreto n.º 66.689, de 11 de junho de 1970, e com alterações introduzidas com a Lei n.º 

6.262, de 18 de novembro de 1975
99

. Este Estatuto é, na verdade, uma consolidação de 

leis, decretos-leis, decretos e outras normas, anteriormente esparsas, que se referem à 

situação do estrangeiro no país. Seu Regulamento traz os princípios orientadores da 

política migratória brasileira, que se manteve até a década de 1980, e que visava “preservar 

a segurança nacional, a composição técnica do Brasil, sua organização institucional, e seus 

interesses políticos, socioeconômicos e culturais” (art. 1°, Decreto n.º 66.689, de 11 de 

junho de 1970)
100

. 

Foram mais de dez anos de vigência do Decreto-lei n.º 941, de 13 de outubro de 

1969, até a promulgação do atual Estatuto do Estrangeiro, Lei n.º 6.815, de 19 de agosto de 

1980. A preocupação inicial do novo Estatuto estava em reunir toda a legislação vigente 

em torno da questão do estrangeiro no Brasil, motivo pelo qual nele se encontram 

disposições constantes no Decreto-lei n.º 941/69 e a restauração de outras que se faziam 

presentes no Decreto-lei n.º 406/38 e no Decreto-lei n.º 7.967/45, restando estes 

documentos expressamente revogados pela nova Lei (art. 141 da Lei n.º 6.815/80)
101

. 

De acordo com Mirtô Fraga, que à época da promulgação do novo Estatuto era 

assessora jurídica do então Ministro da Justiça Ibrahim Abi-Ackel, o processo legislativo 
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que envolveu a Lei n.º 6.815/80 foi marcado por um amplo debate entre, de um lado, os 

que argumentavam pela dita “tradição liberal brasileira” no tratamento e acolhida dos 

fluxos migratórios, e, de outro, os que defendiam a imposição de medidas de restrições a 

tais fluxos, levando em conta a segurança interna brasileira e a defesa do trabalhador 

nacional.  

Ainda segundo a autora, tais discussões transcenderam o espaço do Plenário e dos 

gabinetes do Congresso Nacional, para alcançarem de maneira expressiva, também, os 

mais diversos setores da população brasileira, se fazendo presentes, com a mesma 

intensidade e modo, na imprensa nacional
102

. O projeto, fortemente criticado e aprovado 

por decurso de prazo
103

, se converteu na Lei
 
n.º 6.815/80 sem qualquer emenda, razão pela 

qual o Governo se comprometeu, moralmente, a introduzir alterações posteriores no 

documento
104

. O que foi concretizado por meio da Lei n.º 6.964, de 9 de dezembro de 

1981, que reformulou o texto original e definiu a recomposição do Estatuto
105

. O Decreto 

n.º 86.715, que regulamenta o Estatuto, só veio a ser publicado aos 10 de dezembro de 

1981. 

Yussef Said Cahali pondera que o Estatuto do Estrangeiro anuncia, por meio de 

enunciados programáticos, o fim social que o orienta e que deve ser adotado na aplicação 

de suas disposições:  
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Coibindo a imigração clandestina, mas não desencorajando a imigração 

regular, tem em vista a um só tempo a preservação da integridade 

institucional, o resguardo dos interesses nacionais de conteúdo político, 

socioeconômico e cultural, e a defesa do trabalhador nacional, 

protegendo-o da competição a que estaria exposto diante de uma política 

migratória não discriminada
106

. 

Neste mesmo sentido, Mirtô Fraga esclarece: 

A política migratória brasileira é, agora, seletiva; preocupa-se com a 

qualidade e não com a quantidade. Não necessitamos, 

indiscriminadamente, de gente para povoar nosso solo. O Brasil precisa 

de elementos capazes de ajudar o seu desenvolvimento e não 

simplesmente de indivíduos para aumentar a população e ocupar seu 

território
107

. 

Tais diretivas presentes no novo Estatuto, em especial a que diz respeito a “coibição 

da imigração clandestina”, evidenciam-se, de maneira elucidativa, no tratamento dado ao 

tema do acesso ao direito à educação escolar por parte de imigrantes no país. Já no Título 

que trata dos direitos e deveres do estrangeiro no Brasil, o Estatuto determina que a 

matrícula em estabelecimento de ensino é permitida, mas está condicionada às restrições 

estabelecidas pelo próprio Estatuto e por seu Regulamento
108

.  

O Estatuto do Estrangeiro, por sua vez, no Capítulo da atualização do registro do 

estrangeiro (V), inserido no Título que dispõe sobre o registro e suas alterações (IV)
109

, 

condiciona a matrícula em estabelecimento de ensino de qualquer grau ao devido 

registro
110

 ou cadastro do estrangeiro no Brasil. Exceto os naturais de país limítrofe
111

, que 
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CAHALI, Yussef Said. Estatuto do Estrangeiro. São Paulo: Saraiva, 1983.p. 75. 
107

FRAGA, Mirtô. O novo Estatuto do Estrangeiro comentado. Rio de Janeiro: Forense, 1985. p. 8. 
108

Cf. art. 97: “O exercício de atividade remunerada e a matrícula em estabelecimento de ensino são 

permitidos ao estrangeiro com as restrições estabelecidas nesta Lei e no seu Regulamento. (Renumerado 

pela Lei n.º 6.964, de 09/12/81).” In: BRASIL. Lei n.º 6.815, de 19 de agosto de 1980. Define a situação 

jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6815.htm>. Acesso: 04 maio 2011. 
109
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ao Ministério da Justiça, que dará conhecimento ao Ministério do Trabalho, quando for o caso, os dados de 
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conclusão do curso. (Renumerado pela Lei n.º 6.964, de 09/12/81).” In: Ibid.  
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regulamentares.” (Redação dada pela Lei n.º 6.964, de 09/12/81). In: Ibid. 
111
Mirtô Fraga apresenta os estrangeiros naturais de país limítrofe como “o estrangeiro que nem mesmo 

reside no Brasil e, por isso mesmo, precisa ser melhor fiscalizado afim de não prejudicar o trabalhador 

nacional” ilustrando o perfil do novo Estatuto do Estrangeiro. Neste sentido, nota-se que no processo 

legislativo que envolveu a Lei n.º 6.815/80, os que defendiam a imposição de medidas de restrições aos 

fluxos migratórios, considerando a segurança interna brasileira e a defesa do trabalhador nacional, 

acabaram em vantagem aos que argumentavam pela dita “tradição liberal brasileira” no tratamento e 
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estão liberados do registro, mas devem se cadastrar e portar um documento especial que os 

identifique e caracterize sua condição
112

, todos os outros estrangeiros que almejarem ter 

acesso ao ensino no país deverão estar registrados e possuir o documento de identidade 

fornecido pelo Brasil.  

A exceção a esta máxima se encontra no art. 83, §1°, do Regulamento
113

, que 

assegura que o protocolo fornecido pelo Departamento de Polícia substitui, para a hipótese 

de matrícula em estabelecimento de ensino, pelo prazo de até sessenta dias contados da sua 

emissão, o documento de identidade do estrangeiro registrado ou cadastrado. 

De acordo, ainda, com o Estatuto e o seu Regulamento, os estabelecimentos de 

ensino deverão remeter ao Ministério da Justiça e ao Departamento de Polícia Federal os 

dados do estrangeiro matriculado e deverão, da mesma forma, comunicar a suspensão ou 

cancelamento da matrícula e a conclusão do curso
114

.  

Se por um lado, a falta de registro no Brasil, para o estrangeiro, o sujeita à multa
115

; 

por outro, para os estabelecimentos de ensino de qualquer grau, a realização de matrícula 

sem a apresentação do devido registro ou cadastro por parte do estrangeiro, e/ou a omissão 

                                                                                                                                                                                
acolhida de tais fluxos. In: FRAGA, Mirtô. O novo Estatuto do Estrangeiro comentado. Rio de Janeiro: 

Forense, 1985. p. 155. 
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os interesses da segurança nacional, poder-se-á permitir a entrada nos municípios fronteiriços a seu respectivo 
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BRASIL. Lei n.º 6.815, de 19 de agosto de 1980. Define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o 

Conselho Nacional de Imigração. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6815.htm>. 

Acesso: 04 maio 2011. 
113
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artigos 60 e 62. §2º As entidades, a que se refere este artigo, remeterão ao Departamento de Polícia Federal, 

os dados de identificação do estrangeiro, à medida que ocorrer o término do contrato de trabalho, sua 
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de 1980, que define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração e 
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Acesso: 04 maio 2011. 
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86.715/81). 
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no envio de dados do estrangeiro e comunicação de suspensão ou cancelamento da 

matrícula e a conclusão do curso, também resultam em multa, neste caso, para o 

estabelecimento de ensino
116

. Em caso de reincidência, tais multas poderão ter seus 

respectivos valores aumentados
117

. 

Neste sentido, nota-se que a finalidade primeira deste entrave ao acesso aos 

estabelecimentos de ensino para os estrangeiros que não estejam registrados ou 

cadastrados, é o controle e fiscalização da totalidade de imigrantes residentes no país, por 

meio do seu registro e cadastro e da obrigatória atualização dos mesmos. Penalizando tanto 

imigrante como instituições de ensino, na hipótese de não contribuírem para a atualização 

destes dados. 

Observa-se, deste modo, no que tange a trajetória do acesso à educação escolar por 

parte de imigrantes no Brasil, que se em um primeiro momento, pela inexistente estrutura 

de ensino que pudesse abranger tanto alunos nacionais como estrangeiros, foi tolerada e até 

mesmo estimulada a organização, por parte dos imigrantes, para a criação de suas próprias 

escolas no país; em período seguinte, com a adoção de uma política de nacionalização do 

ensino pelo Estado brasileiro, a existência destas escolas foi sendo gradualmente cerceada 

por um crescente número de limitações. Já em um terceiro momento, com a supressão das 

escolas de imigração, se inicia uma fase de inclusão desta população nas instituições de 

ensino públicas nacionais; para em um quarto momento, a partir do condicionamento da 

matrícula em estabelecimento de ensino ao registro ou cadastro do imigrante no país, 

passar a recusar a presença de determinados imigrantes no sistema de ensino nacional, 

utilizando a escola ˗ outrora vista essencialmente como medida de assimilação e integração 

destes imigrantes à cultura nacional ˗ como meio de fiscalização da permanência de 

imigrantes no Brasil e como forma de desencorajar o movimento migratório 

indocumentado ao país e excluir a presença de tais imigrantes no sistema de ensino 

brasileiro.  

O Estatuto do Estrangeiro é, ainda hoje, a legislação que trata da questão migratória 

no país. Resta ponderar se todo o seu conteúdo é, todavia, aplicável e vigente na 
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contemporaneidade. Passaremos deste ponto em diante a refletir sobre a extensão do 

direito à educação básica a esta população específica no país no final do século XX e neste 

início de século XXI. 

 

 

1.3. A educação como um direito positivado no Brasil contemporâneo 

 

1.3.1 A evolução do direito à educação nas Constituições brasileiras  

 

 

Antes de tratar do tema da positivação do direito à educação nas Constituições 

brasileiras faz-se necessário definir neste ponto, afinal, de que educação esta dissertação 

propõe abordar.  

Como bem pontua Nina Beatriz Stocco Ranieri, a Constituição Federal de 1988 

parece utilizar o termo “educação”, quando de maneira desconexa a expressão “direito à 

educação”, em seu conceito amplo que inclui a ação de educar em diferentes domínios, 

como o da educação familiar, escolar, pública, privada, formal e informal. Neste sentido, a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) ˗ Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996 ˗ 

da mesma forma, emprega o termo “educação” para indicar a ampla variedade de 

processos formativos imprescindíveis para o pleno desenvolvimento da pessoa e seu 

preparo para o convívio em sociedade, o que inclui o exercício da cidadania e a 

qualificação para o trabalho
118

.  

O termo “ensino” 
119

, que no texto constitucional se observa como espécie do 

gênero educação, constituiria o processo formativo desenvolvido em instituições escolares, 

públicas ou privadas
120

. Os processos formativos realizados fora do ambiente escolar, 
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RANIERI, Nina Beatriz Stocco. O Estado Democrático de Direito e o sentido da Exigência de Preparo 

da Pessoa para o Exercício da Cidadania, pela via da Educação. 2009. 451f. Tese (Livre-Docência) – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. p. 277. 
120

De acordo, ainda, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 

1996), a educação escolar se desenvolve, principalmente, por meio do ensino em instituições próprias. (art. 

1º, §1º) e a composição dos níveis escolares inclui a educação básica, que compreende a educação infantil, 
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como os que se desenvolvem em âmbito familiar
121

 e na esfera do trabalho, 

compreenderiam a educação informal que se caracteriza por não proporcionar diploma ou 

habilitação formal ao educando
122

. 

Outra importante diferenciação trazida por Nina Beatriz Stocco Ranieri se encontra 

entre os conceitos do direito à educação e o de direitos na educação. O primeiro pode ser 

qualificado como o gênero que compreende, como desdobramentos, os demais direitos 

educacionais. De acordo com a autora, o direito à educação, como gênero, diz respeito, 

essencialmente, a um direito a prestações positivas materiais, isso é, direitos de proteção e 

promoção, que incluem, dentre outros, igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola (art. 206, I, CF); a gratuidade do ensino público em 

estabelecimentos oficiais (art. 206, IV, CF); atendimento educacional especializado à 

pessoas com deficiência (art. 208, III, CF); e a oferta de ensino noturno regular (art. 208, 

VI, CF). Já os direitos na educação, são direitos de natureza instrumental, concretizados 

por abstenções que se colocam em defesa das liberdades no campo da educação. 

Compreendem, dentre outros, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento, a arte e o saber (art. 206, II, CF); o pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino (art. 206, III, CF) 

e a garantia de padrão de qualidade (art.206, VII, CF) 
123

. 

A abordagem central da presente dissertação ao tratar do direito à educação de 

imigrantes no país como gênero, tratando de um direito à prestações positivas materiais, 

partirá da perspectiva de acesso à educação escolar, contemplada nos conceitos de 

educação formal e de ensino no sentido de processo formativo desenvolvido em 

instituições escolares, públicas ou privadas. Pontua-se, ainda, a opção de centrar as 

atenções deste estudo no nível escolar da educação básica que compreende a educação 

infantil, o ensino fundamental e o ensino médio e que é declarado, na Constituição 
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graduação, de pós-graduação e de extensão (art. 44). In: BRASIL. Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 

1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da educação nacional (LDB). Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso em: 19 jun. 2011. 
121
Neste sentido, cf. art. 229, CF: “Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos 

maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”. In: BRASIL. 

Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 19 jun. 2011. 
122

RANIERI, Nina Beatriz Stocco. O Estado Democrático de Direito e o sentido da Exigência de Preparo 

da Pessoa para o Exercício da Cidadania, pela via da Educação. 2009. 451f. Tese (Livre-Docência) – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. p. 277; 284-286. 
123

Ibid., p. 290-291. 



48 

 

brasileira, como obrigatório e gratuito, sendo o acesso a este mesmo um direito público 

subjetivo. 

É possível observar que o tema da educação fez-se presente, em maior ou menor 

grau, em todas as Constituições brasileiras. Desde a Carta Maior do Império brasileiro, de 

1824, anota-se tímida menção a questão incluída no Título 8º (“Das Disposições Geraes, e 

Garantias dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos Brazileiros”): 

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos 

Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a 

propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira 

seguinte. 

[...] 

XXXII. A Instrucção primaria, e gratuita a todos os Cidadãos; 

XXXIII. Collegios, e Universidades, aonde serão ensinados os elementos 

das Sciencias, Bellas Letras, e Artes. (grifo nosso) 
124

. 

Neste primeiro momento, a Constituição Imperial trata a questão da educação como 

direito de titularidade exclusiva dos cidadãos brasileiros
125

. Importando destacar, como fez 

Nina Beatriz Stocco Ranieri, que não estavam incluídos neste conceito, a esta época, os 

escravos, as mulheres e os homens que não atendessem às exigências do voto censitário
126

.  

Pela leitura do texto constitucional, nota-se, sob o aspecto formal, a perspectiva de 

criação de um sistema nacional de educação, que incluiria a construção, no Brasil Imperial, 

de escolas primárias, ginásios e universidades. Tal assertiva formal, no entanto, não 

encontrou correspondente concretização no plano prático
127

, o que foi permitido diante da 

ausência de qualquer compromisso político, por parte do Estado, formalizado 
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constitucionalmente por meio de dispositivo que considerasse os deveres do Brasil para 

com a temática. Ao legislador foi suficiente a definição da instrução primária como 

gratuita, sem estabelecer seu caráter obrigatório, e a existência de colégios e 

universidades
128

.  

Há que se ressaltar, por fim, que a Constituição Política Imperial brasileira não 

tratou da questão dos fluxos imigratórios internacionais com destino ao país
129

, entretanto, 

especificou em sua redação que os direitos nela declarados compreendiam os cidadãos 

brasileiros. Há, apenas, a previsão do instituto a naturalização (art. 6°, V)
130

. 

Em análise do direito de ingresso de estrangeiros no Brasil, André de Carvalho 

Ramos observa na Constituição Imperial de 1824 a visão tradicional do estrangeiro como 

elemento estranho à sociedade brasileira e instituidor de problemas diplomáticos. Anota 

como exemplo a questão dos direitos políticos, em que se distinguia o estrangeiro 

naturalizado do cidadão brasileiro
131

, excluindo o primeiro de altos cargos da administração 

imperial
132

. Destaca o autor, ainda, haver diversas restrições aos estrangeiros na legislação 

infraconstitucional, que os impossibilitava, por exemplo, de advogar ou assumir a direção de 

um colégio, sendo admissível até mesmo a sua expulsão do território brasileiro por ato de 

soberania, sem processo administrativo ou decisão judicial, por ser considerado nocivo
133

. 

Na Constituição Republicana de 1891, o tema da educação é, mais uma vez, tratado de 

modo pouco profundo, se fazendo presente em parágrafo incluído no Título IV (“Dos 

Cidadãos Brasileiros”), na Seção II (“Declaração de Direitos”):  

Art. 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes 

no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança 

individual e à propriedade, nos termos seguintes:  

                                                           
128

BOSI, Alfredo. A educação e a cultura nas constituições brasileiras. Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, 
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§ 6º - Será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos. (grifo 

nosso)
134

. 

 Como observa Nina Beatriz Stocco Ranieri, a proclamação da República expandiu o 

conceito de cidadania, com fundamento na abolição da escravatura e na maior abrangência do 

direito de voto, mas não esteve atenta às necessidades e demandas da área educacional no país. 

A Constituição Republicana se manteve sumária no que diz respeito à questão da educação. 

Para além da ausência da garantia de gratuidade que constava na Constituição Imperial, a 

previsão de laicidade nos estabelecimentos públicos e da liberdade de manifestação de 

pensamento, de profissão e de propriedade
135

, contribuiu para a expansão da iniciativa 

privada
136

.  

 Como anota Alfredo Bosi, aos mais abastados, os latifundiários, não se mostrava 

um problema a matrícula de familiares em bons colégios particulares para que futuramente 

alcançassem frequentar uma universidade no país ou fora, comumente, na Europa. Neste 

sentido, a educação passa a ser colocada como assunto privado do qual o Estado se 

desonera. A reforma de 1926, da Constituição de 1891, em nada alterou o quadro 

preocupante do ensino público no Brasil, já que seguiu subestimando o dever, por parte do 

Estado, de melhor gestão da escolarização de toda a população do país
137

.  

 No que tange aos fluxos imigratórios internacionais com destino ao país e da 

condição jurídica dos estrangeiros
138

, a Constituição Republicana de 1891 adota uma 
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política para com os estrangeiros diversa da existente em Período Imperial
139

. André de 

Carvalho Ramos ressalta que em pleno contexto de liberdade, abolicionismo e necessidade 

de povoar o país, a Constituição de 1891 passa a estimar o estrangeiro como imigrante, 

componente essencial para o desenvolvimento e riqueza do país e apto a ser integrado por 

meio de normas de imigração e naturalização. Como decorrência, a afirmação de direitos 

na República acaba por contemplar, também, os estrangeiros residentes no Brasil, tendo a 

redação do texto constitucional
140

 equiparado o estrangeiro ao nacional no que diz respeito 

ao uso e gozo de direitos públicos não políticos e direitos civis. Importando ressaltar, 

também, que de acordo com o art. 78, as garantias e direitos expressos na Constituição não 

afastariam outras garantias e direitos decorrentes da forma de governo e dos princípios 

constitucionais
141

. 

No entanto, a equiparação formal dos estrangeiros residentes aos nacionais 

referente a um rol de direitos não auxiliou os primeiros na temática de acesso à educação 

escolar. Isso porque não havia qualquer preocupação da garantia do direito à educação 

sequer aos brasileiros, quem dirá aos estrangeiros. 

A Constituição de 1934, mesmo com poucos anos de vigência, marcou a evolução 

da positivação da educação no Brasil. Em estudo comparativo das seis primeiras 

Constituições brasileiras (1824, 1891, 1934, 1937, 1946 e 1967), Alfredo Bosi qualifica a 

Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de junho de 1934, como 

um “divisor de águas” no tema da educação no país. Não somente pelo grau de atenção 

conferido ao ensino e sua administração em todo território nacional, que ganharam, 

inclusive, Título (Título V ˗ Da Família, da Educação e da Cultura) e Capítulo (Capítulo II 

˗ Da Educação e da Cultura), mas pelo próprio conteúdo das preocupações, que passa por 
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significativa mudança em período posterior à Revolução de 1930 e tem sua atenção voltada 

para a responsabilidade social
142

. 

 A inovação fez-se presente nos mais diversos campos em que despontava o tema da 

educação: nos estabelecimentos particulares o ensino deveria ser ministrado no idioma 

pátrio, com reserva ao ensino de línguas estrangeiras (art.150, parágrafo único, “d”); o 

ensino primário integral é declarado como gratuito e de frequência obrigatória, extensiva 

aos adultos, assim como a tendência a gratuidade do ensino ulterior ao primário (art. 150, 

parágrafo único, “a” e “b”) 
143

; parte dos fundos destinados à educação foi reservada para o 

auxílio aos alunos com poucos recursos econômicos, por meio de fornecimento gratuito de 

material escolar, bolsas de estudos, assistência alimentar, odontológica e médica e para o 

transporte escolar (art. 157, parágrafo 2º); para a realização do ensino nas zonas rurais foi 

garantida a reserva, por parte de União, de um percentual de no mínimo 20% das cotas 

destinadas à educação do orçamento anual (art. 156, parágrafo único); designou-se à União 

a tarefa de fixar o “Plano Nacional de Educação, compreensivo do ensino de todos os graus 

e ramos, comuns e especializados; e coordenar e fiscalizar a sua execução, em todo o 

território do país” (art. 150, “a”) 
144

, dentre outros. 

Será na Constituição Federal de 1934 que, pela primeira vez, a educação é 

declarada como direito de todos e apresentada como um dever do Estado e da família: 

Art. 149 - A educação é direito de todos e deve ser ministrada, pela 

família e pelos Poderes Públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a 

brasileiros e a estrangeiros domiciliados no País, de modo que 

possibilite eficientes fatores da vida moral e econômica da Nação, e 

desenvolva num espírito brasileiro a consciência da solidariedade 

humana. (grifo nosso)
145

.  

 Tal declaração, mesmo acompanhada de dispositivos que, a título de ilustração, 

conferiram obrigatoriedade do ensino primário e fixaram percentual destinado a promoção 

da educação no país, se omitiu, no entanto, em proporcionar meios adequados para acionar 
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judicialmente o Estado em situações de descumprimento de seu dever para com a 

educação
146

.  

No que se refere aos fluxos imigratórios internacionais com destino ao país e a 

condição jurídica dos estrangeiros
147

, observa-se, como já retratado anteriormente, uma 

política em sentido contrário àquela adotada por um extenso período da primeira 

Constituição Republicana em que se estimulou a imigração e o ingresso livre de muitos 

estrangeiros ao país. A preocupação passa a ter como fundamento principal a preservação 

da integridade nacional, de modo que o ingresso de imigrantes no território nacional sofre 

restrições fundadas na garantia da integração étnica e capacidade física e civil do imigrante 

e é vedada a concentração destes em qualquer ponto do território nacional. Surge o sistema 

de cotas para a entrada de imigrantes na Constituição de 1934 (art. 121, §6°) 
148

, 

conservado na Constituição de 1937
149

 (art. 151) 
150

.  

De acordo com André de Carvalho Ramos, a Constituição de 1934 expande o rol de 

direitos reservados aos nacionais, possibilitando, por exemplo, a fixação por lei de um 

número limite de estrangeiros exercendo determinada profissão liberal como medida de 

proteção ao trabalhador nacional e a Constituição de 1937, por sua vez, aumenta o número 

de restrições aos estrangeiros. Mesmo declarando o princípio da igualdade entre nacionais 
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e estrangeiros, o direito à livre circulação, a título de ilustração, passa a ser limitado aos 

primeiros
151

. 

 Com o regime do “Estado Novo” uma nova Constituição foi promulgada e nela 

passa a constar que o Estado exerceria papel acessório na responsabilidade para com a 

educação
152

. Os dispositivos referentes ao tema da educação da Constituição de 1934 

foram substituídos por um texto que propriamente desobrigou o Estado de sustentar e 

expandir o ensino público. A observação da redação constitucional demonstra de forma 

clara que o Estado não reservaria os recursos públicos arrecadados por meio dos impostos 

para proporcionar oportunidades de acesso à educação escolar para todos. A própria 

população com melhores condições econômicas financiaria a educação escolar primária 

das pessoas com menos recursos. Surge, portanto, de maneira institucionalizada, a escola 

pública paga e a contribuição imperativa, denominada “caixa escolar” 
153

. 

É o que se observa a partir do art. 130 da Constituição de 1937: 

Art. 130 - O ensino primário é obrigatório e gratuito. A gratuidade, 

porém, não exclui o dever de solidariedade dos menos para com os mais 

necessitados; assim, por ocasião da matrícula, será exigida aos que não 

alegarem, ou notoriamente não puderem alegar escassez de recursos, uma 

contribuição módica e mensal para a caixa escolar
154

.  

É importante anotar, ainda, que a Constituição do “Estado Novo” assevera como 

obrigatórios nas escolas primárias, normais e secundárias a educação física, o ensino cívico 

e o de trabalhos manuais
155

.  

De modo que a Constituição de 1937 mantém e aprofunda um dualismo 

educacional em que as pessoas em melhor situação econômica teriam acesso ao sistema de 

ensino público ou particular e as pessoas com menos recursos, se encontrando a margem 

deste sistema, deveriam ter acesso ao ensino pré-vocacional e profissional, ou poderiam 
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tentar se inserir no sistema de ensino por meio da “caixa escolar”, financiada pelos mais 

abastados
156

. 

Aliás, enquanto o ensino escolar é tratado com expressões marcadas pela 

generalidade e de modo a designar ao Estado papel acessório na responsabilidade para com 

o Ensino Público, como ilustra o art. 128 da Constituição brasileira de 1937
157

, em sentido 

oposto, o ensino pré-vocacional e profissional, reservado às pessoas com menos recursos, é 

qualificado como “primeiro dever do Estado”, de acordo com o texto constitucional, em 

seu art. 129
158

. 

Com a queda do “Estado Novo” e a redemocratização do país, a Constituição dos 

Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro de 1946, volta a declarar em sua redação a 

educação como um direito de todos, que deve ser ministrada no lar e nas escolas, estas 

últimas sob direção do Poder Público ou da iniciativa particular: 

Art. 166 – A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola. 

Deve inspirar-se nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 

humana. (grifo nosso).  

Art. 167 – O ensino dos diferentes ramos será ministrado pelos Poderes 

Públicos e é livre à iniciativa particular, respeitadas as leis que o 

regulem
159

. 

Além da liberdade e da solidariedade humana, são princípios que deveriam pautar a 

educação sob a vigência desta Constituição, dentre outros, o ensino primário obrigatório e 

gratuito a todos, nas instituições oficiais, a ser dado na língua nacional; a obrigação de 

manter ensino primário gratuito por parte das empresas industriais, comerciais e agrícolas 
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em que trabalhem mais de cem pessoas, para os seus funcionários e filhos destes; e a 

liberdade de cátedra
160

. 

 A educação volta a ser destinatária de recursos públicos arrecadados por meio dos 

impostos e fixados constitucionalmente para proporcionar oportunidades de acesso à 

educação para toda a população
161

 e o sistema de ensino volta a proporcionar, de maneira 

obrigatória, serviços de assistência educacional que garantam condições de eficiência 

escolar aos alunos com menos recursos
162

.  

 No que diz respeito ao ensino ulterior ao primário, este sofre retrocesso se 

comparado ao constante na Constituição de 1934 que trazia a tendência a sua gratuidade. 

No Documento de 1946 tal gratuidade está condicionada à prova da falta ou insuficiência 

de recursos do aluno, delineando, mais uma vez, um ensino público dependente de 

pagamento
163

. 

Sobre os fluxos imigratórios internacionais com destino ao país e a condição 

jurídica dos estrangeiros
164

, importa ressaltar que a Constituição de 1946 determinou o fim 

do sistema de cotas para o ingresso de pessoas de nacionalidade estrangeira no Brasil, 

reavendo a liberdade de ingresso no país condicionada às exigências do interesse 

                                                           
160

Cf. art. 168 “A legislação do ensino adotará os seguintes princípios: I o ensino primário é obrigatório e só 

será dado na língua nacional; II o ensino primário oficial é gratuito para todos; o ensino oficial ulterior ao 

primário sê-lo-á para quantos provarem falta ou insuficiência de recursos; III as empresas industriais, 

comerciais e agrícolas, em que trabalhem mais de cem pessoas, são obrigadas a manter ensino primário 

gratuito para os seus servidores e os filhos destes; IV as empresas industrias e comerciais são obrigadas a 

ministrar, em cooperação, aprendizagem aos seus trabalhadores menores, pela forma que a lei estabelecer, 

respeitados os direitos dos professores; V o ensino religioso constitui disciplina dos horários das escolas 

oficiais, é de matrícula facultativa e será ministrado de acordo com a confissão religiosa do aluno, 

manifestada por ele, se for capaz, ou pelo seu representante legal ou responsável; VI para o provimento das 

cátedras, no ensino secundário oficial e no superior oficial ou livre, exigir-se-á concurso de títulos e provas. 

Aos professores, admitidos por concurso de títulos e provas, será assegurada a vitaliciedade; VII é 

garantida a liberdade de cátedra.” In: BRASIL. Constituição (1946). Constituição dos Estados Unidos do 

Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao46.htm>. 

Acesso em: 19 jun. 2011. 
161

Cf. art.169 “Anualmente, a União aplicará nunca menos de dez por cento, e os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios nunca menos de vinte por cento da renda resultante dos impostos na manutenção e 

desenvolvimento do ensino”. In: Ibid.  
162

Cf. art.172 “Cada sistema de ensino terá obrigatoriamente serviços de assistência educacional que 

assegurem aos alunos necessitados condições de eficiência escolar”. In: Ibid.  
163

Cf. redação do art. 168, II, da Constituição brasileira de 1946.  
164

O conceito de cidadania brasileira sofre alteração no que diz respeito à naturalização de portugueses. Cf. 

art. 129 “São brasileiros: I - os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, não residindo estes a 

serviço do seu país; II - os filhos de brasileiro ou brasileira, nascidos no estrangeiro, se os pais estiverem a 

serviço do Brasil, ou, não o estando, se vierem residir no País. Neste caso, atingida a maioridade, deverão, 

para conservar a nacionalidade brasileira, optar por ela, dentro em quatro anos; III - os que adquiriram a 

nacionalidade brasileira nos termos do art. 69, n
os

 IV e V, da Constituição de 24 de fevereiro de 1891; IV - 

os naturalizados pela forma que a lei estabelecer, exigidas aos portugueses apenas residência no País por 

um ano ininterrupto, idoneidade moral e sanidade física”. In: BRASIL, op. cit., 1946.  



57 

 

nacional
165

. A orientação da igualdade e garantia de inviolabilidade dos direitos de todas as 

pessoas, sejam elas brasileiras ou estrangeiras, é conteúdo constitucional em conjunto com 

determinadas restrições aos estrangeiros
166

. 

 Com o advento da Constituição de 1967, conserva-se, no que diz respeito à 

educação, a fórmula declarada na Constituição de 1946, segundo a qual a educação é um 

direito de todos, que deve ser ministrada no lar e nas escolas, agregando a esta a garantia 

de igualdade de oportunidade e o princípio orientador da unidade nacional: 

Art. 168 - A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola; 

assegurada a igualdade de oportunidade, deve inspirar-se no princípio da 

unidade nacional e nos ideais de liberdade e de solidariedade humana.  

§1º O ensino será ministrado nos diferentes graus pelos Poderes Públicos.  

§2º Respeitadas as disposições legais, o ensino é livre à Iniciativa 

particular, a qual merecerá o amparo técnico e financeiro dos Poderes 

Públicos, inclusive bolsas de estudo. (grifo nosso) 
167

.  

 O ensino primário segue sendo ministrado obrigatoriamente na língua nacional; 

torna-se imperativo, para todos, o ensino dos sete aos quatorze anos de idade e gratuito nos 

estabelecimentos primários oficiais; aos que provarem a falta ou insuficiência de recursos 

seria proporcionado, gratuitamente, o ensino oficial ulterior ao primário, sendo asseverado 

no texto constitucional que o Poder Público deveria substituir tal gratuidade, quando 

possível, pelo benefício da bolsa de estudo, que determina, nas hipóteses de ensino 

superior, posterior reembolso. A liberdade de cátedra conserva-se declarada
168

. A garantia 

de assistência educacional aos que possuem poucos recursos econômicos mantém-se 

                                                           
165
Cf. art. 162 “A seleção, entrada, distribuição e fixação de imigrantes ficarão sujeitas, na forma da lei, às 

exigências do interesse nacional. Parágrafo único - Caberá a um órgão federal orientar esses serviços e 

coordená-los com os de naturalização e de colonização, devendo nesta aproveitar nacionais”. In: BRASIL. 

Constituição (1946). Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao46.htm>. Acesso em: 19 jun. 2011. 
166

CARVALHO RAMOS, André de. Direito dos Estrangeiros no Brasil: imigração, direito de ingresso e os 

direitos dos estrangeiros em situação irregular. p. 721-746. In: SARMENTO, Daniel; IKAWA, Daniela; 

PIOVESAN, Flávia. (Coord.) Igualdade, diferença e direitos humanos. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 

2008.p. 729.  
167

BRASIL. Constituição (1967). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao67.htm>. Acesso em: 19 jun. 2011. 
168

Cf. art. 168, §3º “A legislação do ensino adotará os seguintes princípios e normas: I o ensino primário 

somente será ministrado na língua nacional; II o ensino dos sete aos quatorze anos é obrigatório para todos 

e gratuito nos estabelecimentos primários oficiais; III o ensino oficial ulterior ao primário será, igualmente, 

gratuito para quantos, demonstrando efetivo aproveitamento, provarem falta ou insuficiência de recursos. 

Sempre que possível, o Poder Público substituirá o regime de gratuidade pelo de concessão de bolsas de 

estudo, exigido o posterior reembolso no caso de ensino de grau superior; IV o ensino religioso, de 

matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas oficiais de grau primário e 

médio; V o provimento dos cargos iniciais e finais das carreiras do magistério de grau médio e superior será 

feito, sempre, mediante prova de habilitação, consistindo em concurso público de provas e títulos quando se 

tratar de ensino oficial; VI é garantida a liberdade de cátedra”. In: Ibid. 
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imperativa ao sistema de ensino
169

 e a obrigação, por parte das empresas industriais, 

comerciais e agrícolas, de manter ensino primário gratuito para os seus empregados e 

filhos destes foi conservada no texto constitucional de 1967
170

. 

 A Emenda Constitucional n.º 1, de 17 de outubro de 1969, trouxe certas mudanças 

ao panorama educacional do país. A educação passa a ser declarada como “direito de todos 

e dever do Estado” 
171

; as empresas comerciais, industriais e agrícolas se conservam na 

obrigação de manter o ensino primário gratuito de seus empregados e os filhos destes, mas 

cria-se a faculdade de optar, alternativamente, pela concessão do salário-educação
172

; o 

ensino público, nos níveis médio e superior, segue gratuito aos que comprovarem falta ou 

insuficiência de recursos e evidenciarem o seu efetivo aproveitamento, contudo o Poder 

Público deveria substituir, de maneira gradativa, tal gratuidade nestes últimos dois níveis 

de ensino pelo sistema de bolsas de estudos restituíveis
173

.  

Nota-se, deste modo, que o espírito da Constituição de 1934, que declarava a 

tendência à gratuidade do ensino ulterior ao primário, já limitado em 1946, é substituído, 

em 1967, pela gratuidade tão somente aos que provarem a falta ou insuficiência de 

recursos, sendo asseverado no texto constitucional que o Poder Público deveria substituir 

tal gratuidade, quando possível, pelo benefício da bolsa de estudo, a qual deveria ser 
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Cf. art. 169: “Os Estados e o Distrito Federal organizarão os seus sistemas de ensino, e, a União, os dos 

Territórios, assim como o sistema federal, o qual terá caráter supletivo e se estenderá a todo o País, nos 

estritos limites das deficiências locais. [...] § 2º Cada sistema de ensino terá, obrigatoriamente, serviços de 

assistência educacional que assegurem aos alunos necessitados condições de eficiência escolar”. In: 

BRASIL. Constituição (1967). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao67.htm>. Acesso em: 19 jun. 2011. 
170

Cf. art. 170: “As empresas comerciais, industriais e agrícolas são obrigadas a manter, pela forma que a lei 

estabelecer, o ensino primário gratuito de seus empregados e dos filhos destes. Parágrafo único As 

empresas comerciais e industriais são ainda obrigadas a ministrar, em cooperação, aprendizagem aos seus 

trabalhadores menores”. In: Ibid. 
171

Cf. art. 176 “A educação, inspirada no princípio da unidade nacional e nos ideais de liberdade e 

solidariedade humana, é direito de todos e dever do Estado, e será dada no lar e na escola”. (grifo nosso). 

In: BRASIL. Constituição (1967). Emenda Constitucional n.º 1 de 17 de outubro de 1969. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm>. Acesso 

em 19 jun. 2011. 
172

Cf. art. 178 “As emprêsas comerciais, industriais e agrícolas são obrigadas a manter o ensino primário 

gratuito de seus empregados e o ensino dos filhos dêstes, entre os sete e os quatorze anos, ou a concorrer 

para aquêle fim, mediante a contribuição do salário-educação, na forma que a lei estabelecer. Parágrafo 

único. As emprêsas comerciais e indústriais são ainda obrigadas a assegurar, em cooperação, condições de 

aprendizagem aos seus trabalhadores menores e a promover o preparo de seu pessoal qualificado”. (grifo 

nosso) In: Ibid.  
173

Cf. o art. 176, §3º “A legislação do ensino adotará os seguintes princípios e normas: [...] III o ensino público 

será igualmente gratuito para quantos, no nível médio e no superior, demonstrarem efetivo aproveitamento e 

provarem falta ou insuficiência de recursos; IV o Poder Público substituirá, gradativamente, o regime de 

gratuidade no ensino médio e no superior pelo sistema de concessão de bôlsas de estudos, mediante 

restituição, que a lei regulará”. In: Ibid. 
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restituída nas hipóteses de ensino superior; para em 1969, se ampliar o sistema de bolsas de 

estudos restituíveis tanto no nível de ensino superior como em nível médio.  

Há que se anotar que a liberdade de cátedra declarada na Constituição de 1967 

ganha redação mais restritiva, que confere a liberdade de comunicação de conhecimentos 

no exercício do magistério, com ressalvas ao disposto no art. 154, que dispõe sobre a 

suspensão de direitos individuais e políticos nas hipóteses de uso abusivo dos mesmos, 

com o propósito de subversão do regime ou de corrupção
174

. Houve, ainda, a previsão de 

reserva de percentual da receita resultante de impostos para a manutenção e 

desenvolvimento do ensino, incluída pela Emenda Constitucional n.º 24, de 1983
175

. Tais 

recursos deveriam assegurar, de maneira especial, a escolarização obrigatória e garantir a 

todos, dentre outros pontos, o acesso à escola e a permanência nos estudos
176

. 

 A Constituição de 1967 e a Emenda Constitucional n.º 1, de 17 de outubro de 1969, 

não trazem mudanças significativas no conteúdo referente à condição do estrangeiro no 

país
177

, declarando restrições a determinados direitos e cargos
178

. 
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Cf. o art. 176 “§3º A legislação do ensino adotará os seguintes princípios e normas: [...]VII: a liberdade de 

comunicação de conhecimentos no exercício do magistério, ressalvado o disposto no artigo 154” (grifo nosso) 

e art. 154 “O abuso de direito individual ou político, com o propósito de subversão do regime democrático ou 

de corrupção, importará a suspensão daqueles direitos de dois a dez anos, a qual será declarada pelo Supremo 

Tribunal Federal, mediante representação do Procurador Geral da República, sem prejuízo da ação cível ou 

penal que couber, assegurada ao paciente ampla defesa. Parágrafo único. Quando se tratar de titular de 

mandato eletivo, o processo não dependerá de licença da Câmara a que pertencer”. In: BRASIL. Constituição 

(1967). Emenda Constitucional n.º 1 de 17 de outubro de 1969. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm>. Acesso 

em 19 jun. 2011. 
175

Cf. art. 176, §4º “Anualmente, a União aplicará nunca menos de treze por cento, e os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino. (Incluído pela Emenda Constitucional n.º 24, de 1983)”. In: Ibid.  
176

Cf. redação da Lei n.º 7.348, de 24 de julho de 1985, art. 2º “Os recursos destinados à manutenção e ao 

desenvolvimento do ensino, resultantes da aplicação dos percentuais estabelecidos no §4º, do art. 176 da 

Constituição Federal, visam assegurar preferencialmente o cumprimento do preceito da escolarização 

obrigatória e garantir: a) as mais amplas oportunidades educacionais, proporcionando-se a todos o acesso à 

escola e a permanência nos estudos; b) a melhoria crescente da qualidade do ensino; c) o desenvolvimento 

da pesquisa educacional; d) o aperfeiçoamento dos recursos humanos necessários à manutenção e ao 

desenvolvimento do ensino; e) o progresso quantitativo e qualitativo dos serviços de educação; f) o 

estímulo à educação e a justa distribuição de seus benefícios”. In: CAMPOS, Maria Regina Machado de; 

CARVALHO, Maria Apparecida de. A educação nas constituições brasileiras: 1934, 1937, 1946, 1969, 

1988. Campinas, SP: Pontes, 1991. p. 77-78. 
177

O conceito de cidadania brasileira, a partir da Constituição de 1967, passa a distinguir de maneira clara o 

brasileiro nato do naturalizado. Cf. redação do art. 140 “São brasileiros: I natos: a) os nascidos em território 

brasileiro, ainda que de pais estrangeiros, não estando estes a serviço de seu país; b) os nascidos fora do 

território nacional, de pai ou de mãe brasileiros, estando ambos ou qualquer deles a serviço do Brasil; c) os 

nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiros, não estando estes a serviço do Brasil, desde que, 

registrados em repartição brasileira competente no exterior, ou não registrados, venham a residir no Brasil 

antes de atingir a maioridade. Neste caso, alcançada, esta, deverão, dentro de quatro anos, optar pela 

nacionalidade brasileira; II naturalizados: a) os que adquiriram a nacionalidade brasileira, nos termos do art. 

69, nºs IV e V, da Constituição de 24 de fevereiro de 1891; b) pela forma que a lei estabelecer: 1 os 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc24-83.htm
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 Em um contexto de conquista de um regime democrático depois de mais de duas 

décadas de imposição de um regime autoritário e da preocupação com a declaração e 

garantia de direitos humanos fundamentais, é promulgada, em 5 de outubro de 1988, a 

Constituição Federal brasileira vigente até os dias atuais, a intitulada Constituição Cidadã. 

Observa-se nela uma grande preocupação em declarar e garantir a educação, agora 

constante de Seção exclusiva (Seção I – “Da Educação”) incluída no Título VIII (“Da 

Ordem Social”) e Capítulo III (“Da Educação, da Cultura e do Desporto”), como um 

direito social
179

 e fundamental
180

. Nota-se, ainda, que preceitos constantes na Constituição 

de 1934, gradualmente removidos ou limitados em seu conteúdo ao longo da promulgação 

das subsequentes Constituições, voltam a se fazer presentes com o advento da nova Carta.  

 Na Constituição de 1988 a educação, que se tratando da criança e do adolescente é 

dever e direito de absoluta prioridade
181

, é declarada como um direito de todos e um dever 

do Estado e da família:  

                                                                                                                                                                                
nascidos no estrangeiro, que hajam sido admitidos no Brasil durante os primeiros cinco anos de vida, 

radicados definitivamente no território nacional. Para preservar a nacionalidade brasileira, deverão 

manifestar-se por ela, inequivocamente, até dois anos após atingir a maioridade; 2 os nascidos no 

estrangeiro que, vindo residir no Pais antes de atingida a maioridade, façam curso superior em 

estabelecimento nacional e requeiram a nacionalidade até um ano depois da formatura; 3 os que, por outro 

modo, adquirirem a nacionalidade brasileira; exigida aos portugueses apenas residência por um ano 

ininterrupto, idoneidade moral e sanidade física. §1º São privativos de brasileiro nato os cargos de 

Presidente e Vice-Presidente da República, Ministro de Estado, Ministro do Supremo Tribunal Federal e do 

Tribunal Federal de Recursos, Senador, Deputado Federal, Governador e Vice-Governador de Estado e de 

Território de seus substitutos. §2º Além das previstas nesta Constituição, nenhuma outra restrição se fará a 

brasileiro em virtude da condição de nascimento”. (In: BRASIL. Constituição (1967). Constituição da 

República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao67.htm>. Acesso em: 19 jun. 

2011.). Com a Emenda de 1969, conserva-se praticamente a mesma redação, sendo ampliado o rol de 

cargos privativos de brasileiros natos (art. 145).  
178

CARVALHO RAMOS, André de. Direito dos Estrangeiros no Brasil: imigração, direito de ingresso e os 

direitos dos estrangeiros em situação irregular. p. 721-746. In: SARMENTO, Daniel; IKAWA, Daniela; 

PIOVESAN, Flávia. (Coord.) Igualdade, diferença e direitos humanos. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008. 

p. 729. 
179
De acordo com José Afonso da Silva “Os direitos sociais, como dimensões dos direitos fundamentais do 

homem, são prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, enunciadas em 

normas constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a 

realizar a igualização de situações sociais desiguais. São, portanto, direitos que se ligam ao direito de 

igualdade. Valem como pressupostos do gozo dos direitos individuais na medida em que criam condições 

materiais mais propícias ao auferimento da igualdade real, o que, por sua vez, proporciona condição mais 

compatível com o exercício efetivo da liberdade”. In: SILVA, José Afonso. Curso de Direito 

Constitucional Positivo. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 285-286. 
180

Cf. art. 6º “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 64, de 2010).” (grifo nosso). 

Artigo incluído no Título II (“Dos Direitos e Garantias Fundamentais”) e Capítulo II (“Dos Direitos 

Sociais”). In: BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 19 jun. 2011. 
181

Cf. art. 227 “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 

jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc64.htm#art1
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Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 

ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. (grifo nosso) 
182

.  

 O ensino, como processo formativo desenvolvido em instituições escolares, passou 

a orientar-se com base em princípios como o da igualdade de condições para o acesso e 

permanência nas escolas (universalidade), da liberdade e do pluralismo de ideias e 

concepções pedagógicas, da coexistência de instituições de ensino públicas e privadas, do 

ensino público gratuito em estabelecimentos oficiais e da garantia do padrão de 

qualidade
183

. 

No texto constitucional, ao mesmo tempo em que se assevera que o ensino 

fundamental regular será realizado em língua portuguesa, é assegurado às comunidades 

indígenas o uso de suas línguas maternas e seus processos específicos de aprendizagem. O 

ensino religioso compõe disciplina na grade de horários normal das escolas públicas de 

ensino fundamental, sendo de matrícula facultativa, e há reserva de percentual da receita 

resultante de impostos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para a 

manutenção e desenvolvimento do ensino
184

. 

                                                                                                                                                                                
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010). (grifo nosso). In: BRASIL. 

Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 19 jun. 2011. 
182

Ibid.  
183

Cf. art. 206: “O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I igualdade de condições para o 

acesso e 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; V valorização dos 

profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 53, de 2006); VI gestão democrática do ensino público, na forma da lei; VII garantia de 

padrão de qualidade; VIII piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, 

nos termos de lei federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). Parágrafo único. A lei 

disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação 

de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)”. In: Ibid.  
184

Cf. art. 210: “Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar 

formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. §1º O ensino 

religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de 

ensino fundamental. §2º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às 

comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de 

aprendizagem” e art. 212 “A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, 

compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino”. In: Ibid. 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1


62 

 

O Estado passa a ter a sua responsabilidade na questão educacional formalizada 

constitucionalmente em dispositivo específico, o art. 208
185

, que assegura que o dever do 

Estado para com a educação será concretizado por meio da garantia, dentre outros pontos, 

da educação obrigatória e gratuita, agora ampliada ao nível básico por meio da Emenda 

Constitucional n.º 59 de 2009, para pessoas de quatro aos dezessete anos de idade e da 

oferta, também gratuita, mesmo para os que não se encontrem nesta faixa etária; da 

progressiva universalização do ensino médio gratuito; do atendimento ao aluno em todas as 

etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático-

escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde; da oferta de ensino noturno regular e 

do atendimento educacional especializado a todas as pessoas portadoras de deficiência.  

Importando salientar que, de modo inovador, o acesso ao ensino obrigatório e 

gratuito torna-se direito público subjetivo, cujo não oferecimento pelo Poder Público, ou 

sua oferta irregular, implica responsabilidade da autoridade competente. O que, de acordo 

com Nina Beatriz Stocco Ranieri, proporciona ao indivíduo, aos grupos ou categorias, às 

associações, entidades de classe, organizações sindicais ou entes estatais personalizados, a 

possibilidade de demandar a garantia ou tutela do interesse individual, coletivo ou 

público
186

. 

Sobre os fluxos imigratórios internacionais com destino ao país e a condição 

jurídica dos estrangeiros
187

, é significativo ter a Constituição Federal brasileira de 1988, 

                                                           
185
Cf. art. 208: “O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I educação básica 

obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita 

para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, 

de 2009); II progressiva universalização do ensino médio gratuito (Redação dada pela Emenda Constitucional 

nº 14, de 1996); III atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na 

rede regular de ensino; IV educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006); V acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 

pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; VI oferta de ensino noturno regular, 

adequado às condições do educando; VII atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, 

por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à 

saúde (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009). §1º O acesso ao ensino obrigatório e 

gratuito é direito público subjetivo. §2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua 

oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. §3º Compete ao Poder Público recensear 

os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela 

frequência à escola”. In: BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 19 jun. 

2011. 
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RANIERI, Nina Beatriz Stocco. Os Estados e o Direito à Educação na Constituição de 1988: Comentários 

Acerca da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. p. 39-59. In: RANIERI, Nina Beatriz Stocco 

(Coord.); RIGHETTI, Sabine (Org.). Direito à Educação. São Paulo: Edusp, 2009. p. 44-45. 
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O conceito de cidadania brasileira sofre certas modificações, passando a constar do art. 12 “São brasileiros: 

I natos: a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes 

não estejam a serviço de seu país; b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde 

que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil; c) os nascidos no estrangeiro de pai 
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pela primeira vez, declarado como princípios fundamentais que orientarão a República 

Federativa do Brasil a cidadania e a dignidade da pessoa humana
188

 e ter afirmado, no texto 

constitucional, como objetivos fundamentais, a promoção do bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação
189

. Em suas relações internacionais, o Estado brasileiro se comprometeu, 

ainda, pela prevalência dos direitos humanos; pela cooperação entre os povos para o 

progresso da humanidade e pela concessão de asilo político. Enfatizando que o Brasil 

buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, 

objetivando a formação de uma comunidade latino-americana de nações
190

. 

Há que se destacar, ainda, que o legislador equiparou brasileiros e estrangeiros na 

garantia da ampla maioria dos direitos e garantias fundamentais, incluindo os direitos e 

deveres individuais e coletivos e os direitos sociais, mas todavia exclui os estrangeiros do 

exercício dos direitos políticos. De acordo com André de Carvalho Ramos, o Direito do 

                                                                                                                                                                                
brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham 

a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, 

pela nacionalidade brasileira; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 54, de 2007) II naturalizados: 

a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua 

portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral; b) os estrangeiros de qualquer 

nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem 

condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional de Revisão n.º 3, de 1994) §1º Aos portugueses com residência permanente no País, se 

houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os 

casos previstos nesta Constituição.(Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994) 

§2º A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos 

nesta Constituição. §3º São privativos de brasileiro nato os cargos: I de Presidente e Vice-Presidente da 

República; II de Presidente da Câmara dos Deputados; III de Presidente do Senado Federal; IV de Ministro 

do Supremo Tribunal Federal; V da carreira diplomática; VI de oficial das Forças Armadas. VII de 

Ministro de Estado da Defesa (Incluído pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999)”. In: BRASIL. 

Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 19 jun. 2011. 
188

Cf. art. 1º: “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 

do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I a soberania; 

II a cidadania; III a dignidade da pessoa humana; IV os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V o 

pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. In: Ibid.  
189

Cf. art. 3º: “Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I construir uma 

sociedade livre, justa e solidária; II garantir o desenvolvimento nacional; III erradicar a pobreza e a 

marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. In: Ibid.  
190

Cf. art. 4º: “A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes 

princípios: I independência nacional; II prevalência dos direitos humanos; III autodeterminação dos povos; 

IV não intervenção; V igualdade entre os Estados; VI defesa da paz; VII solução pacífica dos conflitos; 

VIII repúdio ao terrorismo e ao racismo; IX cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; X 

concessão de asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração 

econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma 

comunidade latino-americana de nações”. In: Ibid.  
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Estrangeiro, na visão contemporânea, passa a considerar o estrangeiro como um cidadão, a 

partir do conceito de cidadania como aptidão para exercer direitos
191

. 

 

 

1.3.2 A universalização da educação na legislação nacional infraconstitucional 

 

 

 A Constituição Federal de 1988 trouxe em sua redação a educação como um direito 

social, incluído no rol dos direitos e garantias fundamentais, declarou seu atributo 

universal, qualificando-a como dever do Estado e da família, estabeleceu os princípios 

norteadores do ensino bem como especificou como se daria a efetivação do dever do 

Estado para com a educação e fixou o percentual mínimo dos recursos financeiros da 

receita resultante de impostos a serem aplicados em sua manutenção e desenvolvimento. 

De modo que o texto constitucional de 1988, referente à educação, é a base que direciona e 

delimita o conteúdo da legislação nacional infraconstitucional.  

 Por não ser o objetivo principal desta dissertação e pela inviabilidade de se observar 

de modo mais abrangente a legislação infraconstitucional do país no âmbito da educação 

na sua integralidade, passa-se a considerar, de maneira breve, dois importantes documentos 

legais que tratam do tema do direito à educação e sua tutela no Brasil: o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) ˗ Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990 ˗ e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) ˗ Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 

1996. 

 Ainda que o Estatuto da Criança e do Adolescente não aborde exclusivamente o 

tema da educação, mas sim o da proteção integral da infância e da juventude, que inclui a 

garantia dos direitos constantes na redação do art. 227 da Constituição Federal, dentre eles 

o direito à educação, tal Diploma legal disciplina de maneira detalhada este último 

direito
192

. 

Já em suas “Disposições Preliminares”, o Estatuto traz a sua conceituação de 

criança e adolescente, sendo a primeira toda pessoa de até doze anos de idade incompletos 
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CARVALHO RAMOS, André de. Direito dos Estrangeiros no Brasil: imigração, direito de ingresso e os 

direitos dos estrangeiros em situação irregular. p. 721-746. In: SARMENTO, Daniel; IKAWA, Daniela; 

PIOVESAN, Flávia. (Coord.) Igualdade, diferença e direitos humanos. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008. 

p. 725. 
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(Org.). Direito à educação: uma questão de justiça. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 72-73.  



65 

 

e a segunda toda pessoa entre doze e dezoito anos de idade
193

, declarando que todas as 

crianças e adolescentes são titulares dos direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana
194

. O Documento enfatiza a efetivação do direito à educação, que deve ser 

assegurada com absoluta prioridade, como dever da família, da comunidade, da sociedade 

e do Poder Público
195

 destacando que nenhuma criança ou adolescente será objeto de 

qualquer forma de discriminação, sujeito a punição qualquer desrespeito aos seus direitos 

fundamentais
196

. 

Observa-se, por conseguinte, que em suas “Disposições Preliminares” o Estatuto da 

Criança e do Adolescente reconhece ser a educação um direito de todos, do mesmo modo a 

Constituição Federal de 1988 prevê a educação como um direito humano fundamental. 

Com fundamento nesses preceitos legais pode-se ponderar que tal direito deve ser 

garantido a toda criança ou adolescente, não diferenciando, desta forma, o nacional do 

estrangeiro, estando, este último, em situação migratória regular ou irregular no Brasil. 

A igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, prevista 

constitucionalmente, se encontra também em dispositivo do Estatuto, em conjunto com o 

direito ao acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência e, dentre outros, o 

direito de ser respeitado por seus educadores
197

. É assegurado, ainda, o respeito no 

                                                           
193

Cf. a definição trazida pelo art. 2°: “Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de 

idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. Parágrafo único. Nos casos 

expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de 

idade.” (grifo nosso). In: BRASIL. Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e 

do Adolescente e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm>. Acesso em: 15 jun. 2011. 
194

Cf. art. 3º: “A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 

sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, 

todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”. In: Ibid.  
195

Cf. art. 4º: “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, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária”. In: Ibid.  
196

Cf. art. 5º: “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 

omissão, aos seus direitos fundamentais”. In: Ibid.  
197

Cf. art. 53: “A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 

pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: I - igualdade 

de condições para o acesso e permanência na escola; II - direito de ser respeitado por seus educadores; III - 

direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores; IV - direito de 

organização e participação em entidades estudantis; V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua 

residência. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como 

participar da definição das propostas educacionais”. In: Ibid.  
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processo educacional aos valores culturais, artísticos e históricos específicos do contexto 

social da criança e do adolescente
198

. 

No Estatuto da Criança e do Adolescente os deveres do Estado relativos à educação 

também estão explicitados em dispositivo específico, assim como na Constituição
199

. Há, 

ainda, descrição precisa dos deveres dos pais na seara educacional, tendo eles o dever de 

matricular seus filhos na rede regular de ensino. O descumprimento injustificado dos 

deveres e obrigações de sustento, guarda e educação dos filhos menores pode levar até 

mesmo a perda ou suspensão do poder familiar
200

. 

 Para a garantia e tutela dos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes o 

Estatuto
201

 previu medidas de acesso à justiça, garantindo o acesso à Defensoria Pública, 

ao Ministério Público
202

 e ao Poder Judiciário, proporcionando assistência judiciária 
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Cf. art. 58: “No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do 

contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes 

de cultura”. In: BRASIL. Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm>. 

Acesso em: 15 jun. 2011. 
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Há que se destacar que parte do art. 54 (ECA) teve seu conteúdo prejudicado com o advento da Emenda 

Constitucional n.º 59/2009 que torna toda a educação básica obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete 

anos de idade, o que deverá ser implementado progressivamente até 2016, e pela Emenda Constitucional n.º 

53/2006, que destaca que a educação em creche e pré-escola deve ser garantida às crianças de até cinco 

anos de idade. Cf. art. 54: “É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: I - ensino fundamental, 

obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria; II - progressiva 

extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; III - atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; IV - atendimento em creche e pré-

escola às crianças de zero a seis anos de idade; V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e 

da criação artística, segundo a capacidade de cada um; VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às 

condições do adolescente trabalhador; VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas 

suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. §1º O acesso ao 

ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. §2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo 

poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. §3º Compete ao 

poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais 

ou responsável, pela frequência à escola”. In: Ibid.  
200

Cf. art. 22: “Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes 

ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”; Cf., ainda, 

art. 24: “A perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente, em procedimento 

contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento 

injustificado dos deveres e obrigações a que alude o art. 22”; Cf., também, art. 55: “Os pais ou responsável 

têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino”. In: Ibid.  
201

Cf. art. 208: “Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos 

assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular: I - do ensino 

obrigatório; II - de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência; III - de 

atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade; IV - de ensino noturno regular, 

adequado às condições do educando; V - de programas suplementares de oferta de material didático-

escolar, transporte e assistência à saúde do educando do ensino fundamental; [...] VIII - de escolarização e 

profissionalização dos adolescentes privados de liberdade; [...] §1
o
 As hipóteses previstas neste artigo não 

excluem da proteção judicial outros interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da 

adolescência, protegidos pela Constituição e pela Lei [...]”. In: Ibid.  
202

Cf. art. 201: “Compete ao Ministério Público: [...] V - promover o inquérito civil e a ação civil pública 

para a proteção dos interesses individuais, difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência, 
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gratuita aos que necessitem e isentando as ações judiciais de competência da Justiça da 

Infância e da Juventude de custas e emolumentos, excluindo os casos de litigância de má-

fé
203

. A defesa de direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente poderá ser 

efetivada por meio de qualquer espécie de ação que se mostrar adequada, estando os atos 

ilegais ou abusivos de autoridades públicas ou agentes de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do poder público que atentem contra direito líquido e certo sujeitos a ação 

mandamental
204

. Para as ações cíveis fundadas em interesses coletivos e difusos são 

legitimados concorrentemente o Ministério Público, a União, os Estados, os Municípios, o 

Distrito Federal, os Territórios e as associações legalmente constituídas há pelo menos um 

ano e que compreendam entre seus fins institucionais a tutela dos interesses e direitos da 

criança e do adolescente
205

. 

 Há que se destacar, ainda, o papel destinado aos Conselhos Tutelares tratando do 

acesso à educação de crianças e adolescentes. Como órgãos permanentes, autônomos e não 

jurisdicionais, têm como função cuidar pelo cumprimento dos direitos garantidos no 

Estatuto em questão
206

. Suas atribuições abrangem a promoção de suas decisões, podendo, 

                                                                                                                                                                                
inclusive os definidos no art. 220, § 3º inciso II, da Constituição Federal; [...] VIII - zelar pelo efetivo 

respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas 

judiciais e extrajudiciais cabíveis; IX - impetrar mandado de segurança, de injunção e habeas corpus, em 

qualquer juízo, instância ou tribunal, na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis afetos à 

criança e ao adolescente; X - representar ao juízo visando à aplicação de penalidade por infrações 

cometidas contra as normas de proteção à infância e à juventude, sem prejuízo da promoção da 

responsabilidade civil e penal do infrator, quando cabível [...]”. In: BRASIL. Lei n.º 8.069, de 13 de julho 

de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm>. Acesso em: 15 jun. 2011. 
203

Cf. art. 141: “É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério 

Público e ao Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos. §1º A assistência judiciária gratuita será 

prestada aos que dela necessitarem, através de defensor público ou advogado nomeado. §2º As ações 

judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentas de custas e emolumentos, 

ressalvada a hipótese de litigância de má-fé”. In: Ibid.  
204

Cf. art. 212: “Para defesa dos direitos e interesses protegidos por esta Lei, são admissíveis todas as 

espécies de ações pertinentes. §1º Aplicam-se às ações previstas neste Capítulo as normas do Código de 

Processo Civil. §2º Contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do poder público, que lesem direito líquido e certo previsto nesta Lei, caberá ação 

mandamental, que se regerá pelas normas da lei do mandado de segurança”. In: Ibid.  
205

Cf. art. 210: “Para as ações cíveis fundadas em interesses coletivos ou difusos, consideram-se legitimados 

concorrentemente: I - o Ministério Público; II - a União, os Estados, os municípios, o Distrito Federal e os 

territórios; III - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins 

institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por esta Lei, dispensada a autorização da 

assembleia, se houver prévia autorização estatutária [...]”. In: Ibid.  
206

Cf. art. 131: “O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela 

sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei”. In: 

Ibid.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art220§3ii
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para tanto, requisitar serviços públicos na área da educação e representar junto à autoridade 

judiciária nas hipóteses de descumprimento injustificado de suas deliberações
207

. 

Tratando da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), é possível 

observar, já em seu art. 1º, a ampla variedade de processos formativos contemplados pela 

educação, que incluem desde aqueles desenvolvidos na vida familiar, na convivência 

humana, no trabalho, nos movimentos sociais, nas manifestações culturais até aquele 

alcançado nas instituições de ensino e pesquisa, todos imprescindíveis para o pleno 

desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o convívio em sociedade, o que inclui o 

exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. A Lei, no entanto, propõe 

disciplinar a educação escolar, desenvolvida, principalmente, por meio do ensino em 

instituições próprias
208

. 

Sobre os princípios da Educação Nacional, a LDB inova ao declarar o respeito à 

liberdade e apreço à tolerância; a valorização da experiência extraescolar; e o vínculo entre 

a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. São reafirmados, ainda, dentre outros, a 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; a liberdade e o pluralismo 

de ideias e de concepções pedagógicas; a coexistência de instituições públicas e privadas 

de ensino; a garantia de padrão de qualidade; e a gratuidade do ensino público em 

estabelecimentos oficiais
209

. 

São especificados, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os níveis 

escolares, constituídos pela educação básica ˗ formada pela educação infantil, ensino 

                                                           
207

Cf. art. 136: “São atribuições do Conselho Tutelar: [...]III promover a execução de suas decisões, podendo 

para tanto: a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho 

e segurança; b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas 

deliberações [...]”. In: BRASIL. Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e 

do Adolescente e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm>. Acesso em: 15 jun. 2011. 
208

Cf. art. 1º: “[...]§1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por 

meio do ensino, em instituições próprias. §2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho 

e à prática social”. In: BRASIL. Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases 

da educação nacional (LDB). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. 

Acesso em: 19 jun. 2011.  
209

Cf. art. 2º: “A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Cf., ainda, art. 3º: “O ensino será ministrado 

com base nos seguintes princípios: I igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II 

liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; III pluralismo 

de ideias e de concepções pedagógicas; IV respeito à liberdade e apreço à tolerância; V coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino; VI gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII valorização do profissional da educação escolar; VIII gestão democrática do ensino público, na forma 

desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino; IX garantia de padrão de qualidade; X valorização da 

experiência extraescolar;  XI vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais”. In: Ibid. 
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fundamental e ensino médio ˗ e pela educação superior. Destaca-se para a presente 

dissertação o nível da educação básica, a qual objetiva o desenvolvimento do educando, 

pautado em uma formação para o exercício da cidadania, a qualificação para o progresso 

no trabalho e em estudos posteriores
210

.  

Particularmente, a Educação Infantil, como primeira etapa da educação básica, tem 

como desígnio o desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, tendo a função de complementar a atuação realizada pela família e 

comunidade
211

. Já o ensino fundamental, preocupa-se com a formação básica do cidadão, 

que inclui, em linhas gerais, o desenvolvimento da capacidade de aprender, a compreensão 

do ambiente natural e social em que habita e o fortalecimento dos vínculos de família, dos 

laços de solidariedade humana e de tolerância. Importando salientar que em seu currículo 

deverá contemplar, obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos 

adolescentes
212

. Por fim, o ensino médio, etapa final da educação básica, deverá, 

essencialmente, consolidar e aprofundar os conhecimentos alcançados no ensino 

fundamental e concretizar a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, o 

que inclui a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento 

crítico
213

. 

                                                           
210

Cf. art. 22: “A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação 

comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em 

estudos posteriores”. In: BRASIL. Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e 

Bases da educação nacional (LDB). Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso em: 19 jun. 2011. 
211

Cf. art. 29: “A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade”. (grifo nosso). (In: Ibid.) Neste 

artigo cabe uma nota. Na Constituição Federal, em seu art. 208, IV, com redação dada pela Emenda 

Constitucional n.º 53 de 2006, é apontado que a educação infantil, em creche e pré-escola, deve ser 

garantida às crianças de até cinco anos de idade. De modo que, neste ponto, a LDB não pode exceder o 

constante na Carta Maior brasileira.  
212

Cf. art. 32: “O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, 

iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: (Redação 

dada pela Lei nº 11.274, de 2006) I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 

básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; II - a compreensão do ambiente natural e social, 

do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; III - o 

desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e 

habilidades e a formação de atitudes e valores; IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 

solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social [...]§5  O currículo do 

ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos 

adolescentes, tendo como diretriz a Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança 

e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. (Incluído pela Lei nº 

11.525, de 2007)”. In: Ibid.  
213

Cf. art. 35: “O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como 

finalidades: I- a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, 

possibilitando o prosseguimento de estudos; II- a preparação básica para o trabalho e a cidadania do 

educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11274.htm#art3
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70 

 

A Lei classifica, ainda, as instituições de ensino de diferentes níveis em duas 

categorias administrativas. A primeira, as instituições de ensino públicas, se caracterizam 

por serem criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder Público e as 

segundas, as instituições de ensino privadas, são sustentadas e administradas por pessoas 

físicas ou jurídicas de direito privado. As instituições privadas de ensino, por sua vez, são 

divididas em quatro categorias: a) as particulares em sentido estrito, as quais são 

constituídas e mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que 

não se caracterizam como nenhuma das outras três categorias (comunitárias, confessionais 

e filantrópicas); b) as comunitárias, as quais são fundadas por grupos de pessoas físicas ou 

por uma ou mais pessoas jurídicas ˗ inclusive cooperativas educacionais ˗ sem fins 

lucrativos, que compreendam na sua entidade mantenedora representantes da comunidade; 

c) as confessionais, as quais estabelecidas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou 

mais pessoas jurídicas que, ademais dos requisitos dispostos para as instituições de ensino 

comunitárias, também possuam orientação confessional e ideologia particulares; d) e as 

filantrópicas, disciplinadas por lei específica
214

. 

Os deveres do Estado para com a educação são, também, apontados em dispositivo 

específico, assim como na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente
215

. 

                                                                                                                                                                                
condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; III- o aprimoramento do educando como pessoa 

humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV- a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a 

teoria com a prática, no ensino de cada disciplina”. In: BRASIL. Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

Estabelece as Diretrizes e Bases da educação nacional (LDB). Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso em: 19 jun. 2011. 
214

Cf. art. 19: “As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias 

administrativa: I - públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo 

Poder Público; II - privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas 

de direito privado”. Cf., ainda, art. 20: “As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes 

categorias: I - particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e mantidas por uma ou 

mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não apresentem as características dos incisos 

abaixo; II - comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma 

ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas educacionais, sem fins lucrativos, que incluam na sua 

entidade mantenedora representantes da comunidade (Redação dada pela Lei n.º 12.020, de 2009); III - 

confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais 

pessoas jurídicas que atendem a orientação confessional e ideologia específicas e ao disposto no inciso 

anterior; IV - filantrópicas, na forma da lei”. In: Ibid.  
215

Há que se destacar que, da mesma forma que o ECA, parte do art. 4º (LDB) tem seu conteúdo prejudicado 

com o advento da Emenda Constitucional n.º 59/2009. Isso porque ela torna toda a educação básica 

obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete anos de idade, o que deverá ser implementado 

progressivamente até 2016. Cf. art. 4º: “O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado 

mediante a garantia de: I ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram 

acesso na idade própria; II universalização do ensino médio gratuito (Redação dada pela Lei n.º 12.061, de 

2009); III atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, 

preferencialmente na rede regular de ensino; IV atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças 

de zero a seis anos de idade; V acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 

segundo a capacidade de cada um; VI oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12020.htm#art1
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Cabe, afinal, anotar uma particularidade da Lei de Diretrizes e Bases no que diz respeito à 

garantia do direito à educação. De acordo com Eduardo Pannunzio, na legislação brasileira 

a grande maioria dos mecanismos para a garantia do direito à educação não diz respeito, de 

maneira exclusiva, a tutela deste direito, compreendendo, de maneira geral, os direitos 

públicos subjetivos. A LDB inclui em sua redação, em exceção a esta regra, ação judicial 

prevista em seu art. 5°, §3°
216

. De modo que qualquer cidadão, grupo de cidadãos, 

associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente 

constituída e o Ministério Público tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, 

quando do não oferecimento do ensino obrigatório
217

 pelo Poder Público, ou sua oferta 

irregular. Tal ação judicial é gratuita e de rito sumário
218

.  

 

 

1.3.3 Instrumentos internacionais de proteção ao direito à educação assinados e 

ratificados pelo Brasil 

 

 

No plano internacional, já em abril de 1948, a Declaração Americana dos Direitos e 

Deveres do Homem, em suas considerações iniciais afirma que os Estados americanos 

reconhecem que os direitos humanos fundamentais não estão condicionados à qualidade de 

ser o sujeito cidadão de determinado Estado, mas se referem ao fato de que tais direitos 

                                                                                                                                                                                
educando; VII oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades 

adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições 

de acesso e permanência na escola; VIII atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por 

meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à 

saúde; IX padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas, por 

aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. X vaga na 

escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança 

a partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de idade (Incluído pela Lei n.º 11.700, de 2008)”. In: 

BRASIL. Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da educação nacional 

(LDB). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso em: 19 jun. 2011. 
216

Cf. art. 5º: “O acesso ao ensino fundamental 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 exigi-lo. [...] §3º Qualquer das 

partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese 

do §2º do art. 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. 

§4º Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino 

obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. §5º Para garantir o cumprimento da 

obrigatoriedade de ensino, o Poder Público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de 

ensino, independentemente da escolarização anterior”. (In: Ibid.). Há que se destacar que, com o advento da 

Emenda Constitucional n.º 59/2009, a educação básica passa a ser obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 

17 (dezessete) anos de idade (art. 208, I, CF) e direito público subjetivo (art. 208, §1º, CF). 
217

Cabe observar que o ensino obrigatório, de acordo com a redação constitucional, compreende a educação básica. 
218

PANNUNZIO, Eduardo. O Poder Judiciário e o Direito à Educação. p. 61-88. In: RANIERI, Nina Beatriz 

Stocco (Coord.); RIGHETTI, Sabine (Org.). Direito à Educação. São Paulo: Edusp, 2009.p. 69-70. 
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têm como essência os atributos da pessoa humana, declarando a educação como direito e 

dever de todos os seres humanos
219

. 

Em 10 dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direito Humanos, 

proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, reafirma que todas as pessoas 

nascem iguais em dignidade e direitos e tem capacidade de exercer tais direitos sem 

distinção de qualquer espécie, o que subentende incluir a origem nacional e a situação 

migratória no país, de modo que “toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, 

reconhecida como pessoa perante a lei” (art. 6º)
220

.  

No que diz respeito à educação, há na Declaração artigo específico que trata do 

tema e que assegura a toda pessoa o exercício deste direito: 

Art. 26 

§1º Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo 

menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será 

obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem 

como a instrução superior, esta baseada no mérito.  

§2º A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da 

personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos 

humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a 

compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos 

raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em 

prol da manutenção da paz.  

§3º Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução 

que será ministrada a seus filhos. (grifo nosso) 
221

.  

Nota-se que a partir da proclamação da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos a preocupação com o tema da garantia do direito universal à educação passa a 

estar presente em novos documentos internacionais que ora reafirmam o direito à 

educação, ora aprofundam a questão em suas especificidades. Por não ser o desígnio 

central desta dissertação e pela inviabilidade de se observar de modo mais cuidadoso todos 
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Cf. art. 12: “Toda pessoa tem direito à educação, que deve inspirar-se nos princípios de liberdade, 

moralidade e solidariedade humana. Tem, outrossim, direito a que, por meio dessa educação, lhe seja 

proporcionado o preparo para subsistir de uma maneira digna, para melhorar o seu nível de vida e para 

poder ser útil à sociedade. O direito à educação compreende o de igualdade de oportunidade em todos os 

casos, de acordo com os dons naturais, os méritos e o desejo de aproveitar os recursos que possam 

proporcionar a coletividade e o Estado. Toda pessoa tem o direito de que lhe seja ministrada gratuitamente, 

pelo menos, a instrução primária”. Cf., ainda, art. 31: “Toda pessoa tem o dever de adquirir, pelo menos, a 

instrução primária”. In: ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Declaração Americana dos 

Direitos e Deveres do Homem, de abril de 1948. Disponível em: 

<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OEA-Organização-dos-Estados-Americanos/declaracao-

americana-dos-direitos-e-deveres-do-homem.html>. Acesso em: 04 jul. 2011. 
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ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de 

dezembro de 1948. Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Declaração-Universal-

dos-Direitos-Humanos/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.html>. Acesso em: 18 ago. 2010. 
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Ibid.  
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os documentos internacionais referentes à temática, passa-se a considerar, de maneira 

concisa, alguns dos documentos legais que se destacam internacionalmente e que versam 

sobre a questão do direito à educação e sua tutela no Brasil. 

 Um instrumento normativo que importa ser salientado, mesmo não tratando de 

maneira exclusiva do tema da educação, é a Declaração dos Direitos da Criança, de 20 de 

novembro de 1959, que traz como princípio que todas as crianças, sem qualquer exceção, 

distinção ou discriminação, terão direito à educação
222

. Tais princípios relativos ao campo 

educativo são incluídos na Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1989 e ratificada pelo Brasil 

em 24 de setembro de 1990 (promulgada pelo Decreto n.º 99.710/90), que, do mesmo 

modo, declara que todas as crianças, aqui entendidas como todo ser humano menor de 

dezoito anos de idade
223

, têm direito à educação:  

Artigo 28 

§1° Os Estados Membros reconhecem o direito da criança à educação 

e, a fim de que ela possa exercer progressivamente e em igualdade de 

condições esse direito, deverão especialmente:  

a) Tornar o ensino primário obrigatório e disponível gratuitamente a 

todos. 

b) Estimular o desenvolvimento do ensino secundário em suas diferentes 

formas, inclusive o ensino geral e profissionalizante, tornando-o 

disponível e acessível a todas as crianças, e adotar medidas apropriadas 

tais como a implantação do ensino gratuito e a concessão de assistência 

financeira em caso de necessidade. 
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Cf. Princípio 1°: “A criança gozará todos os direitos enunciados nesta Declaração. Todas as crianças, 

absolutamente sem qualquer exceção, serão credoras destes direitos, sem distinção ou discriminação 

por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou 

social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição, quer sua ou de sua família.” (grifo nosso). Cf., 

também, Princípio 7°: “A criança terá direito a receber educação, que será gratuita e compulsória pelo 

menos no grau primário. Ser-lhe-á propiciada uma educação capaz de promover a sua cultura geral e 

capacitá-la a, em condições de iguais oportunidades, desenvolver as suas aptidões, sua capacidade de emitir 

juízo e seu senso de responsabilidade moral e social, e a tornar-se um membro útil da sociedade [...].” (grifo 

nosso). In: ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração dos Direitos da Criança, de 20 de 

novembro de 1959. Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Criança/declaracao-

dos-direitos-da-crianca.html>. Acesso em: 04 jul. 2011. 
223

Cf. art. 1º: “Para os efeitos da presente Convenção, entende-se por criança todo ser humano menor de 18 

anos de idade, salvo se, em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes”. 

Cf., ainda, art. 2º, §1° “Os Estados Membros respeitarão os direitos previstos nesta Convenção e os 

assegurarão a toda criança sujeita à sua jurisdição, sem discriminação de qualquer tipo, 

independentemente de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra, origem nacional, étnica ou 

social, posição econômica, impedimentos físicos, nascimento ou qualquer outra condição da criança, de 

seus pais ou de seus representantes legais [...]”. In: ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. 

Convenção sobre os Direitos da Criança, de 20 de novembro de 1989. Disponível em: 

<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Criança/convencao-sobre-os-direitos-da-crianca.html>. 

Acesso em: 04 jul. 2011. 
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c) Tornar o ensino superior acessível a todos, com base na capacidade e 

por todos os meios adequados. 

d) Tornar a informação e a orientação educacionais e profissionais 

disponíveis e acessíveis a todas as crianças. 

e) Adotar medidas para estimular a frequência regular às escolas e a 

redução do índice de evasão escolar. 

§2° Os Estados Membros adotarão todas as medidas necessárias para 

assegurar que a disciplina escolar seja ministrada de maneira compatível 

com a dignidade humana da criança e em conformidade com a presente 

Convenção.  

§3° Os Estados Membros promoverão e estimularão a cooperação 

internacional em questões relativas à educação, especialmente visando a 

contribuir para eliminação da ignorância e do analfabetismo no mundo e 

facilitar o acesso aos conhecimentos científicos e técnicos e aos métodos 

modernos de ensino. A esse respeito, será dada atenção especial às 

necessidades dos países em desenvolvimento. (grifo nosso) 
224

.  

 De acordo com a Convenção, a educação deve se preocupar, especialmente, em 

desenvolver de maneira plena a personalidade, as habilidades e a capacidade mental e 

física da criança; trabalhar o respeito ao meio ambiente, aos direitos humanos, às 

liberdades fundamentais, aos seus pais, à sua identidade cultural, ao seu idioma e seus 

valores, aos valores nacionais do país em que reside e, em determinados casos, do país de 

origem e aos das civilizações diferentes da sua; e preparar a criança para adotar uma vida 

responsável em uma sociedade livre, pautada na compressão, paz, tolerância, igualdade de 

sexos e amizade entre todos os povos, grupos étnicos, nacionais e religiosos (art. 29).  

 Há que se apontar, neste sentido, a inclusão da questão das crianças estrangeiras no 

campo educacional na Convenção quando da menção ao respeito aos valores tanto do país 

de residência, como do país de origem, quando for o caso. A temática das crianças 

solicitantes de refúgio ou refugiadas é apreciada, constando da redação de um artigo 

específico em que se assegura a proteção e assistência humanitária para que estas possam 

exercer os direitos incluídos na Convenção, dentre eles a educação
225

.  

 Para acompanhar o compromisso dos Estados Membros referente às obrigações 

contraídas e assinaladas na Convenção sobre os Direitos da Criança é previsto um Comitê 
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ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Convenção sobre os Direitos da Criança, de 20 de novembro 

de 1989. Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Criança/convencao-sobre-os-direitos-

da-crianca.html>. Acesso em: 04 jul. 2011.  
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Cf. art. 22, §1° “Os Estados Membros adotarão medidas pertinentes para assegurar que a criança que tente 

obter a condição de refugiada, ou que seja considerada como refugiada de acordo com o direito e os 

procedimentos internacionais ou internos aplicáveis, receba, tanto no caso de estar sozinha como 

acompanhada por seus pais ou por qualquer outra pessoa, a proteção e a assistência humanitária adequadas 

a fim de que possa usufruir dos direitos enunciados na presente Convenção e em outros instrumentos 

internacionais de direitos humanos ou de caráter humanitário nos quais os citados Estados sejam partes 

[...]”. In: Ibid. 
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para os Direitos da Criança, composto por dez especialistas com competência nas áreas 

contempladas na Convenção, com reuniões anuais (art. 43), para o qual os Estados deverão 

apresentar relatórios periódicos sobre as ações realizadas no sentido de efetivar os direitos 

reconhecidos na Convenção
226

. 

 Outro documento internacional de fundamental importância para esta dissertação é 

a Convenção relativa à luta contra as discriminações no campo do ensino, aprovada em 14 

de dezembro de 1960 pela Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), entrando em vigor em 22 de maio de 1962 e 

tendo o Brasil ratificado em 19 de abril de 1968 (promulgada no Brasil pelo Decreto n.º 

63.223/68). 

A Convenção, já no seu artigo inicial, conceitua o que entende por discriminação na 

esfera do ensino:  

Artigo 1º 

§1º Aos efeitos da presente Convenção, se entende por discriminação 

toda distinção, exclusão, limitação ou preferência fundada na raça, na cor, 

no sexo, no idioma, na religião, nas opiniões políticas ou de qualquer 

outra índole, na origem nacional ou social, na posição econômica ou o 

nascimento, que tenha por finalidade ou por efeito destruir ou alterar a 

igualdade de tratamento na esfera do ensino, e, em especial:  

a) Excluir uma pessoa ou um grupo de acesso aos diversos graus e 

tipos de ensino. 

b) Limitar a um nível inferior a educação de uma pessoa ou de um grupo.  

c) A reserva do previsto no artículo no "artigo 2" da presente Convenção, 

instituir ou manter sistemas ou estabelecimentos de ensino separados para 

pessoas ou grupos. 

d) Colocar uma pessoa ou um grupo em uma situação incompatível 

com a dignidade humana. (grifo nosso) 
227

. 
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Cf. art. 44, “§1° Os Estados Membros se comprometem a apresentar ao Comitê, por intermédio do Secretário 

Geral das Nações Unidas, relatórios sobre as medidas que tenham adotado, com vistas a tornar efetivos os 

direitos reconhecidos na Convenção e sobre os progressos alcançados no desempenho desses direitos: a) 

Dentro de um prazo de dois anos a partir da data em que entrou em vigor para cada Estado Membro a presente 

Convenção. b) A partir de então, a cada cinco anos. §2° Os relatórios preparados em função do presente artigo 

deverão indicar as circunstâncias e as dificuldades, caso existam, que afetam o grau de cumprimento das 

obrigações derivadas da presente Convenção. Deverão também conter informações suficientes para que o 

Comitê compreenda, com exatidão, a implementação da Convenção no país em questão [...]”. In: 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Convenção sobre os Direitos da Criança, de 20 de novembro 

de 1989. Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Criança/convencao-sobre-os-

direitos-da-crianca.html>. Acesso em: 04 jul. 2011.  
227

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Convenção relativa à luta contra as discriminações na 

esfera do ensino, de 14 de dezembro de 1960. Disponível 

em:<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Criança/convencao-relativa-a-luta-contra-as-

discriminacoes-na-esfera-do-ensino.html>. Acesso em: 31 out. 2009. 
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 Neste sentido, para a eliminação ou prevenção de qualquer forma de discriminação 

no campo do ensino, os Estados Membros da Convenção tem como obrigação suprimir 

todos os dispositivos vigentes, sejam eles legislativos ou administrativos, que contenham 

conteúdo que se caracterize como discriminatório na esfera do ensino e, ainda, realizar as 

ações necessárias com a finalidade de que não se concretize nenhuma discriminação na 

admissão de alunos nos estabelecimentos de ensino. A Convenção é enfática ao afirmar 

que os Estados Membros devem comprometer-se a proporcionar aos imigrantes residentes 

em seu território o acesso ao sistema de ensino nas mesmas condições que os nacionais
228

.  

O compromisso central contraído pelos Estados Membros da Convenção é o de 

formular, desenvolver e aplicar uma política nacional de promoção da igualdade de 

oportunidades e tratamento no campo do ensino
229

. A educação, de acordo com o 

Documento, tem como fim especial o pleno desenvolvimento da personalidade humana e a 

promoção do respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, o que inclui a 

compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações, grupos raciais ou religiosos 

(art. 5º, §1º, “a”). 

 Pondera-se, deste modo, que o Brasil, desde 1968, se comprometeu 

internacionalmente a eliminar e prevenir qualquer forma de discriminação no campo do 

ensino, o que sugere que não poderia haver nenhuma modalidade de exclusão para 

qualquer pessoa se matricular e permanecer em estabelecimento de ensino no país. A 

educação é declarada, uma vez mais, como direito humano fundamental.  
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Cf. art. 3º, §1° “A fim de eliminar ou prevenir qualquer discriminação no sentido que se dá a esta palavra 

na presente Convenção, os Estados Membros se comprometem a: a) Derrogar todas as disposições 

legislativas e administrativas e abandonar todas as práticas administrativas que sejam discriminatórias na 

esfera do ensino. b) Adotar as medidas necessárias, inclusive disposições legislativas, para que não se faça 

discriminação nenhuma na admissão dos alunos nos estabelecimentos de ensino. [...] e) Conceder, aos 

súditos estrangeiros residentes em seu território, o acesso ao ensino nas mesmas condições que seus 

próprios nacionais”. (grifo nosso). In: ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Convenção relativa à 

luta contra as discriminações na esfera do ensino, de 14 de dezembro de 1960. Disponível 

em:<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Criança/convencao-relativa-a-luta-contra-as-discriminacoes-

na-esfera-do-ensino.html>. Acesso em: 31 out. 2009. 
229

Cf. art. 4º, §1° “Os Estados Membros na presente Convenção se comprometem, além disso, a formular, a 

desenvolver e aplicar uma política nacional direcionada a promover, por métodos adequados às 

circunstâncias e às práticas nacionais, à igualdade de possibilidades e ao trato na esfera do ensino e, em 

especial: a) Fazer obrigatório e gratuito o ensino primário, generalizar e fazer acessível a todas, em 

condições de igualdade total e segundo a capacidade de cada um, o ensino superior; velar pelo 

cumprimento por todos da obrigação escolar prescrita pela lei. b) Manter em todos os estabelecimentos 

públicos do mesmo grau um ensino do mesmo nível e condições equivalentes ao que se refere a qualidade 

de ensino proporcionada. c) Promover e intensificar, por métodos adequados, a educação das pessoas que 

não tenham recebido instrução primária ou que não a tenham recebido em sua totalidade, e lhes permitir 

que continuem seus estudos em função de suas aptidões. d) Zelar para que, na preparação para a profissão 

docente, não existam discriminações”. In: Ibid.  
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Também nesta Convenção o acompanhamento do comprometimento dos Estados 

Membros é realizado por meio de informes periódicos realizados pelos próprios Estados e 

submetidos à Conferência Geral da UNESCO
230

. 

Faz-se importante destacar outro documento de grande impacto internacional, o 

Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, adotado pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas em 16 de dezembro de 1966 e ratificado pelo Brasil em 24 de 

janeiro de 1992 (promulgado por meio do Decreto n.º 591/92). A preocupação que os 

direitos contidos no Pacto sejam garantidos sem qualquer discriminação é pautada como 

um compromisso internacional dos Estados Membros
231

 e o direito de toda pessoa à 

educação é reconhecido em artigo específico:  

Artigo 13 

§1º Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda 

pessoa à educação. Concordam em que a educação deverá visar ao pleno 

desenvolvimento da personalidade humana e do sentido de sua dignidade 

e a fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades 

fundamentais. Concordam ainda que a educação deverá capacitar todas as 

pessoas a participar efetivamente de uma sociedade livre, favorecer a 

compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e entre todos 

os grupos raciais, étnicos ou religiosos e promover as atividades das 

Nações Unidas em prol da manutenção da paz [...]. (grifo nosso) 
232

. 

 Para assegurar o pleno exercício do direito à educação o Pacto reconhece o dever 

dos Estados Membros de proporcionar a educação primária obrigatória e acessível 

gratuitamente a todos
233

, a educação secundária deverá ser generalizada e tornar-se 
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Cf. art. 7º, §1º “Os Estados Membros da presente Convenção deveriam indicar, em informes periódicos 

que submeterão à Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a educação, a Ciência e a 

Cultura, em datas e na forma que esta determine, as disposições legislativas ou de regulamentação, e além 

destas as medidas adotadas para a aplicação da presente Convenção, inclusive as que tiverem adotado para 

formular e desenvolver a política nacional definida no "artigo"4", os resultados obtidos e os obstáculos que 

tenham encontrado em sua aplicação”. In: ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Convenção relativa 

à luta contra as discriminações na esfera do ensino, de 14 de dezembro de 1960. Disponível 

em:<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Criança/convencao-relativa-a-luta-contra-as-discriminacoes-

na-esfera-do-ensino.html >. Acesso em: 31 out. 2009. 
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Cf. art. 2º, §2º “Os Estados Membros no presente Pacto comprometem-se a garantir que os direitos nele 

enunciados se exercerão sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 

política ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou 

qualquer outra situação”. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, de 16 de dezembro de 1966. Disponível em: 

<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Sistema-Global.-Declarações-e-Tratados-Internacionais-

deProteção/pacto-internacional-dos-direitos-economicos-sociais-e-culturais-1966.html>. Acesso em: 04 jul. 

2011. 
232

Ibid.  
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Cf. art. 14 “Todos Estados-partes no presente Pacto que, no momento em que se tornar Parte, ainda não 

tenha garantido em seu próprio território ou território sob a sua jurisdição a obrigatoriedade ou a gratuidade 

da educação primária, se compromete a elaborar e a adotar, dentro de um prazo de dois anos, um plano de 

ação detalhado destinado à implementação progressiva, dentro de um número razoável de anos estabelecido 

no próprio plano, do princípio da educação primária obrigatória e gratuita para todos”. In: Ibid.  
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acessível a todos e, do mesmo modo, a educação de nível superior deverá tornar-se 

acessível a todas as pessoas. Para acompanhar o compromisso referente às obrigações 

contraídas e assinaladas no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais é prevista a realização de relatórios, por parte dos Estados Membros, sobre as 

medidas desenvolvidas e os progressos alcançados para assegurar a observância dos 

direitos reconhecidos no Pacto, assim como a indicação de dificuldades enfrentadas
234

. 

 É importante realçar, também, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

(Pacto de San José da Costa Rica), adotada na Conferência Especializada Interamericana 

sobre Direitos Humanos, em San José da Costa Rica, em 22 de novembro de 1969 e 

ratificada pelo Brasil em 9 de julho 1992 (promulgada pelo Decreto n.º 678/92) e o 

Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de San Salvador), assinado em San 

Salvador, El Salvador, em 17 de novembro de 1988 e ratificado pelo Brasil em 8 de agosto 

de 1996 (promulgado pelo Decreto n.º 3.321/99). 

 A Convenção Americana sobre Direitos Humanos não se aprofunda no tema da 

educação
235

, o que é realizado por meio do Protocolo Adicional à Convenção Americana 
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Cf. art. 16, §1° “Os Estados-partes no presente Pacto comprometem-se a apresentar, de acordo com as 

disposições da presente parte do Pacto, relatórios sobre as medidas que tenham adotado e sobre o progresso 

realizado, com o objetivo de assegurar a observância dos direitos reconhecidos no Pacto. a) Todos os 

relatórios deverão ser encaminhados ao Secretário Geral da Organização das Nações Unidas, o qual enviará 

cópias dos mesmos ao Conselho Econômico e Social, para exame de acordo com as disposições do presente 

Pacto. b) O Secretário Geral da Organização das Nações Unidas encaminhará também às agências 

especializadas cópias dos relatórios – ou de todas as partes pertinentes dos mesmos – enviados pelos Estados-

partes no presente Pacto que sejam igualmente membros das referidas agências especializadas, na medida em 

que os relatórios, ou parte deles, guardem relação com questões que sejam da competência de tais agências, 

nos termos de seus respectivo instrumentos constitutivos”. In: ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. 

Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 16 de dezembro de 1966. Disponível 

em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Sistema-Global.-Declarações-e-Tratados-Internacionais-

deProteção/pacto-internacional-dos-direitos-economicos-sociais-e-culturais-1966.html>. Acesso em: 04 jul. 

2011. 
235

É importante destacar, no entanto, que ela reconhece “que os direitos essenciais da pessoa humana não 

derivam do fato de ser ela nacional de determinado Estado, mas sim do fato de ter como fundamento os 

atributos da pessoa humana, razão por que justificam uma proteção internacional, de natureza 

convencional, coadjuvante ou complementar da que oferece o direito interno dos Estados Americanos” e 

que, em seu art. 1º, ressalta “§1º Os Estados Membros nesta Convenção comprometem-se a respeitar os 

direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja 

sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma, por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões 

políticas ou de qualquer natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer 

outra condição social. §2º Para efeitos desta Convenção, pessoa é todo ser humano.” (grifo nosso). In: 

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 

de 22 de novembro de 1969. Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OEA-

Organização-dos-Estados-Americanos/convencao-americana-de-direitos-humanos-1969-pacto-de-san-jose-

da-costa-rica.html>. Acesso em: 04 jul. 2011. 
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sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
236

. Neste 

último, a preocupação com a garantia do direito à educação para todos é explicitada em 

dispositivo próprio: 

Artigo 13 

Direito à educação 

§1º Toda pessoa tem direito à educação. 

§2º Os Estados Membros neste Protocolo convêm em que a educação 

deverá orientar-se para pleno desenvolvimento da personalidade humana 

e do sentido de sua dignidade e deverá fortalecer o respeito pelos direitos 

humanos, pelo pluralismo ideológico, pelas liberdades fundamentais, pela 

justiça e pela paz. Convêm, também, em que a educação deve capacitar 

todas as pessoas para participar efetivamente de uma sociedade 

democrática e pluralista, conseguir uma subsistência digna, favorecer a 

compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os 

grupos raciais, étnicos ou religiosos e promover as atividades em prol da 

manutenção da paz [...]. (grifo nosso) 
237

. 

Para o acompanhamento do compromisso dos Estados Membros referente às 

obrigações contraídas e assinaladas pelo Protocolo é prevista a apresentação de relatórios 

periódicos com o propósito de relatar as medidas adotadas para a garantia e efetivação dos 

direitos declarados no Documento
238

. 

                                                           
236

O protocolo justifica a sua importância em seu Preâmbulo: “Levando em conta que, embora os direitos 

econômicos, sociais e culturais fundamentais tenham sido reconhecidos em instrumentos internacionais 

anteriores, tanto de âmbito universal como regional, é muito importante que esses direitos sejam 

reafirmados, desenvolvidos, aperfeiçoados e protegidos a fim de consolidar na América, com base no 

respeito pleno dos direitos da pessoa, o regime democrático representativo de governo, bem como o direito 

de seus povos ao desenvolvimento, à livre determinação e a dispor livremente de suas riquezas e recursos 

naturais”. In: ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Protocolo Adicional à Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 17 de 

novembro de 1988. Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OEA-Organização-dos-

Estados-Americanos/protocolo-adicional-a-convencao-interamericana-sobre-direitos-humanos-em-materia-

de-direitos-economicos-sociais-e-culturais-qprotocolo-de-san-salvadorq.html>. Acesso em: 04 jul. 2011. 
237

Cf., ainda, art. 13 “[...] §3º Os Estados Membros neste Protocolo reconhecem que, a fim de conseguir o 

pleno exercício do direito à educação: a) O ensino de primeiro grau deve ser obrigatório e acessível a todos 

gratuitamente. b) O ensino de segundo grau, em suas diferentes formas, inclusive o ensino técnico e 

profissional de segundo grau, deve ser generalizado e tornar-se acessível a todos, pelos meios que forem 

apropriados e, especialmente, pela implantação progressiva do ensino gratuito. c) O ensino superior deve 

tornar-se igualmente acessível a todos, de acordo com a capacidade de cada um, pelos meios que forem 

apropriados e, especialmente, pela implantação progressiva do ensino gratuito. d) Deve-se promover ou 

intensificar, na medida do possível, o ensino básico para as pessoas que não tiverem recebido ou terminado 

o ciclo completo de instrução do primeiro grau. e) Deverão ser estabelecidos programas de ensino 

diferenciado para os deficientes, a fim de proporcionar instrução especial e formação a pessoas com 

impedimentos físicos ou deficiência mental. §4º De acordo com a legislação interna dos Estados Membros, 

os pais terão direito a escolher o tipo de educação a ser dada aos seus filhos. desde que esteja de acordo 

com os princípios enunciados acima. §5º Nada do disposto neste Protocolo poderá ser interpretado como 

restrição da liberdade dos particulares e entidades de estabelecer e dirigir instituições de ensino, de acordo 

com a legislação interna dos Estados Membros”. In: Ibid.  
238
Cf. art. 19 “§1º Os Estados Membros neste Protocolo comprometem-se a apresentar, de acordo com o 

disposto por este artigo e pelas normas pertinentes que a propósito deverão ser elaboradas pela Assembleia 

Geral da Organização dos Estados Americanos, relatórios periódicos sobre as medidas progressivas que 
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 Destaca-se, ainda, a Declaração Mundial sobre Educação para Todos: Satisfação 

das Necessidades Básicas de Aprendizagem, que reúne os debates advindos da Conferência 

Mundial sobre Educação para Todos em Jomtien, na Tailândia, em março de 1990, na qual 

participaram representantes de governos, organismos internacionais e bilaterais de 

desenvolvimento e organizações não governamentais, e que alcançou pautar na agenda 

política mundial uma especial preocupação com o tema da universalização da educação 

básica, propondo metas e compromissos para os Estados. A Declaração indica a 

importância de se aumentar a abrangência do enfoque na luta pela satisfação das 

necessidades básicas de aprendizagem, que deve incluir: a universalização do acesso à 

educação e a promoção da equidade; a concentração da atenção na aprendizagem; a 

ampliação dos meios e do raio de ação da educação básica; a constituição de um ambiente 

adequado à aprendizagem; e o fortalecimento de alianças. 

A educação é, mais uma vez, declarada como direito que deve ser garantido a todas 

as pessoas, enfatizando que ações devem ser efetivadas para a superação das disparidades 

educacionais, fazendo com que grupos excluídos, como os de trabalhadores migrantes, 

refugiados e deslocados de guerra, possam exercer de maneira igual, sem qualquer 

discriminação, o direito à educação:  

Artigo 3º: Universalizar o acesso à educação e promover a equidade 

1. A educação básica deve ser proporcionada a todas as crianças, jovens e 

adultos. Para tanto, é necessário universalizá-la e melhorar sua qualidade, 

bem como tomar medidas efetivas para reduzir as desigualdades. 

2. Para que a educação básica se torne equitativa, é mister oferecer a 

todas as crianças, jovens e adultos, a oportunidade de alcançar e manter 

um padrão mínimo de qualidade da aprendizagem. 

                                                                                                                                                                                
tiverem adotado para assegurar o devido respeito aos direitos consagrados no mesmo Protocolo. §2º Todos os 

relatórios serão apresentados ao Secretário Geral da OEA que os transmitirá ao Conselho Interamericano 

Econômico e Social e ao Conselho Interamericano de Educação, Ciência e Cultura, a fim de que os examinem 

de acordo com o disposto neste artigo. O Secretário Geral enviará cópia desses relatórios à Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos [...] §6º Caso os direitos estabelecidos na ‘alínea 'a' do artigo 8, e no 

artigo 13’, forem violados por ação imputável diretamente a um Estado Parte deste Protocolo, essa situação 

poderia dar lugar, mediante participação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e, quando cabível, 

da Corte Interamericana de Direitos Humanos, à aplicação do sistema de petições individuais regulado pelos 

‘artigos 44 a 51 e 61 a 69’ da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. §7º Sem prejuízo do disposto 

no parágrafo anterior, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos poderá formular as observações e 

recomendações que considerar pertinentes sobre a situação dos direitos econômicos, sociais e culturais 

estabelecidos neste Protocolo em todos ou em alguns dos Estados Membros as quais poderá incluir no 

Relatório Anual à Assembleia Geral ou num relatório especial, conforme considerar mais apropriado [...]”. In: 

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 17 de novembro de 1988. 

Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OEA-Organização-dos-Estados-

Americanos/protocolo-adicional-a-convencao-interamericana-sobre-direitos-humanos-em-materia-de-direitos-

economicos-sociais-e-culturais-qprotocolo-de-san-salvadorq.html>. Acesso em: 04 jul. 2011. 
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3. A prioridade mais urgente é melhorar a qualidade e garantir o acesso à 

educação para meninas e mulheres, e superar todos os obstáculos que 

impedem sua participação ativa no processo educativo. Os preconceitos e 

estereótipos de qualquer natureza devem ser eliminados da educação. 

4.Um compromisso efetivo para superar as disparidades 

educacionais deve ser assumido. Os grupos excluídos - os pobres; os 

meninos e meninas de rua ou trabalhadores; as populações das periferias 

urbanas e zonas rurais; os nômades e os trabalhadores migrantes; os 

povos indígenas; as minorias étnicas, raciais e linguísticas; os 

refugiados; os deslocados pela guerra; e os povos submetidos a um 

regime de ocupação ˗ não devem sofrer qualquer tipo de 

discriminação no acesso às oportunidades educacionais. 

5. As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de 

deficiências requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que 

garantam a igualdade de acesso à educação aos portadores de todo e 

qualquer tipo de deficiência, como parte integrante do sistema educativo. 

(grifo nosso)
239

. 

 A fim de atingir os objetivos estabelecidos na Declaração, foi aprovado o Plano de 

Ação para Satisfazer as Necessidades Básicas de Aprendizagem, fundamentado em três 

grandes níveis de ação conjunta: a ação direta em cada país; a cooperação entre grupos de 

países que compartilhem determinadas características e interesses; e a cooperação 

multilateral e bilateral na comunidade mundial. Todos os três níveis têm como objetivo 

diretor a universalização de uma educação adequada a todas as crianças, jovens e adultos. 

 Há, também, que se mencionar a Declaração de Nova Délhi sobre Educação para 

Todos, aprovada em 16 de dezembro de 1993 por líderes de nove países, entre eles o 

Brasil
240

, na qual se reitera o compromisso com as metas definidas pela Conferência 

Mundial sobre Educação para Todos, em Jomtien, na Tailândia, em 1990, e se declara que 

até o ano de 2000, ou o quanto antes possível, seria garantida a toda criança uma vaga em 

uma escola ou em um programa educacional adequado às suas capacidades
241

. E, também, 

a Declaração de Dakar: Educação para Todos, adotada pela Cúpula Mundial de Educação, 

em 28 de abril de 2000, em Dakar, Senegal. Nela a educação é declarada como um direito 

humano fundamental, que é a base para um desenvolvimento sustentável e para assegurar a 

                                                           
239

CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE EDUCAÇÃO PARA TODOS, 1990, Jomtien, Tailândia. Declaração 

Mundial sobre Educação para Todos: Satisfação das Necessidades Básicas de Aprendizagem. Disponível 

em: <http://www.acaoeducativa.org.br/portal/images/stories//declmundialeducparatodosjomtien.pdf>. Acesso 

em: 07 jul. 2011. 
240

Também aprovaram a Declaração Indonésia, China, Bangladesh, Egito, México, Nigéria, Paquistão e 

Índia. 
241

DECLARAÇÃO de Nova Délhi sobre Educação para Todos, de 16 de dezembro de 1993. Disponível em: 

<http://www.acaoeducativa.org.br/portal/images/stories//declaracaonovadeli.pdf>. Acesso em: 07 jul. 2011. 
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paz e a estabilidade dentro e entre países
242

e são reiterados compromissos em âmbito 

nacional, regional e global no campo da educação
243

. 

Por fim, diante deste numeroso rol de instrumentos internacionais que se referem ao 

direito à educação, nota-se que o direito internacional atribuiu à educação natureza pública 

de esfera mundial, com a imposição de obrigações aos Estados para fazerem efetiva a 

garantia deste direito. Documentos com magnitude regional ou global reconhecem o direito 

à educação e os deveres dos Estados para com a garantia deste direito, que compreendem 

desde a regulamentação do sistema de ensino em seu território com fundamento nos 

princípios assinalados na Declaração Universal dos Direitos Humanos até o seu 

financiamento
244

. A educação passa a ser considerada como direito que deve ser 

promovido, resguardado e expandido pela comunidade dos Estados e pelos Estados, 

alcançando beneficiar tanto o indivíduo, como a coletividade
245

. 

De modo que, a luz de toda legislação vigente no Brasil apresentada ao longo deste 

primeiro capítulo, compreendendo desde a esfera constitucional, infraconstitucional e 

compromissos internacionais, as quais indicam o reconhecimento pleno do direito de toda 

pessoa à educação no país, no que diz respeito a garantia de direitos fundamentais aos 

estrangeiros, particularmente do acesso ao direito à educação por parte de imigrantes 

indocumentados residentes no Brasil, é preciso observar se este acesso universal à 

educação escolar brasileira é, efetivamente, proporcionado a esta população de imigrantes 

no país. 

A persistente aplicação, ainda hoje por algumas instituições de ensino no Brasil, 

dos dispositivos do Estatuto do Estrangeiro que condicionam a matrícula do estrangeiro em 

estabelecimento de ensino de qualquer grau a sua situação migratória no país, sugere ser 
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CÚPULA MUNDIAL DE EDUCAÇÃO, 2000, Dakar, Senegal. Declaração de Dakar: Educação para Todos. 

Disponível em: <http://www.acaoeducativa.org.br/portal/images/stories/acaonajustica/eductodosdakar.pdf>. 

Acesso em: 07 jul. 2011. 
243
Cf. “7. Nós nos comprometemos a atingir os seguintes objetivos: a) expandir e melhorar o cuidado e a 

educação da criança pequena, especialmente para as crianças mais vulneráveis e em maior desvantagem; b) 

assegurar que todas as crianças, com ênfase especial nas meninas e crianças em circunstâncias difíceis, 

tenham acesso à educação primária, obrigatória, gratuita e de boa qualidade até o ano 2015; c) assegurar que 

as necessidades de aprendizagem de todos os jovens e adultos sejam atendidas pelo acesso equitativo à 

aprendizagem apropriada, a habilidades para a vida e a programas de formação para a cidadania [...]”. In: Ibid. 
244

RANIERI, Nina Beatriz Stocco. O Estado Democrático de Direito e o sentido da Exigência de Preparo 

da Pessoa para o Exercício da Cidadania, pela via da Educação. 2009. 451f. Tese (Livre-Docência) – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. p. 306. 
245

ARNESEN, Erik Saddi; RANIERI, Nina Beatriz Stocco. O Supremo Tribunal Federal e o Direito 

Internacional à Educação: a Promoção Indireta dos Princípios e Normas Internacionais. p. 635-656. In: 

AMARAL JÚNIOR, Alberto do; JUBILUT, Liliana Lyra. O STF e o Direito Internacional dos Direitos 

Humanos. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2009. p. 636. 
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imprescindível um debate mais aprofundado sobre o tema que contribua com mais 

subsídios a evidenciar a dificuldade de garantia deste direito a todas as pessoas residentes 

no país. Tal discussão é a que o próximo capítulo propõe desenvolver. 
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CAPÍTULO 2 A TRAJETÓRIA DE UM DIREITO: ENTRAVES AO 

ACESSO DE IMIGRANTES AO DIREITO À EDUCAÇÃO ESCOLAR 

NO ESTADO DE SÃO PAULO 
 

 

2.1 O desafio dos fluxos migratórios mistos: a soberania dos Estados e a proteção dos 

direitos humanos  

 

 

A discussão do tema da mobilidade humana no mundo, essencialmente entre o final 

do século XX e este início de século XXI, tangencia, de modo inevitável, a questão dos 

fluxos migratórios mistos
246

. Se, conforme foi esclarecido no início do primeiro capítulo, 

são diversos os motivos que fazem com que as pessoas se desloquem de um país ao outro, 

estas mesmas motivações serão determinantes para definir o estatuto jurídico que o 

estrangeiro alcançará no país de destino.  

De acordo com Renato Zerbini Ribeiro Leão, os fluxos migratórios mistos se 

caracterizam por sua natureza irregular, pelos diferentes fatores que os estimulam e pela 

diversidade de necessidades e perfis de pessoas que neles se incluem. Inseridos nestes 

fluxos se encontram, dentre outros, solicitantes de refúgio e refugiados
247

, migrantes 

econômicos
248

, migrantes por causas ambientais
249

, vítimas de tráfico de pessoas
250

 ou de 
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Cf. ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL PARA AS MIGRAÇÕES. Migración irregular y flujos 

migratorios mixtos: enfoque de la OIM (Mc/Inf/297). Disponível em: 

<http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/policy_and_research/policy_doc

uments/MC-INF-297-Flujos-Migratorios-Mixtos_ES.pdf>. Acesso em: 9 ago. 2012. 
247

De acordo com Guilherme Assis de Almeida, nos casos da existência de bem fundado temor de perseguição 

por conta da raça, religião, nacionalidade, pertencimento a grupo social, ou opinião política, a pessoa poderá 

receber o estatuto de refugiado. Ao receber tal estatuto, o apátrida ou a pessoa que conservou a sua 

nacionalidade, vinculam-se a ordem jurídica de um país estrangeiro, no qual poderá exercer seus direitos 

fundamentais. Desta forma, o reconhecimento por parte de um Estado, da condição de refugiado de um 

estrangeiro, é o reconhecimento de que todo ser humano tem direito a uma existência livre de violência. No 

Brasil, a legislação que trata da temática é a Lei n.º 9.474/97. In: ALMEIDA, Guilherme Assis de. Direitos 

Humanos e Não-Violência. São Paulo: Ed. Atlas, 2001. p. 104. 
248

De acordo com a Organização Internacional para as Migrações, o migrante econômico é toda “pessoa que 

deixa o seu lugar de residência habitual para se instalar fora do seu país de origem, a fim de melhorar a sua 

qualidade de vida. Este termo pode ser usado para distinguir refugiados que evitam perseguições e também se 

refere a pessoas que tentam entrar num país sem a autorização e/ou recorrendo a procedimentos de asilo de má 

fé. Aplica-se também a pessoas que se instalam fora do seu país de origem enquanto dura uma estação de 

colheita, mais propriamente designados por trabalhadores sazonais”. In: ORGANIZAÇÃO 

INTERNACIONAL PARA AS MIGRAÇÕES. Direito Internacional da Migração: Glossário sobre 

Migrações. Genebra: Organização Internacional para as Migrações, 2010. Disponível em: 

<http://publications.iom.int/bookstore/free/IML22.pdf>. Acesso em: 17 fev. 2012. p. 44. 
249

De acordo com a Organização Internacional para as Migrações, o conceito de migrante ambiental abrange 

“pessoas ou grupos de pessoas que, devido a alterações ambientais repentinas ou progressivas que afectam 

negativamente as suas vidas ou as suas condições de vida, vêem-se obrigados a deixar as suas residências 

habituais, ou escolhem faze-lo, temporariamente ou permanentemente, e que se deslocam dentro do próprio 
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contrabando de imigrantes
251

. São famílias, homens, mulheres, idosos, jovens, ou, ainda, 

menores não acompanhados
252

, que migram, em grande parte das vezes, por causas 

emergenciais, marcadas por situações de insegurança e ameaça a integridade e dignidade 

das pessoas que se deslocam
253

. 

Se por um lado, as razões que motivam a saída de seu país de origem ou residência 

anterior são diversas; por outro, estas pessoas frequentemente utilizam as mesmas rotas, os 

mesmos meios de transportes, com auxílio dos mesmos traficantes ou contrabandistas, e, 

como decorrência, acabam sujeitas aos mesmos riscos de violações de direitos ao longo do 

trajeto da viagem e/ou na chegada e permanência no país de destino. São movimentos 

considerados irregulares, em grande parte das vezes, por comumente não preencherem os 

requisitos formais de admissão de entrada e/ou permanência nos países de destino
254

. 

Cabe anotar que, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM)
255

, 

a mobilidade humana internacional considerada irregular recebe denominações variadas, 

                                                                                                                                                                                
país ou para o estrangeiro”. In: ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL PARA AS MIGRAÇÕES. Direito 

Internacional da Migração: Glossário sobre Migrações. Genebra: Organização Internacional para as 

Migrações, 2010. Disponível em: < http://publications.iom.int/bookstore/free/IML22.pdf>. Acesso em: 17 

fev. 2012. p. 43. 
250

De acordo com a Organização Internacional para as Migrações, vítima de tráfico de seres humanos é toda 

pessoa “que é vítima do crime de tráfico de pessoas [...] que consiste no recrutamento, no transporte, na 

transferência, no alojamento ou no acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou ao uso da força ou a outras 

formas de coacção, ao rapto, sequestro, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou de situação de 

vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma 

pessoa que tem autoridade sobre outra, para fins de exploração (art. 3º, alínea ‘a’ do Protocolo da ONU para a 

Prevenção, Supressão e Condenação do Tráfico de Pessoas, em especial de Mulheres e Crianças, que 

complementa a Convenção da ONU contra a Criminalidade Organizada).” In: Ibid., p. 75; 79. 
251

De acordo com a Organização Internacional para as Migrações, o contrabando tem “objectivo de obter, 

directa ou indirectamente, um benefício financeiro ou outro benefício material, facilitar a entrada ilegal de 

uma pessoa num Estado do qual a pessoa não é nacional ou residente permanente (art. 3º, alínea ‘a’ do 

Protocolo da ONU Contra o Contrabando de Migrantes por Terra, Mar e Ar, que complementa a 

Convenção das Nações Unidas Contra a Criminalidade Organizada Transnacional, de 2000). O 

contrabando, diferentemente do tráfico, não exige um elemento de exploração, coacção ou violação dos 

direitos humanos.” In: Ibid., p. 15. 
252

De acordo com a Organização Internacional para as Migrações, o conceito de menor não acompanhado 

inclui toda “pessoa com idade inferior a 18 anos, que não está acompanhada por um dos pais, um tutor ou 

outro adulto que, por força da lei ou costume, é responsável por ela. Os menores não acompanhados 

apresentam desafios especiais aos funcionários de controlo fronteiriço, dado que a detenção ou outras 

medidas aplicadas ao estrangeiro adulto podem não ser adequadas ao menor”. In: Ibid., p. 40. 
253

Muitas destas observações foram realizadas, esclarece o autor, a partir de sua participação na Conferência 

Regional La protección de Refugiados y la migración internacional en las Americas, realizada em San José 

da Costa Rica, em novembro de 2009. In: LEÃO, Renato Zerbini Ribeira. CONARE: balanço de seus 14 

anos de existência. p. 69-92. In: ALMEIDA, Guilherme de Assis; CARVALHO RAMOS, André de; 

RODRIGUES, Gilberto (Org.). 60 anos de ACNUR: perspectivas de futuro. São Paulo: Editora CL-A 

Cultural, 2011.p. 84. 
254

Ibid., p. 85. 
255

A Organização Internacional para as Migrações é uma organização intergovernamental criada em 1951 e 

que conta hoje com 146 Estados-Membros, dentre eles o Brasil, 13 Estados Observadores e escritórios em 

mais de 100 países. Sua proposta é garantir uma gestão ordenada e humana das migrações; auxiliar na 
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como “migração ilegal”, “migração irregular”, “migração clandestina” e “migração 

indocumentada”. Tais designações são utilizadas de maneira intercalada e muitas vezes 

com a intenção de denominar um mesmo significado
256

.  

A própria OIM traz conceituações muito semelhantes para os termos “migrantes 

indocumentados”, “migrantes irregulares”, “migrantes ilegais” e “migrantes clandestinos”. 

A Organização sugere, porém, que a denominação “migração ilegal” seja preterida, tendo 

em vista que transmite uma conotação criminal e que pode ser entendida como um não 

reconhecimento da humanidade destes imigrantes e observa, ainda, a tendência da 

utilização do termo “migração ilegal” em situações de contrabando de migrantes e de 

tráfico de pessoas. Tanto é assim que em seu “Glossário sobre Migrações” o verbete 

“migrante ilegal” não traz qualquer conceito e remete o leitor ao verbete “migrante 

irregular” 
257

. 

Os migrantes indocumentados são conceituados pela OIM como toda pessoa não 

nacional que: 

Entra ou permanece em um país sem ter os documentos necessários, 

nomeadamente, entre outros: (a) alguém que não tem os documentos 

legalmente exigidos para ingressar em um país, mas alcança ingressar 

clandestinamente; (b) alguém que ingressa com documentos falsos; (c) 

alguém que depois de ingressar com os documentos legalmente exigidos, 

permanece para além do período de permanência permitido ou viola as 

condições de ingresso e permanece sem autorização. (tradução nossa)
258

.   

Já os migrantes irregulares são classificados como: 

Alguém que, devido a uma entrada não autorizada pelas normas de 

admissão de um país ou sob a posse de um visto já com a validade 

expirada, não tem estatuto legal no país de trânsito ou de acolhimento. A 

definição é aplicada, entre outras situações, às pessoas que ingressaram 

no país de trânsito ou de acolhimento de acordo com as suas normas de 

admissão, mas permaneceram por um período maior que o autorizado ou 

trabalharam sem possuírem autorização para tanto (também denominado 
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migrante clandestino/ indocumentado ou migrante em situação irregular). 

O termo “irregular” é preferível ao termo “ilegal”, uma vez que este 

último transmite uma conotação criminal e que pode ser entendido como 

um não reconhecimento da humanidade destes imigrantes. (tradução 

nossa) 
259

.  

A migração clandestina, por sua vez, é conceituada pela OIM como uma: 

Migração secreta ou encoberta em violação das exigências em matéria de 

imigração. Pode ocorrer quando um estrangeiro viola os regulamentos de 

entrada de um país ou, tendo entrado legalmente, nele permanece em 

violação dos regulamentos de imigração. O termo genérico “migração 

irregular” deve ser utilizado de maneira preferencial. (tradução nossa) 
260

. 

Diante das diferentes formas de denominar a pessoa que ingressa ou permanece em 

um Estado em que não é nacional sem a autorização ou os documentos formalmente 

exigidos por um dado país, e dos argumentos contrários à utilização dos termos “ilegal” e 

“clandestino”, optou-se por, na redação do presente trabalho, denominar as pessoas em 

causa como “imigrante em situação irregular” ou “imigrante indocumentado”.  

Cabe ressaltar, que neste mesmo sentido, a Assembleia Geral da Organização das 

Nações Unidas (ONU), em seu trigésimo período de sessões, por meio da Resolução n.º 

3449, de 9 de dezembro de 1975 ˗ Medidas para Garantir o Respeito dos Direitos Humanos 

e da Dignidade de Todos os Trabalhadores Migrantes ˗ solicita aos órgãos das Nações 

Unidas e aos organismos especializados interessados que utilizem, em todos os 

documentos oficiais, a expressão “trabalhadores migratórios não documentados ou 

irregulares” para definir os trabalhadores que ingressem de maneira “ilegal” em outro país 

para obter trabalho. A Resolução recorda, ainda, aos governos dos Estados membros a 

obrigação de respeitar os Direitos Humanos de todos os trabalhadores migrantes, incluídos 

os em situação irregular
261

. 

Ainda sobre a complexidade de fatores e fenômenos que se incluem no conceito 

dos fluxos migratórios mistos, nesta ocasião não se pretende especificar e caracterizar cada 

um dos diferentes estatutos nele incluídos. Entendeu-se importante ressaltar, no entanto, o 

desafio que a diversidade destes fluxos impõe às políticas de ingresso de pessoas nos 
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Estados e a imprescindibilidade de identificação da situação individual de cada estrangeiro. 

Deste procedimento de identificação, que deve levar em conta o contexto e as razões que 

deram causa à partida do país de origem ou de residência habitual, decorrerá a 

classificação do estatuto jurídico do estrangeiro, segundo o qual ele deverá ser reconhecido 

nas fronteiras ou em território nacional. 

Observa-se que a postura adotada por muitos Estados, principalmente os que 

recebem um número elevado de estrangeiros provenientes destes fluxos migratórios, é a da 

crescente implementação de medidas de restrição à admissão destes mesmos em seus 

territórios. Com a finalidade de impedir a entrada de estrangeiros não desejados, torna-se 

cada vez mais rígido o controle de fronteiras e são cada vez mais frequentes as ações de 

interceptação antes mesmo da chegada às fronteiras
262

. Para além das interpretações cada 

vez mais restritivas do direito do solicitante de refúgio a ter seu estatuto de refugiado 

reconhecido, muitos Estados se utilizam, ainda, de medidas de dissuasão como a utilização 

de centros de detenção
263

 e restrição no acesso a serviços básicos
264

. 

Os também chamados centros de acolhimento, que na realidade são, 

majoritariamente, de fato centros de detenção, de acordo com a Organização Internacional 

para as Migrações, são instalações que abrigam solicitantes de asilo ou migrantes em 

situação irregular, desde o momento em que ingressam no país de destino até a decisão 

final acerca do seu estatuto jurídico. Os que alcançarem o estatuto de refugiado são 
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encaminhados a um campo de refugiados ou a eles lhes é permitida a residência no Estado, 

e os definidos como imigrantes irregulares são deportados ao seu país de origem
265

. 

Abordando a questão sob a perspectiva da realidade brasileira
266

, o Brasil possui, 

sob a ótica do Direito Internacional do Refugiado, uma legislação avançada – a Lei n.º 

9.474/1997 – já que incorpora para além dos fundamentos da definição clássica da 

Convenção de Genebra sobre o Estatuto dos Refugiados, de 1951, também a definição 

ampliada de refugiado da Declaração de Cartagena de 1984
267

. Fazendo com que seja 

reconhecida como refugiada, no Brasil, toda pessoa que:  

Art. 1º, I - Devido a fundados temores de perseguição por motivos de 

raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-

se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se 

à proteção de tal país; 

 II - Não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua 

residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em função 

das circunstâncias descritas no inciso anterior;  

III – Devido a grave violação de direitos humanos é obrigado a deixar seu 

país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país (Lei n.º 

9.474/1997) 
268

. 

No entanto, dados do Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE) 
269

 indicam 

que apesar da presença de refugiados no Brasil ser crescente desde a promulgação da Lei 
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n.º 9.474/1997 – em outubro de 1998 eram 1.991 refugiados reconhecidos; em dezembro 

de 2002 eram 2.884; em outubro de 2006 eram 3.271, levando em consideração as 

naturalizações, as repatriações voluntárias e as perdas do status de refugiado – menos da 

metade das solicitações de refúgio apreciadas neste mesmo período (1998-2006) pelo 

Comitê foram deferidas: das 3.681 solicitações, 1.587 foram deferidas e 2.094 foram 

indeferidas
270

. Isso sem levar em conta a margem de pessoas que sequer tiveram seus 

pedidos apreciados, seja por ações arbitrárias das autoridades migratórias brasileiras ainda 

nas fronteiras
271

 ou por desconhecimento do direito a solicitação e proteção por meio do 

instituto do refúgio. 

Dados de julho de 2011 apontam a existência de 4.418 refugiados no Brasil
272

. Já o 

número de imigrantes em situação irregular no país é de difícil apuração
273

. Como já 

mencionado no Capítulo I, de acordo com avaliações preliminares a respeito da Lei de 

Anistia de Imigrantes Irregulares no Brasil (Lei n.º 11.961/2009, regulamentada por meio 

do Decreto n.º 6.893/2009), em curso até o final de 2009, aproximadamente 42.000 

estrangeiros em situação migratória irregular solicitaram o benefício de permanência 

provisória no país
274

. Algarismo que fica, ainda, muito aquém do número real de 

imigrantes indocumentados residentes em território nacional, já que muitos deles, pelos 
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mais diversos motivos que vão desde a falta de documentos solicitados para a 

regularização, ausência de informação e até a carência de recursos para dar entrada ao 

pedido, não solicitaram tal benefício. 

Neste sentido, o número de pessoas classificadas como migrantes em situação 

irregular, afetadas por crises econômicas e estruturais, violência, desastres ambientais, 

perseguições das mais diversas em seus países de origem ou de residência anterior, vítimas 

de tráfico de pessoas ou de contrabando de migrantes, é crescente em todo o globo. Grande 

parte delas são o reflexo das políticas migratórias seletivas e proibitivas e das 

interpretações restritivas tratando-se do reconhecimento do estatuto de refugiado nos países 

receptores. E como decorrência de sua situação irregular, estão sujeitas a viver em um país 

sob a constante ameaça de deportação, com pouca ou nenhuma orientação a respeito da sua 

situação e com limitadas possibilidades de acesso a direitos fundamentais.  

Tal conjuntura permite notar a frágil fronteira na aplicação dos conceitos de 

refugiados e migrantes e as respectivas formas de proteção que lhes são, ou não, 

concedidas; mostra, ainda, ser imprescindível questionar a necessidade de um mais amplo 

debate sobre a proteção internacional dos migrantes, já que a proteção internacional dos 

refugiados demonstra não ser mais o suficiente para o contexto atual da mobilidade 

humana
275

. 

A constante interface do conceito de migrante como aquela pessoa que decide sair 

do seu país de origem ou residência anterior por opção tomada de forma individual ou 

coletiva, no caso de famílias, e fundamentalmente voluntária, sem que fatores exógenos se 

mostrem decisivos na decisão de migrar
276

, para Roberto Herrera Carassou, não abrange a 

totalidade das pessoas inseridas nos fluxos migratórios. Para o autor, a maioria dos grandes 

deslocamentos populacionais na história ocorreu devido a fatores de expulsão, ou seja, por 

motivações alheias à vontade do migrante. Roberto Herrera Carassou esclarece, ainda, 
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ilustrando seu argumento, que os indocumentados mexicanos que se dirigem em massa aos 

Estados Unidos, são, também, vítimas da uma catástrofe, não ocasional ou transitória, mas 

permanente
277

. 

Já em 1990, o Refugees Studies Center, da Universidade de Oxford, a partir de um 

relatório de David Griffith, questiona se é ainda adequada a distinção entre a motivação 

voluntária ou forçada pela qual se tipifica a mobilidade humana. O pesquisador esclarece 

que a intenção em questionar tal adequação não é minimizar o indiscutível sofrimento dos 

refugiados e buscadores de asilo, mas sim reconhecer que outros grupos, ainda não 

claramente definidos, podem vivenciar experiências similares
278

.  

Celso Lafer observa, ainda, que a realidade analisada por Hannah Arendt, na qual a 

desnacionalização em massa, na Europa em período posterior a I Guerra Mundial
279

, fez 

surgir em uma escala numérica nunca antes vista sujeitos sem lugar no planeta terra, 

convertidos em pessoas notadamente supérfluas e incômodas no plano mundial
280

, 

permanece, com suas nuances, na ordem do dia, delineada pela persistente existência 

destas displaced persons que não são bem vindas a lugar algum e que não podem ser 

assimiladas em parte alguma
281

.  

Fazendo um paralelo com as observações de Hannah Arendt no período entre 

guerras, atualmente esta impossibilidade de encontrar um novo local de residência não 
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decorre de dificuldades de ambiente ou demografia, mas, do mesmo modo, de um 

problema de organização política. É cada vez mais penoso para a pessoa forçada a deixar 

uma dessas comunidades rigidamente organizadas e fechadas, encontrar quem a acolha 

nesta família das nações
282

.  

As causas que motivam a mobilidade forçada de massas de pessoas e o consequente 

número de solicitantes de refúgio ou de pessoas forçadas a sair de seus países e tentar uma 

vida mais digna em outro Estado são crescentes, como, do mesmo modo, é crescente o 

inestimável número de pessoas que permanecem sem encontrar um novo Estado que as 

acolha. A decorrência é, em larga medida, a permanência incerta destas pessoas, em 

situação irregular, em um Estado que rejeitou seu ingresso de maneira documentada.  

Mas, afinal, quais são de fato os efeitos de ser classificado como imigrante em 

situação irregular? Ter que aceitar viver à margem: das estatísticas, das políticas públicas, 

do trabalho formal, de muitos direitos. Ter que viver na informalidade e na transitoriedade: 

com constantes trocas de endereço – para além dos empecilhos para alugar imóveis – e 

trabalho. Ser perseguido pela falta de documentos: o receio em procurar seus direitos o faz 

mais suscetível a exercer trabalhos em situação precarizada e a ter dificuldades de acesso 

aos serviços públicos essenciais. Ser perseguido pela instabilidade de sua residência no 

país: ser deportável, informal, substituível pelos tantos outros na mesma situação. Ser 

recordado, a todo o momento, de sua qualidade de estrangeiro e sua situação irregular. Ter 

sua vida no país de destino condicionada a futuras ações do Estado que o acolhe: o qual 

pode conceder-lhe certos direitos durante a sua residência, mas tem, do mesmo modo, a 

faculdade de a qualquer momento deportá-lo. E ponto final.  

 A migração irregular passa a ser um tema de grande visibilidade e apelo público 

quando vista sob a perspectiva de problema social: indesejados, não assimiláveis, 

concorrentes no mercado de trabalho e no acesso aos serviços de saúde e educação. Enfim, 

um ônus aos Estados receptores. Com pouca presença pública, de clara motivação por sua 

situação indocumentada, estes imigrantes têm sua voz silenciada. Mesmo aqueles em 

situação migratória regular, em grande parte das vezes sem qualquer direito político, têm 

suas demandas preteridas. De modo que, assim como anota Rossana Rocha Reis, se a 

ausência do direito de residir no país receptor tem grande impacto na vida destes 

migrantes, na mesma proporção o tem o fato de que não participam das decisões que dizem 
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respeito a sua própria situação, em decorrência da ausência dos direitos políticos no país de 

residência
283

. 

Entretanto, a mobilidade de jovens imigrantes e a permanência dos mesmos em 

muitos países faz com que esta realidade progressivamente se altere, assim como o seu 

impacto nas cidades e nas regiões onde se concentram
284

. Os números de imigrantes em 

situação irregular alcançam percentuais expressivos em muitos países
285

 e as gerações 

nascidas no território dos Estados de residência tem uma ligação e vivência muito mais 

intensa com seu país de nascimento do que o país de origem de seus pais, quando já não 

são cidadãos nacionais dos Estados receptores
286

. Estas novas gerações, de origem 

imigrante, são, em alguns Estados, nacionais dos países que outrora receberam seus pais 

como estrangeiros
287

. O que faz toda a diferença na transformação do cenário: habilitados a 

votar, poderão participar das decisões que dizem respeito aos seus direitos e aos de suas 
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famílias e pessoas próximas. Com a participação política suas demandas terão, certamente, 

mais impacto
288

.  

 

 

2.2 A não recepção, pelo ordenamento jurídico brasileiro, dos dispositivos do Estatuto 

do Estrangeiro referentes à educação escolar  

 

 

Sobre o questionamento acerca das implicações de ser classificado como imigrante 

em situação irregular, passa-se, neste momento, a refletir sobre a situação destes imigrantes 

no Brasil. No que diz respeito ao direito à educação escolar de imigrantes no país, em que 

pese seu pleno reconhecimento no âmbito constitucional brasileiro, há ainda quem tente 

limitar o exercício deste direito por parte de imigrantes em situação irregular, aplicando os 

dispositivos do Estatuto do Estrangeiro. 

Como explicitado no Capítulo I, o Estatuto do Estrangeiro de 1980 passa a recusar 

a presença de determinados imigrantes no sistema de ensino nacional, como forma de 

desencorajar o movimento migratório indocumentado ao país, utilizando também a escola 

como meio de fiscalização da permanência de imigrantes no Brasil. Já no Título que trata 

dos direitos e deveres do estrangeiro, o Estatuto determina que a matrícula em 

estabelecimento de ensino é permitida, mas está condicionada às restrições estabelecidas 

pelo próprio Estatuto do Estrangeiro e por seu Regulamento
289

.  

 Os fins de controle e de fiscalização da totalidade de imigrantes residentes no país 

podem ser observados pela presença de considerações acerca do acesso ao direito à 

educação escolar no Capítulo da atualização do registro do estrangeiro. É este Capítulo que 

acolhe o art. 48
290

 o qual condiciona a matrícula em estabelecimento de ensino de qualquer 

grau ao devido registro ou cadastro do estrangeiro no Brasil. O que significa asseverar que 

todos os estrangeiros que almejarem ter acesso ao ensino no país deverão estar registrados 

e possuir o documento de identidade fornecido pelo Brasil, exceto os naturais de país 
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limítrofe, que estão liberados do registro, mas devem se cadastrar e portar um documento 

especial que os identifique e caracterize sua condição.  

 De acordo, ainda, com o Estatuto do Estrangeiro e o seu Regulamento, os 

estabelecimentos de ensino deverão remeter ao Ministério da Justiça e ao Departamento de 

Polícia Federal os dados do estrangeiro matriculado e deverão, da mesma forma, 

comunicar a suspensão ou cancelamento da matrícula, bem como a conclusão do curso
291

.  

 Com o advento da Constituição Federal de 1988, nota-se uma forte preocupação 

com a declaração e a garantia de direitos humanos fundamentais, entre eles o direito à 

educação, afirmado como um direito social
292

 e fundamental. A Carta Maior declarou, 

ainda, o atributo universal da educação, qualificando-a como dever do Estado e da 

família
293

, e, se tratando da criança e do adolescente, tal dever e direito são qualificados 

como de absoluta prioridade
294

. O ensino passou a orientar-se com base em princípios 

como o da igualdade de condições para o acesso e permanência nas escolas
295

. 

E o Estado passa a ter a sua responsabilidade na questão da educação escolar 

formalizada constitucionalmente. A Constituição de 1988 declara que o dever do Estado 

para com a educação será concretizado por meio da garantia da educação obrigatória e 

gratuita, ampliada ao nível básico por meio da Emenda Constitucional n.º 59 de 2009, para 

pessoas de quatro a dezessete anos de idade e da oferta, também gratuita, mesmo para os 

que não se encontrem nesta faixa etária. Observando, ainda, que o acesso ao ensino 

obrigatório e gratuito é direito público subjetivo
296

. O que, nas palavras de José Afonso da 

Silva “equivale a reconhecer que é direito plenamente eficaz e de aplicabilidade imediata, 

isso é, exigível judicialmente, se não for prestado espontaneamente” 
297

. 

Como já observado no capítulo anterior, para os imigrantes residentes no Brasil é 

significativo ter a Constituição Federal brasileira de 1988, pela primeira vez, declarado 

como princípios fundamentais que orientarão a República Federativa do Brasil a cidadania 

e a dignidade da pessoa humana
298

 e ter afirmado, no texto constitucional, como objetivos 

fundamentais a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
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idade e quaisquer outras formas de discriminação
299

. Em suas relações internacionais, o 

Estado brasileiro se comprometeu, ainda, pela prevalência dos direitos humanos; sendo 

enfatizado que o país buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos 

da América Latina, objetivando a formação de uma comunidade latino-americana de 

nações
300

. 

Diante de tamanha discordância entre os conteúdos do Estatuto do Estrangeiro de 

1980 e da Constituição Federal brasileira de 1988, pouco resta a ponderar se o conteúdo do 

Estatuto referente ao acesso de imigrantes às instituições de ensino no país é, todavia, 

aplicável e vigente na contemporaneidade.  

É notório que tais dispositivos do Estatuto do Estrangeiro não foram recepcionados 

pela atual Constituição brasileira e que, portanto, desde 1988, sem qualquer hesitação, 

todas as pessoas, brasileiras ou estrangeiras, estejam às últimas em situação migratória 

regular ou irregular, devem ter o direito à educação escolar garantido no Brasil
301

. Se bem 

que a constitucionalidade destes mesmos dispositivos do Estatuto poderia ter sido 

questionada na sua promulgação, sob a vigência da Emenda Constitucional n.º 1, de 17 de 

outubro de 1969, que declarava a educação como direito de todos e dever do Estado
302

. De 

qualquer maneira, é fato inquestionável que a Constituição de 1988 revogou tais 

dispositivos em discussão. 

Ademais, a década de 1990 presenteia, já em tempo, o Brasil com farta legislação 

infraconstitucional e numeroso rol de instrumentos internacionais que, do mesmo modo, 

garantem o direito à educação de forma universal no Brasil. Como mencionado no 

Capítulo I, têm-se a promulgação de dois importantes documentos legais que tratam do 

tema do direito à educação e sua tutela no Brasil: o Estatuto da Criança e do Adolescente ˗ 
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Lei n.º 8.069/1990 ˗ e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ˗ Lei n.º 

9.394/1996 ˗ os quais reconhecem ser a educação um direito de todos, não diferenciando, 

desta forma, o nacional do estrangeiro, estando, este último, em situação migratória regular 

ou irregular no Brasil.  

Em âmbito internacional, podem-se destacar a Convenção sobre os Direitos da 

Criança, ratificada pelo Brasil e promulgada pelo Decreto n.º 99.710/90; o Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ratificado pelo Brasil e 

promulgado por meio do Decreto n.º 591/92; a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), ratificada pelo Brasil e promulgada pelo 

Decreto n.º 678/92 e o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de San 

Salvador), ratificado pelo Brasil e promulgado pelo Decreto n.º 3.321/99. Cabendo 

mencionar, ainda, a Declaração Mundial sobre Educação para Todos: Satisfação das 

Necessidades Básicas de Aprendizagem, que reúne os debates advindos da Conferência 

Mundial sobre Educação para Todos em Jomtien, na Tailândia, em março de 1990, e a 

Declaração de Nova Délhi sobre Educação para Todos, aprovada em 16 de dezembro de 

1993 por líderes dos nove países, entre eles o Brasil. 

Tamanha mobilização em se proclamar o direito à educação no Brasil não evitou, 

no entanto, que os dispositivos – já revogados – do Estatuto do Estrangeiro fossem de fato 

aplicados, o que impedia o acesso à educação escolar de migrantes sem o registro exigido 

pela legislação nacional referente aos estrangeiros no Brasil. A indiferença para com estes 

migrantes, por parte do Estado e uma parcela da sociedade brasileira
303

, permitiu o 

descumprimento de um direito fundamental amplamente reconhecido em nosso 

ordenamento jurídico – compreendendo desde a esfera constitucional, infraconstitucional e 

compromissos internacionais, as quais indicam o reconhecimento pleno do direito de toda 

pessoa à educação no país – em face da aplicação de dispositivos não recepcionados pela 

nova ordem constitucional. 
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Foi, ainda, nesta mesma década de 1990 que na Califórnia, Estados Unidos, se 

submeteu a referendo a Proposição Legislativa n.º 187 – Illegal Aliens. Ineligibility for 

public services. Verification and Reporting. Initiative statute – lançada em plena campanha 

eleitoral sob o lema Save our State (SOS), em português, Salve o nosso Estado. O objetivo 

primeiro da Proposição era dificultar ainda mais o ingresso e permanência dos fluxos 

migratórios irregulares por meio da denegação de acesso a grande parte dos serviços 

públicos essências até então disponíveis a essa população. A Proposição foi aprovada no 

dia 8 de novembro de 1994, por 59% das pessoas que opinaram, e já no dia seguinte, 9 de 

novembro, passou a ter vigência
304

.   

 No que tange a temática da educação, a Proposição declarava a exclusão de todos 

imigrantes indocumentados dos centros públicos de ensino elementar e médio e das 

universidades públicas. Foi previsto um controle progressivo da regularidade migratória de 

todas as crianças e jovens estrangeiros matriculados, assim como um sistema de 

notificação dos pais ou dos próprios interessados, para o nível universitário, e também ao 

serviço de migração. O controle, nas situações de ensino elementar e médio, abrangia 

também a situação migratória dos pais ou dos responsáveis legais pelos alunos
305

.  

 Tão logo aprovada a Proposição n.º 187, numerosas ações judiciais tanto na esfera 

estadual como na esfera federal alcançaram a suspensão temporária e, tempos depois, 

permanente, da sua vigência pela sua questionável constitucionalidade. Entretanto, o fato é 

que, como observa Ruth Rubio Marin, tal Proposição não suscitou propriamente uma 

discussão sobre os direitos que um Estado deve garantir aos imigrantes, em situação 

irregular, que nele residem. O debate centralizou-se nos possíveis efeitos que tal medida 

poderia provocar na sociedade norte-americana. Pontuava-se, a título de exemplo, que 

negar o acesso à educação escolar de jovens estrangeiros em situação irregular poderia 

ocasionar problemas de segurança e ordem pública, na medida em que os resultados de tal 

exclusão poderiam se refletir na progressiva degradação de sua condição social e um 

aumento na conduta criminal
306

.  

 A permanência destes numerosos imigrantes indocumentados na Califórnia atingia, 

e segue atingindo, interesses de diferentes setores da sociedade. Para o setor empresarial 
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agrícola a Proposição não era conveniente, já que tal grupo proporcionava mão-de-obra 

barata, flexível e disposta a aceitar uma baixa remuneração. Ainda segundo Ruth Rubio 

Marin, a população de origem hispânica também enxergava com receio tais medidas de 

controle e repressão da migração indocumentada, mais pelo temor das possíveis 

implicações em termos de discriminação contra o grupo de migrantes também de origem 

hispânica, mas em situação regular, por suas semelhanças físicas e linguísticas do que, 

propriamente, pela solidariedade. A opinião pública que, de maneira geral, reconhece 

certos benefícios advindos da permanência de imigrantes em situação irregular no país, 

influenciada pelo crescente desemprego, assim como problemas vistos como decorrentes 

da concentração de imigrantes indocumentados nos Estados fronteiriços, tornava-se cada 

vez menos tolerante com o gasto público
307

 decorrente do acesso deste grupo aos serviços 

públicos tidos como essenciais
308

.  

Antes mesmo da Proposição n.º 187, a Suprema Corte norte-americana já havia 

refletido sobre o acesso à educação de imigrantes indocumentados no precedente Plyler vs. 

Doe, de 1982, que ponderou sobre a constitucionalidade do § 21.031, constante do Código 

de Educação do Estado do Texas. Tal dispositivo autorizava a cobrança de taxas, por parte 

das escolas públicas, dos jovens alunos estrangeiros em situação migratória irregular, ou 

mesmo a negativa de acesso ao ensino aos mesmos. O questionamento da 

inconstitucionalidade dos dispositivos tinha como fundamento o desrespeito a cláusula da 

proteção igualitária (equal protection clause) e a competência legislativa sobre o tema 

reservada ao âmbito federal (preemption)
309

. 

Tamanha era a polêmica suscitada com o tema, que o precedente foi decidido por 

um voto de diferença. Cinco magistrados votaram a favor da inconstitucionalidade dos 

dispositivos e quatro contra. Importando destacar que neste precedente a Suprema Corte 

confirma que a Emenda XIV e sua cláusula de proteção igualitária protegem, também, os 
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imigrantes em situação irregular. A Corte declara que o ingresso do estrangeiro de forma 

irregular no território norte-americano pode dar ensejo a sua deportação, mas não é apto a 

servir como fundamento para ignorar sua presença física no Estado, que o sujeita ao dever 

de cumprir a legislação nacional civil e penal, assim como garante o seu direito a proteção 

pelas leis nacionais em condição de igualdade
310

.  

O tema dos direitos dos imigrantes indocumentados também alcançou a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, que emitiu Opinião Consultiva (OC n.º 18/08), aos 

17 de setembro de 2003, quando solicitada pelos Estados Unidos Mexicanos, referente à 

condição jurídica e direitos dos imigrantes indocumentados. A opinião da Corte, por 

unanimidade, foi de que a condição migratória de uma pessoa não pode constituir uma 

justificação para a privação do gozo e exercício dos direitos humanos. Para a Corte, os 

Estados têm a obrigação de respeitar e garantir os direitos fundamentais de todos, por meio 

da adoção de medidas positivas, assim como a supressão das medidas ou práticas que 

restrinjam ou vulnerem um direito fundamental
311

.    

Os constantes entraves ao acesso à educação de imigrantes internacionais no Brasil 

e a insistente aplicação de dispositivos não recepcionados pela nova ordem constitucional e 

que desrespeitam um direito fundamental, evidenciam que o interesse do debate sobre a 

temática em outras partes do globo ainda não alcançou inspirar a discussão de tamanha 

relevância no Brasil.  

 

 

2.3 A Resolução n.º 9 (SE-09/90) da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e 

suas consequências para os imigrantes 

 

 

A indiferença e a omissão no debate acerca do tema não foram, entretanto, as 

únicas motivações que fizeram com que os dispositivos revogados do Estatuto do 

Estrangeiro referentes à educação escolar de imigrantes no país passassem despercebidos e 

permanecessem sendo aplicados. Nesta mesma década de 1990, dois anos após a 
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promulgação de nossa Constituição Cidadã, a Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo
312

 publica a Resolução n.º 9 (SE-09/90), de 8 de janeiro de 1990, que dispõe sobre as 

condições de matrícula de alunos estrangeiros na Rede Estadual de Ensino. 

A Resolução, com fundamento no Estatuto do Estrangeiro – artigos 30; 33; 48; 96; 

97; e 125 – e no seu Regulamento, considerando, de acordo com o Documento, “a 

necessidade de regularidade nas matrículas de alunos estrangeiros a fim de evitar 

problemas à rede escolar estadual e aos próprios alunos” e “a responsabilidade funcional 

pelo descumprimento da legislação no caso, que se sujeita a pena de multa aplicada pela 

autoridade federal competente” determina que:  

Artigo 1º - O estrangeiro que pretender matricular-se em estabelecimento 

de ensino de 1º e 2º graus, só terá a matrícula efetivada mediante 

apresentação do devido documento de identidade, fornecido pelo 

Departamento da Polícia Federal, que se constitui como registro. 

Artigo 2º - A direção dos estabelecimentos de ensino, onde forem 

efetuadas as referidas matrículas, deverá encaminhar, no prazo de 15 a 30 

dias do término daquela providência, às respectivas Coordenadorias de 

Ensino, através das DEs e DREs, o nome e o número do documento de 

identidade do aluno estrangeiro matriculado. 

Artigo 3º - As Coordenadorias de Ensino contarão com um prazo de 10 

dias para elaborarem relação dos citados alunos e encaminharem ao 

Gabinete do Secretário de Educação, que, por ofício, as encaminhará ao 

Ministério da Justiça para as providências da alçada dessa autoridade. 

Artigo 4º - A matrícula de aluno estrangeiro, quando for cancelada ou 

quando ocorrer término do curso, procedimento idêntico ao dos artigos 2º 

e 3º deverá ser adotado. 

Artigo 5º - Os alunos matriculados com situação irregular, deverão os 

pais serem notificados pelos Senhores Diretores de Escola, para num 

prazo de 30 dias, regularizarem a permanência no país junto ao 
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Departamento de Polícia Federal, que esgotado do prazo supra referido e 

não houver providência nesse sentido, a matrícula será cancelada [...]
313

. 

O que significa afirmar que os imigrantes indocumentados não teriam sua matrícula 

efetuada na Rede de Ensino Estadual de São Paulo. E mais, o Ministério da Justiça deveria 

ser notificado com a relação de alunos estrangeiros matriculados, assim como aqueles que 

tiveram suas matrículas canceladas e os que terminaram o curso.  

Se estivéssemos diante de mera desatenção com a temática, não haveria qualquer 

publicação de normativa específica em âmbito estadual. Com a Resolução a Secretaria 

reforça que o Estado de São Paulo, em que pese o conteúdo constitucional referente ao 

direito universal à educação, aplicaria os dispositivos revogados do Estatuto do 

Estrangeiro. 

Como consequência, de acordo com Margherita Bonassi, dados da Secretaria de 

Educação do Estado informaram que aproximadamente quatrocentas crianças e 

adolescentes imigrantes, em situação irregular no país, apresentaram suas matrículas 

canceladas e/ou foram proibidos de continuar a frequentar a escola durante os cinco anos 

de vigência desta mesma Resolução (1990-1995) 
314

. 

Os depoimentos de pais de alunos excluídos do sistema de ensino paulista
315

, 

colhidos por Margherita Bonassi, ilustram as duras consequências da aplicação da 

Resolução:  

Minha filha veio ao Brasil com apenas 7 anos, sempre estudou aqui desde 

o 1° ano até a 8ª série e agora estava no colegial. Não entende porque de 

uma hora para a outra foi excluída da escola, ela se sente brasileira tendo-

se adaptado de forma rápida ao novo país. Seria absurdo voltar ao 

Uruguai! (Depoimento de um imigrante uruguaio – São Paulo, 1994). 

 

Meu filho (11 anos) se fechou no quarto, não quer mais comer; acusa-nos 

dizendo que nós somos culpados por ele não ir à escola. Continua a pedir 
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para providenciarmos o documento! (Depoimento de uma imigrante 

boliviana, sem data e local especificados). 

 

Todas as manhãs meu filho arruma a mochila e me pede para poder ir 

para a escola, acha que é um castigo meu. (Depoimento de uma imigrante 

de nacionalidade não especificada – São Paulo, 1990) 
316

. 

 Situações em que o cancelamento da matrícula foi realizado de maneira 

constrangedora para os alunos imigrantes em situação irregular, também foram relatadas 

por alguns pais. Foi o que ocorreu com uma imigrante peruana, que cursava a 3° série em 

uma escola pública na cidade de São Paulo: 

Minha filha voltou da escola chorando [...] contou que a diretora do 

colégio tinha entrado na sala de aula e depois de ter falado alguma coisa 

com a professora que estava lecionando, olhando para um papel que 

segurava na mão, tinha gritado o nome de Karin intimando-lhe que 

deixasse imediatamente a escola e que não mais comparecesse [...] eu 

achava que ela tivesse aprontado alguma coisa e fui falar com a 

professora e a diretora [...] não podia acreditar que Karin não pudesse 

mais frequentar [...] também chorei muito. Ainda hoje ela está 

traumatizada com aquilo. (Depoimento de uma imigrante peruana – São 

Paulo, 1991) 
317

.   

Houve, ainda, casos de imigrantes com visto de residência provisória que, pelo fato 

de possuírem tão somente o protocolo provisório expedido pela Polícia Federal, que 

comprovava a estadia regular, e não a Carteira de Identidade do Estrangeiro (CIE) 
318

, 

documento que muitas vezes demora meses para ser expedido, tiveram seu acesso obstado 

do mesmo modo
319

: 

Já insistimos tanto com a escola! Não aceitam o protocolo: o documento 

permanente está demorando de Brasília, já faz dois anos. Fomos tantas 

vezes à Polícia Federal, não podem fazer nada: tem que esperar. Uma 

burocracia que nos mata. (Depoimento de um imigrante chileno – São 

Paulo, 1991) 
320

. 

A hipótese inicial sugerida no Projeto desta Pesquisa, de que a Resolução poderia 

criar a situação inaceitável em que um mesmo núcleo familiar de nacionalidade mista, 

composto por pais e filhos imigrantes, mas também por filhos de imigrantes, nascidos no 
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Brasil e com nacionalidade brasileira, haveria o exercício do direito à educação escolar tão 

somente por parte destes últimos, infelizmente foi confirmada a partir de relatos:  

Nosso filho menor, que nasceu aqui vai normalmente à escola; mas os 

dois que nasceram no Chile, o colégio não matricula. Já há alguns anos 

que estão na escola e, de repente, devem deixá-la... Como explicar isso a 

eles? Como lhes explicar uma lei que os exclui porque são diferentes, 

quando em casa falamos que esta diferença é sinal de abertura para 

todos? Não podemos nem pensar que nossos filhos não possam ir à 

escola. (Depoimento de uma imigrante chilena – São Paulo, 1990) 
321

. 

 

São irmãs [uma brasileira e uma boliviana, excluída da escola onde 

estudava] e discriminadas pela lei. Lá em casa a vida ficou difícil [...] Faz 

mais de cinco anos que pedimos a permanência e ainda não recebi o 

documento. Eu já tentei ligar várias vezes, tentei até por meio de um 

advogado, mas não resolveu nada [...] Meu esposo faleceu aqui o ano 

passado, estou sozinha com as crianças, estou trabalhando ilegalmente 

numa oficina de costura [...] vivo na insegurança. (Depoimento de uma 

imigrante boliviana – São Paulo, 1990) 
322

. 

Ou seja, havia uma diferenciação clara quanto à permissão do exercício do direito à 

educação escolar: filhos imigrantes e, portanto, também estrangeiros, que chegaram junto 

aos seus pais ao Brasil sem completar seus estudos, quando em situação migratória 

irregular, não poderiam se matricular nas instituições de ensino, já os filhos de imigrantes, 

nascidos no Brasil e com nacionalidade e documentação brasileira, não teriam qualquer 

limitação aos estudos.  

Alejandro Portes adota a distinção entre as categorias de crianças imigrantes e 

crianças de imigrantes. Para o autor, a primeira categoria, crianças imigrantes, inclui 

jovens que nasceram no exterior e ingressaram no país receptor após o período da infância 

para permanecerem e concluírem sua formação educacional. A segunda categoria, crianças 

de imigrantes, inclui crianças filhas de imigrantes, mas nascidas no país receptor e crianças 

nascidas no exterior e que emigraram com pouca idade para o Estado de destino
323

. Se 

realizarmos a leitura da Resolução n.º 9 (SE-09/90) a partir desta classificação adotada por 

Alejandro Portes, sob a condição de sua situação migratória irregular, estariam impedidas 
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do acesso à educação escolar em São Paulo tanto as crianças imigrantes como parte das 

crianças de imigrantes, não sendo aplicado tal impedimento às crianças de imigrantes 

nascidas e registradas como nacionais no Brasil. 

Alguns imigrantes alcançaram matricular seus filhos em escolas particulares, mas 

mesmo frequentando as aulas, estes alunos jamais receberam qualquer documento que 

comprove sua vivência escolar. As instituições temiam pela publicização do 

descumprimento do Estatuto do Estrangeiro
324

. Já que, como explicitado no Capítulo I, se 

por um lado, a falta de registro no Brasil, para o estrangeiro, o sujeita à multa
325

; por outro, 

para os estabelecimentos de ensino de qualquer grau, a realização de matrícula sem a 

apresentação do devido registro ou cadastro por parte do estrangeiro, e/ou a omissão no 

envio de dados do estrangeiro e comunicação de suspensão ou cancelamento da matrícula e 

a conclusão do curso, também resultam em multa, neste caso, para o estabelecimento de 

ensino
326

. Em caso de reincidência, tais multas poderiam ter seus respectivos valores 

aumentados
327

.  

A maioria, no entanto, não tinha meios para sustentar o preço das mensalidades. E 

mesmo o pagamento das mensalidades não garantiu a permanência em escolas particulares: 

Este ano, não estão aceitando meu filho no colégio. É um colégio 

particular. Meu esposo e eu fizemos o possível para manter o pagamento 

das mensalidades em dia e, agora, ele não pode continuar. Ele gosta do 

colégio; fica perto de casa, os colegas são nossos vizinhos, os professores 

gostam dele... Não podemos deixar nosso filho sem escola, ele não pode 

perder o ano. Eu serei obrigada a voltar para o Chile e meu marido ficar 

aqui. Mais uma vez precisamos nos separar... Já fiquei cinco anos longe 

dele e agora estamos juntos... Por que esta discriminação? Meu esposo 

tem documento de anistia. (Depoimento de uma imigrante chilena – São 

Paulo, 1990) 
328

. 

O Centro Pastoral dos Migrantes elaborou, em 1994, um Dossiê documentando as 

dificuldades ao acesso às escolas por parte dos imigrantes indocumentados em São Paulo. 

Este é um dos poucos registros dos fatos ocorridos neste período. Nos seus anexos, o 

Dossiê traz documentos que esboçam as implicações da publicação da Resolução n.º 9 

(SE-09/90), de 8 de janeiro de 1990, na vida de muitos jovens imigrantes. É possível 

verificar notificações de algumas escolas paulistas, endereçadas aos responsáveis pelos 
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alunos, referentes ao cancelamento da matrícula de alunos migrantes que não apresentaram 

a documentação exigida
329

; outras solicitando a apresentação da devida documentação do 

aluno, condição inescusável para o não cancelamento da matrícula
330

; termo de visita à 

Unidade Escolar, do mês de setembro de 1992 em São Caetano do Sul, em que um 

Supervisor de Ensino notifica a Diretoria da Unidade sobre o conteúdo da Resolução (SE-

09/90) e solicita à mesma providências urgentes acerca do registro de dois alunos 

estrangeiros nomeados no termo
331

; notificação, por meio de FAX, emitida pela 

Coordenadoria de Ensino da Região Metropolitana da Grande São Paulo – Divisão 

Regional de Ensino da Capital – 3, em agosto de 1993, para todas as Delegacias de Ensino 

solicitando, com maior urgência, a relação dos alunos estrangeiros que tiveram suas 

matrículas canceladas por falta de documentação
332

 e, ainda, uma lista com os nomes de 

cinquenta e cinco crianças e adolescentes imigrantes que tiveram suas matrículas 

canceladas no Estado de São Paulo
333

. 

Mas por que passados dez anos de vigência do Estatuto do Estrangeiro, resolveu-se 

adotar no Estado de São Paulo tal Resolução? 

Para o advogado Belisário dos Santos Júnior
334

, à época membro da Comissão 

Justiça e Paz de São Paulo e presidente da Associação de Advogados Latino-americanos 

pela defesa dos Direitos Humanos, já na década de 1980, antes mesmo da publicação da 

Resolução n.º 9 (SE-09/90), eram poucas as escolas em São Paulo que aceitavam 

matricular estudantes imigrantes em situação irregular. Ou seja, para ele, os dispositivos do 

Estatuto do Estrangeiro foram aplicados desde o início de sua vigência por muitas 

instituições de ensino. Como decorrência, as escolas mais flexíveis diante da falta de 

documentação de muitos alunos concentraram um grande número de imigrantes. Ele 

acredita que a Resolução só veio a ser elaborada pelo conhecimento do descumprimento 

dos dispositivos por certo número de escolas. A razão de ser da Resolução seria, então, 

reafirmar a necessidade de cumprimento do Estatuto do Estrangeiro e demonstrar que não 
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haveria mais flexibilidade com as instituições de ensino que aceitassem a matrícula de 

imigrantes indocumentados
335

. 

Mesmo com a publicação da Resolução n.º 9 (SE-09/90), persistia existindo um 

número reduzido de escolas que diante dos pedidos insistentes de muitos pais, aceitavam 

os alunos sem documentação como “ouvintes”, desde que até o final do ano letivo estes 

alcançassem a regularização. Os que não apresentassem a devida documentação, por não 

serem formalmente matriculados, deixariam de receber o histórico escolar ou qualquer 

documento que comprovasse a frequência na escola.  

Tal conduta foi adotada por algumas instituições de ensino até o momento em que a 

severa fiscalização e as pesadas multas as constrangeram a obedecer a Resolução. 

Margherita Bonassi relata que algumas Delegacias de Ensino afirmaram que as 

substituições de muitos de seus melhores diretores por conta da presença de alunos sem 

documentação em suas Unidades as fizeram, do mesmo modo, exigir o cumprimento da 

Resolução
336

. De acordo com o Centro Pastoral do Migrante de São Paulo, foi a partir de 

1993 que se tornou impossível efetuar a matrícula de imigrantes em situação irregular no 

Estado de São Paulo
337

.  

 

 

2.4 A demanda pelo exercício de um direito fundamental: o direito à educação escolar 

de todos os imigrantes 

 

2.4.1 A mobilização social pela efetivação do direito à educação escolar 

 

 

Por serem poucos e insuficientes os documentos e artigos que registraram o tema 

do acesso às instituições de ensino por parte de imigrantes desde a promulgação do atual 

Estatuto do Estrangeiro no Brasil e, em particular, dos fatos ocorridos no Estado de São 

Paulo no período de vigência Resolução n.º 9 (SE-09/90); para resgatar a trajetória de luta 

pelo direito à educação escolar de imigrantes neste mesmo Estado, fez se necessário buscar 
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o contato com pessoas que vivenciaram o período e traziam, ainda, na memória os fatos 

que não constavam em qualquer registro escrito. De modo que as entrevistas realizadas 

com três pessoas que protagonizaram a luta pelo acesso à educação escolar de imigrantes 

internacionais no Estado de São Paulo foram esclarecedoras e de imensurável riqueza.  

A primeira entrevistada, Margherita Bonassi, autora do livro “Canta, América sem 

fronteiras: imigrantes latino-americanos no Brasil” e missionária do Instituto Secular das 

Missionárias Seculares Scalabrinianas, trabalhou no Centro Pastoral dos Migrantes (CPM), 

situado na cidade de São Paulo, de 1989 a 1995
338

; o segundo entrevistado, José Roberval 

Freire da Silva, trabalha desde 1989 na Secretaria Nacional do Serviço Pastoral dos 

Migrantes (SPM), localizada também na cidade de São Paulo, e na década de 1990 era o 

responsável pela articulação internacional dos imigrantes latino-americanos
339

; o terceiro 

entrevistado, Belisário dos Santos Júnior, advogado que entre as décadas de 1980 e 1990 

foi presidente da Associação de Advogados Latino-americanos pela defesa dos Direitos 

Humanos e desde a década de 1980 é membro da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese 

São Paulo – ambas as instituições auxiliaram os imigrantes na luta pelo acesso à educação 

no Estado de São Paulo – e, já como Secretário da Justiça e Defesa da Cidadania em São 

Paulo, alcançou a publicação da Resolução n.º 10/95, que viria revogar a Resolução n.º 9 

(SE-09/90) e declarar a possibilidade da matrícula de todos os imigrantes na Rede de 

Ensino Estadual fundamental e médio de São Paulo
340

. Alcançou-se, ainda, o contato via e-

mail com Maritza Ferretti Farena, advogada, que na década de 1990 realizava um trabalho 

voluntário, como Assessora Jurídica, para o Centro Pastoral dos Migrantes em São 

Paulo
341

.  

Desde o final da década de 1970 e início da década de 1980 havia instituições 

situadas na cidade de São Paulo preocupadas em acolher e trabalhar com os imigrantes 

internacionais residentes no Brasil. Em 1977 passa a existir o trabalho do Centro Pastoral 

dos Migrantes na cidade
342

. Já em 1980, de acordo com Belisário dos Santos Júnior
343

, se 
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iniciou, inserido na Comissão Paz e Justiça da Arquidiocese de São Paulo e a pedido de 

Dom Paulo Evaristo Arns, um serviço de defesa dos imigrantes em razão da promulgação 

do Estatuto do Estrangeiro (Lei n.º 6.815/1980) e do alto número de deportações 

constatadas à época. Poucos anos depois, em 1985, o Serviço Pastoral dos Migrantes
344

 

começa seu trabalho de articulação na organização de migrantes nacionais e, de acordo 

com José Roberval Freire da Silva
345

, a partir de 1989, também de imigrantes 

internacionais.  

É na década de 1990, entretanto, que estas instituições começam a receber 

numerosos relatos de imigrantes que não puderam efetuar sua matrícula nas instituições de 

ensino do Estado de São Paulo em razão da falta de documentação brasileira. De acordo 

com Margherita Bonassi
346

, foi por meio de notificações emitidas pelas escolas 

apresentadas pelos imigrantes que se tomou conhecimento da Resolução n.º 9 (SE-09/90). 

O Centro Pastoral dos Migrantes procurou, então, a Secretaria da Educação. Seus 

funcionários, no entanto, pareciam saber muito pouco, neste primeiro momento, sobre a 

normativa. 

A fim de entender o que se passava e solucionar o problema da exclusão dos 

imigrantes indocumentados das escolas no Estado, o Serviço Pastoral dos Migrantes e o 

Centro Pastoral dos Migrantes dialogaram e visitaram, dentre outras instituições, escolas, 

Delegacias e Coordenadorias de Ensino, a Secretaria da Educação, a Polícia Federal, 

associações que trabalhavam com direitos humanos, consulados e grupos paroquiais. A 

dificuldade de sensibilizar as pessoas acerca do tema era evidente, muitos entendiam a 

Resolução como uma medida burocrática, sem entender a abrangência dos seus efeitos; 
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outros tantos entendiam como justificável a exclusão do sistema de ensino pela falta de 

documentos
347

.  

Desde a promulgação do Estatuto do Estrangeiro, em 1980, foi se formando um 

grupo de advogados, organizações de direitos humanos vinculadas à Igreja Católica – 

como a Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo e o Serviço Pastoral dos 

Migrantes – e o Centro de Estudos Migratórios, que estudava estratégias e propostas de 

modificação da legislação. Uma nova lei de migrações ou mesmo a inclusão de alterações 

no texto legal já existente e vigente poderiam solucionar a questão da educação assim 

como tantos outros problemas vivenciados pelos imigrantes no país
348

. 

A divulgação da publicação da Resolução e da exclusão de muitas crianças 

imigrantes das escolas passou a ser pauta de boletins
349

 dos movimentos operários, 

pastorais e no semanário O São Paulo, da Arquidiocese
350

. O Serviço Pastoral dos 

Migrantes, por meio de seu boletim Nosotros, tentava sensibilizar profissionais e entidades 

para, em conjunto, lutar contra a Resolução que violava direitos fundamentais dos 

migrantes
351

. A mídia impressa de grande circulação e os grandes canais da televisão, 

entretanto, resistiam em noticiar os desrespeitos sofridos por imigrantes. 

O Centro Pastoral dos Migrantes, a partir de 1989, recebeu a assistência do Centro 

Scalabriniano de Estudos Migratórios (CSEM), de Brasília, no acompanhamento dos 

pedidos de permanência de estrangeiros no Ministério da Justiça. Foi por meio da atuação 

do CSEM junto a este Ministério que se alcançou que a Polícia Federal, no Estado de São 

Paulo, emitisse, quando solicitada pelos interessados, uma carta autorizando as escolas a 

aceitar a matrícula de alunos estrangeiros que possuíssem apenas o protocolo provisório 

expedido pela mesma Polícia Federal, que comprovava a estadia regular, e ainda não a 

Carteira de Identidade do Estrangeiro (CIE) 
352

.  

 A pedido do Centro Pastoral dos Migrantes, a Comissão Justiça e Paz da 

Arquidiocese de São Paulo, pelo advogado Belisário dos Santos Júnior, requereu 

formalmente à Secretaria da Educação, na pessoa do então Secretário Fernando de Moraes, 
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a revogação da Resolução n.º 9 (SE-09/90) 
353

. A partir de um encontro com Dom Paulo 

Evaristo Arns foi possível, ainda, agendar uma audiência com o Secretário da Educação 

para junho de 1993. No encontro, no entanto, o Secretário e a assessoria jurídica da 

Secretaria afirmaram que nada poderiam fazer, na esfera estadual, diante dos dispositivos 

federais. Fernando de Moraes se dispôs a dialogar com o Ministro da Justiça em conjunto 

com os advogados e membros do Centro Pastoral dos Migrantes e do Serviço Pastoral dos 

Migrantes. O Secretário solicitou, também, a elaboração de um documento que relatasse a 

realidade dos imigrantes e que incluísse uma lista com os nomes de, ao menos, cinquenta 

jovens alunos excluídos da escola, para ser a base de um possível pedido de revisão e 

anulação da Resolução
354

.  

 De modo que era imprescindível convencer muitas famílias de imigrantes a 

autorizarem a inclusão dos seus nomes nesta lista, o que tornaria pública sua condição 

indocumentada. Margherita Bonassi localizou os nomes e endereços de famílias com filhos 

em idade escolar a partir das informações constantes no fichário dos atendimentos 

realizados pelo Centro Pastoral dos Migrantes e passou a procurá-las. Muitas famílias 

foram visitadas, mas a dificuldade de convencê-las a fazer pública sua situação irregular no 

Brasil era desmedida. O medo da deportação impediu muitos imigrantes de autorizarem a 

utilização de seus nomes
355

.  

Em agosto de 1993 é noticiada a substituição de Fernando de Moraes, que passa a 

não ser mais o Secretário da Educação de São Paulo
356

. O fato, no entanto, não paralisou a 

elaboração do Dossiê que iria documentar a situação dos jovens imigrantes excluídos do 

acesso à educação escolar no Estado por conta de sua situação migratória irregular. 

A temática alcançou ser apresentada à população no Globo Repórter, que dedicou 

um de seus programas a mostrar a situação dos imigrantes indocumentados em São Paulo. 

A Emissora de Televisão Globo procurou o Centro Pastoral dos Migrantes solicitando 

colaboração para encontrar famílias de imigrantes em situação irregular que pudessem 

testemunhar suas vivências no país. O programa foi televisionado no dia 24 de setembro de 
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1993 e, como decorrência, houve um aumento no número de famílias de imigrantes que 

procuraram auxílio na Instituição
357

.  

Apesar do mérito de trazer ao debate um tema de tamanha importância e tão pouco 

noticiado pelos grandes meios de comunicação, o programa, em muitos momentos, traz 

afirmações impróprias, em uma abordagem da questão que não alcançou propiciar uma 

visão mais humana e igualitária para com os imigrantes
358

. O apresentador, Celso Freitas, 

chega a afirmar: “Eles parecem gente comum de classe média, mas são estrangeiros 

clandestinos. Não podem ter conta em banco e os filhos não conseguem estudar”. 

A narrativa do apresentador remete o telespectador ao que se entende por 

clandestino. A abordagem do tema se dá pelo viés do medo, do oculto. O programa se 

propõe a desvendar “os lugares escuros onde se escondem os clandestinos”. Há denúncias 

de imigrantes bolivianos trabalhando em condições análogas as de escravo em uma oficina 

de costura e o depoimento de um imigrante que afirma preferir ganhar oito cruzeiros de 

Real por peça a voltar para a Bolívia e ficar sem emprego algum.  

O tema do acesso à educação escolar é inicialmente apresentado em entrevista 

realizada pelo repórter Carlos Dorneles em uma praça na cidade, a Praça Padre Bento, no 

bairro do Pari
359

. Era noite, o único foco de luz que interrompe a escuridão é 

proporcionado por uma fogueira. Tem-se a impressão de que as imagens são filmadas por 

uma câmera escondida, situada em local distante da praça. Não é possível ver o 

entrevistado. Pode-se tão somente escutar o diálogo que segue: 

-[...] Qual é o seu sonho?  

-É ter documentos para estudar.  

-Você gostaria de estudar aqui? 
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- Muito. Eu gostaria muito. 

- E você já tentou?  

- Não, ainda não. 

- Você tem medo? 

- Sim, eu quero tentar, mas não tenho documento. 

- Você tem medo sem documento? 

- Sim. 

Em outro momento, o programa apresenta os depoimentos de uma imigrante 

indocumentada uruguaia de 15 anos, que afirma ter medo de ser obrigada a parar de 

estudar e de ser deportada do Brasil, país que considera como sua pátria. Outros dois 

imigrantes indocumentados, de nacionalidade chilena, afirmam que sequer conseguiram 

efetuar a matrícula em alguma escola e que por esta razão trabalham na pequena fábrica de 

bolsas do pai, também sem documentos. Uma imigrante coreana em situação irregular 

chega afirmar que para conseguir matricular o seu filho em uma escola apresentou o 

documento de outra criança
360

. 

Relatos de violações do direito à educação escolar de imigrantes no Estado de São 

Paulo, em pleno final do século XX, não paravam de surgir. O problema persistia. Em 

fevereiro do ano de 1994 o Dossiê-Escola logrou ser concluído pelo Centro Pastoral dos 

Migrantes. Os nomes de cinquenta e cinco jovens imigrantes excluídos do sistema de 

ensino de São Paulo constavam como exemplo deste desrespeito aos dispositivos da 

Constituição Federal. De acordo com Margherita Bonassi, o Documento foi apresentado ao 

Ministério Público, no dia 4 de fevereiro do mesmo ano, para que se revogasse a 

Resolução. Mais uma vez, ainda segundo a autora, não foi possível paralisar a aplicação da 

normativa estadual, tendo o Ministério Público justificado que se tratava de Resolução com 

fundamento em dispositivos federais
361

.  

Tão somente no dia 2 de fevereiro de 1995, aproximadamente cinco anos após a sua 

publicação, a Resolução n.º 9 (SE 09/90) teve sua revogação declarada por meio da 

Resolução n.º 10 (SE 10/95) da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. A 

Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo havia apresentado representação 

requerendo a sua revogação ao governador, recém-eleito, Mario Covas. O advogado 

Belisário dos Santos Júnior foi nomeado Secretário da Justiça e Defesa da Cidadania do 

Estado de São Paulo e já na sua primeira semana de trabalho organizou a cerimonia em que 

por meio da nova Resolução se universalizaria, enfim, o acesso à educação escolar no 
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Estado. O ato foi realizado no dia 2 de fevereiro de 1995, no Palácio dos Bandeirantes, 

com a presença, dentre outras pessoas, do Governador, Mario Covas, da Secretária de 

Educação do Estado de São Paulo, Teresa Roserley Neubauer da Silva, do Secretário da 

Justiça e Defesa da Cidadania do Estado, Belisário dos Santos Júnior e de imigrantes e 

associações que trabalhavam com a temática de imigração
362

. Ao que tudo indicava, o 

acesso à educação escolar de imigrantes indocumentados já não seria mais um problema no 

Estado de São Paulo. 

 

 

2.5 A Resolução n.º 10 (SE-10/95) da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 

e a garantia do exercício do direito à educação escolar de imigrantes 

 

 

A Resolução n.º 10 (SE – 10/95), de 2 de fevereiro de 1995, da Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo, que dispõe sobre matrícula de aluno estrangeiro na 

Rede Estadual de Ensino fundamental e médio, agora com fundamento na Constituição 

Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente e não mais no Estatuto do Estrangeiro, 

considerando a necessidade, de acordo com o Documento, “de impedir qualquer tipo de 

discriminação entre criança brasileira e estrangeira documentada ou não”; “de se 

garantirem preceitos contidos em instrumentos internacionais de que é parte o Brasil”; e 

“de se estabelecerem todos os direitos de crianças e adolescentes à educação nas escolas 

públicas, independentemente de sua nacionalidade ou documentação”, determina que: 

Artigo 1º - As escolas estaduais que ministram o ensino fundamental e 

médio deverão receber os pedidos de matrícula dos alunos estrangeiros, 

de acordo com o disposto nesta Resolução. 

Artigo 2º - A Direção da Escola deverá proceder à matrícula dos alunos 

estrangeiros sem qualquer discriminação, observando, no que couber, as 

mesmas normas regimentais que disciplinam a matrícula de alunos 

brasileiros nas escolas da rede estadual de ensino. 

Artigo 3º - As Coordenadorias de Ensino e de Estudos e Normas 

Pedagógicas baixarão instruções conjuntas, que se fizeram necessárias, 

para a aplicação do disposto nesta resolução. 

Artigo 4º - As autoridades da rede estadual de ensino deverão envidar 

esforços para que todos os interessados tenham garantido o seu direito à 

matrícula nas escolas públicas, ainda no corrente ano. 
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Artigo 5º - A Direção da Escola deverá observar o disposto na 

Deliberação CEE nº 12/83, para as decisões sobre equivalência de 

estudos, realizados no exterior, aos do Brasil, quando for o caso. 

Artigo 6º - Os alunos cujas matrículas não foram aceitas ou as tiveram 

canceladas poderão reaver seu direito, sem que para isso sejam impostas 

quaisquer outras condições, além das que tenham possibilidade de 

apresentar. 

Artigo 7º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 

ficando revogadas as disposições em contrário, em especial, a Resolução 

SE nº 9, de 8-1-90
363

.  

Em outras palavras, com a Resolução, todas as escolas estaduais que ministram o 

ensino fundamental e médio deverão proceder a matrícula de todos os alunos estrangeiros, 

estejam eles em situação migratória regular ou não. Entretanto, tão somente a publicação 

de uma nova Resolução não bastou, já que muitas escolas desconheciam o seu conteúdo. 

Neste sentido, foi imprescindível o trabalho de instituições da sociedade civil junto a 

Secretaria da Educação para a sensibilização sobre a temática e a concretização do que nela 

estava disposto
364

. 

O debate, no entanto, não estava esgotado. É importante enfatizar, ainda, a 

existência de posteriores Deliberações
365

 e Pareceres
366

, tanto do Conselho Estadual de 

Educação de São Paulo
367

 como do Conselho Municipal de Educação de São Paulo
368

, 
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apresentando, novamente, questionamentos a respeito do tema da inclusão de imigrantes 

no sistema de ensino brasileiro
369

, particularmente no Estado de São Paulo
370

. 

O que indica que a publicação de uma Resolução da Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo - Resolução n.º 10 (SE-10/95) - não preencheu a necessidade de uma 

discussão mais ampla, que resulte na conscientização da necessidade de garantia a todos 

imigrantes internacionais que vivam no Brasil, de maneira documentada ou não, o direito à 

educação escolar. 

 

 

2.6 Outros e novos questionamentos: que direitos possuem os imigrantes sem 

documentos? 

 

2.6.1 O Conselho Estadual de Educação de São Paulo 

 

2.6.1.1 Parecer n.º 130/1991 
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 No ano de 1991, ainda sob a vigência da Resolução n.º 9 (SE 09/90), o Conselho 

Estadual de Educação de São Paulo foi solicitado a se manifestar, pela interessada Escola 

Estadual Primeiro e Segundo Grau (EEPSG) "Prof. Oswaldo Ranazzi", sobre a 

equivalência de estudos e a documentação exigida para matrícula de aluno estrangeiro. O 

motivo da solicitação se deu por problemas para efetuar a matrícula de uma aluna que 

apresentou sua Carteira de Identidade do Estrangeiro (CIE) tardiamente, tendo frequentado 

as aulas e cumprido tarefas e avaliações com registro de frequência e aproveitamento. 

A imigrante havia solicitado, em fevereiro de 1990, à EEPSG "Prof. Oswaldo 

Ranazzi", sua matrícula, apresentando a documentação escolar necessária e seu documento 

de identidade do país de origem, Argentina. O Delegado de Ensino autorizou sua 

frequência às aulas condicionando, no entanto, a efetivação da matrícula à apresentação do 

documento de identidade fornecido pelo órgão competente brasileiro, o que foi realizado 

tão somente no mês de agosto.  

O Supervisor de Ensino responsável pela unidade escolar, em setembro do mesmo 

ano se manifesta no sentido de que não haveria a possibilidade da efetivação da matrícula 

da interessada, por conta da data de apresentação do documento. A direção da escola 

entendeu, em sentido contrário, pela viabilidade da matrícula da aluna, informando a 

frequência regular e o cumprimento das avaliações por parte da interessada. A Divisão 

Regional de Ensino (DRE) de Presidente Prudente entendeu, também, ser viável a 

matrícula da aluna, recomendando o envio ao Conselho Estadual de Educação. 

 No Parecer n.º 130/1991 do Conselho Estadual de Educação
371

, o Conselheiro, e ora 

Relator, Yugo Okida certifica que a documentação escolar apresentada pela interessada 

atendeu as exigências legais para o reconhecimento da equivalência de estudos feitos no 

exterior. Entretanto, a declaração de equivalência proferida pela escola e homologada pelo 

Supervisor de Ensino foi procedida fora dos prazos estabelecidos na Deliberação CEE n.º 

12/83 (alterada pela Deliberação CEE nº 12/86), que rege a matéria no Estado de São 

Paulo. Ademais, a matrícula da aluna, do mesmo modo, não foi efetuada em tempo hábil, 

pela ausência do documento de identificação pessoal exigido pela legislação nacional, nos 

termos do art. 48 do Estatuto do Estrangeiro, art. 58
372

 e 60
373

 do Decreto n.º 86.715/81 e 
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art. 1º da Resolução n.º 9 (SE 9/90). De modo que a situação escolar da interessada 

apresentava-se irregular. 

O Conselheiro pondera, entretanto, que embora de maneira tardia, foram 

apresentados os documentos exigidos legalmente e a interessada, mesmo que não 

matriculada formalmente, realizou, de fato, os estudos na 3ª série do 2º grau desde o início 

do ano letivo de 1990. O Parecer, então, autoriza a efetivação de sua matrícula. 

 

 

2.6.1.2 Parecer n.º 786 / 1995 

 

 

 No ano de 1995, após cinco meses da publicação da Resolução n.º 10/95 (SE- 

10/95), a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo encaminhou ao Conselho 

Estadual de Educação um requerimento conjunto da Coordenadoria de Ensino da Região 

Metropolitana da Grande São Paulo (COGSP), da Coordenadoria de Ensino do Interior 

(CEI) e da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP), segundo o qual se 

solicitava que os benefícios proporcionados pela Resolução n.º 10 (SE-10/95) sejam 

igualmente estendidos aos alunos da Rede Municipal e Particular de Ensino. De acordo 

com a Resolução n.º 10, com fundamento em preceitos constitucionais e no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, os alunos estrangeiros, estejam estes em situação migratória 

regular ou irregular no país, tem direito ao acesso e a permanência na Rede Estadual de 

Ensino fundamental e médio. 

 No Requerimento é destacado que tal Resolução não alcança a Rede Particular e 

Municipal de Ensino, possibilitando que muitas escolas privadas relutem em contrariar o 

Estatuto do Estrangeiro, havendo, ademais, alunos que conseguem efetuar a matrícula em 

algumas das escolas particulares ou municipais, mas que têm seus atos escolares 

considerados nulos ou inexistentes, quando não apresentam, no prazo determinado pela 

direção, os documentos exigidos. Segundo o Documento, a transferência destes alunos para 
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a rede estadual de ensino provoca, em muitas situações, conflitos e decisões diferenciadas 

das autoridades de ensino. 

 Diante dos fatos alegados, no Parecer n.º 786/1995 do Conselho Estadual de 

Educação
374

, o Conselheiro, e ora Relator, João Gualberto de Carvalho Meneses aduz que a 

matéria foi amplamente debatida pela Comissão de Legislação e Normas, a qual considera 

a Resolução n.º 10 (SE-10/95) do maior alcance democrático e educacional. O Conselheiro 

entende tratar-se de “matéria na qual se evidencia manifesto conflito de legislação federal, 

contrapondo-se a Lei de Estrangeiros e o Estatuto da Criança e do Adolescente, por via de 

entendimento de dispositivos constitucionais”. Deste modo, declara que a Comissão não 

tem competência para dirimir conflitos jurídico-constitucionais. Justifica-se o Conselheiro 

alertando que a legislação em questão não pode ser considerada um dispositivo 

educacional, ao qual o Conselho de Educação deva manifestar-se. 

 O Relator declara a necessidade de incentivar as escolas a aceitar a matrícula e a 

permanência de todos os estrangeiros, ainda que sem documentação, mas não entende 

como viável constranger os diretores de escolas privadas a desrespeitarem o disposto no 

Estatuto do Estrangeiro. Concluindo, neste sentido, pelo encaminhamento da questão à 

Procuradoria Geral do Estado, solicitando providências para se sanar o eventual conflito 

entre os princípios e dispositivos da Constituição Federal de 1988, do Estatuto da Criança e 

do Adolescente e do Estatuto dos Estrangeiros, no que se refere a matrícula de estrangeiros 

em todas as escolas do Sistema de Ensino do Estado de São Paulo. 

 

 

2.6.1.3 O Parecer n.º 445/1997 e a Deliberação n.º 16/1997 

 

 

Em 1997, o Conselho Estadual de Educação de São Paulo foi solicitado a se 

manifestar, pela Delegacia de Ensino de Mogi das Cruzes, a respeito da compatibilidade do 

conteúdo da Resolução n.º 10 (SE-10/95) com relação ao art. 48 do Estatuto do 

Estrangeiro. A Comissão de Legislação e Normas deste Conselho encaminhou o 

questionamento às Câmaras de Ensino Fundamental e de Ensino Médio. 
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Mais uma vez estamos diante da abrangência da Resolução n.º 10 (SE-10/95), que 

se encontra, notoriamente, em sentido contrário as disposições do Estatuto do Estrangeiro. 

Enquanto este último impõe a necessidade de regularização da documentação, assim como 

o dever de comunicação ao Ministério da Justiça quando da matrícula de estrangeiros nas 

escolas; a primeira garante matrícula destes mesmos, independente de documentação, na 

Rede Estadual de Ensino e não faz alusão a qualquer tipo de comunicação desse ato. 

Desta incompatibilidade advém a solicitação de orientação por parte do grupo de 

Supervisão da supracitada Delegacia de Ensino, que entende que a Resolução n.º 10 (SE- 

10/95) contraria o artigo 48 da Lei n.º 6.815/80. Questiona-se a aplicação de diferentes 

dispositivos, ambos tratando da matrícula de estrangeiros, nas hipóteses de matrícula em 

Escolas Estaduais e Particulares, ora aplicando a Resolução, ora o Estatuto do Estrangeiro, 

respectivamente. Para a Delegacia, isso possibilita atitudes discriminatórias no mesmo 

Sistema de Ensino do Estado de São Paulo. 

No Parecer n.º 445/1997 do Conselho Estadual de Educação
375

 são apresentados os 

entendimentos da Consultoria Jurídica da Secretaria de Educação do Estado e da 

Procuradoria Geral do Estado. Enquanto a Secretaria entende pela revogação do art. 48 do 

Estatuto do Estrangeiro diante da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Criança e 

do Adolescente; a Procuradoria pronunciou-se (Parecer PA-3 n.º 124/96) no sentido de que 

as crianças e adolescentes estrangeiros, ainda que em situação migratória irregular no país, 

têm direito à Educação. Não sendo aplicado a elas o caput do art. 48 do Estatuto do 

Estrangeiro, que condiciona a matrícula de estrangeiro em estabelecimento de ensino à 

apresentação de documento que comprove sua regularidade. Na avaliação da Procuradoria, 

no entanto, o parágrafo único desse mesmo artigo deve ser aplicado, tendo os 

estabelecimentos de ensino que informar ao Ministério da Justiça os dados de identificação 

do estrangeiro matriculado, bem como a suspensão ou cancelamento da matrícula dos 

mesmos ou a conclusão do curso.  

O relator do Parecer, o Conselheiro Francisco José Carbonari, pondera ser 

inquestionável a revogação do caput do art. 48 do Estatuto do Estrangeiro e a validade do 

conteúdo da Resolução n.º 10 (SE 10/95). No que diz respeito ao seu parágrafo único, nas 

palavras do Parecer: 
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Impor condição para efetivação de matrícula a criança proveniente de 

outro país, é criar uma discriminação intolerável pela ordem 

constitucional que garante a todos igual acesso à educação e permanência 

na escola. 

Mais que isto, ao não fazer nenhuma referência sobre a necessidade dos 

estabelecimentos de ensino informar ao Ministério da Justiça as referidas 

matrículas e suas alterações, agiu com coerência. Da mesma forma como 

não se aplica o artigo 48, “caput”, da Lei dos Estrangeiros, por estar 

tacitamente revogado, também pelos mesmos motivos, não se aplica seu 

parágrafo único, tão discriminatório e contrário ao texto constitucional 

vigente e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, como o “caput” do 

artigo, antes invocado. 

Isto, sem levar em consideração que estaríamos atribuindo à direção dos 

estabelecimentos de ensino uma atividade que não lhes compete e que é 

totalmente estranha e contrária ao processo educacional. Informar o 

Ministério da Justiça através de listas de alunos é tão discriminatório 

quanto impedir suas matrículas e pode, em última instância, produzir o 

mesmo efeito. 

Neste sentido, para responder aos questionamentos levantados pela Delegacia de 

Ensino de Mogi das Cruzes, o Conselho publicou a Deliberação n.º 16/1997, que estende o 

teor da Resolução n.º 10 (SE-10/95) a todo o Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, 

assegurando a matrícula de todos os alunos estrangeiros, em situação migratória regular ou 

não, nos estabelecimentos de ensino que ministram o ensino fundamental e médio
376

. A 

própria Procuradoria, em seu parecer, aduziu ser a Resolução n.º 10 válida, sendo o 

Conselho de Estadual de Educação competente para editar Deliberação neste mesmo 

sentido a todo o sistema escolar no Estado.  

 

 

2.6.1.4 Parecer n.º 633/2008 

 

 

Em 2008, surge para o Conselho Estadual de Educação a questão da 

impossibilidade de oficialização da conclusão de curso por parte de estudantes estrangeiros 

indocumentados que frequentaram as aulas, por um problema técnico no sistema que 

impossibilitava o cadastro do aluno sem que se preenchesse o campo destinado ao Registro 

Nacional do Estrangeiro (RNE). A Secretária de Educação do Estado de São Paulo recebeu 
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um ofício da Associação Brasileira de Educação Coreana, mantenedora do Colégio 

Polilogos, e encaminhou os autos para a manifestação do Conselho. 

Em seu ofício, a Associação declarava que a partir de 2002, com a adoção do 

Sistema Gestão Dinâmica da Administração Escolar (GDAE), deixou de ser possível 

realizar o cadastramento de alunos sem informar o Registro de Identidade (RG) ou o 

Registro Nacional de Estrangeiro (RNE). Em decorrência, os alunos estrangeiros, em 

situação migratória irregular, que alcançaram se matricular e frequentar as aulas pelo novo 

entendimento da Secretaria da Educação, do Conselho Estadual e Municipal de 

Educação
377

 de São Paulo, não puderam oficializar a conclusão do curso.  

Novamente, o Conselho Estadual de Educação se encontra diante de limitações ao 

acesso ao direito à educação escolar por parte de imigrantes indocumentados. Em seu 

Parecer
378

, o Conselheiro e Relator Hubert Alquéres, entende que as limitações não se 

encontram mais no campo das matrículas em escolas públicas ou privadas de São Paulo, 

mas, agora, no campo burocrático, originadas da implantação, em 2001, do Sistema Gestão 

Dinâmica da Administração Escolar
379

 pela Secretaria da Educação de São Paulo. Cabe 

anotar, como fez o Parecer, que estes mesmos alunos foram matriculados regularmente e 

receberam um número de Registro de Matrícula, sendo-lhes proporcionado o acesso à 

educação escolar, a progressão nos estudos, mas não o direito de receberem o certificado 

ou diploma. 

A Associação e o Relator do Parecer mencionam o Parecer n.º 17/2004 do 

Conselho Municipal de Educação, em que se solucionou a questão da emissão e validação 

dos certificados dos alunos estrangeiros na esfera municipal e que apresenta fatos muitos 

similares aos então apresentados, o que sugere que o problema relatado ocorre desde 2004. 

Diante dos fatos, o Parecer indica que a Secretaria da Educação deve orientar e 

providenciar que o órgão responsável pelo Sistema Gestão Dinâmica da Administração 
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SÃO PAULO (Estado). Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Parecer n.º 633/2008, aprovado em 

26/11/2008. Relator Hubert Alquéres. (Cf. ANEXO G). 
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Escolar altere seus procedimentos no sentido de que todos os alunos estrangeiros possam 

ser devidamente cadastrados, ainda que não disponham do Registro Nacional do 

Estrangeiro. Cabendo a cada Instituição de ensino, nos termos do art. 24, VII da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação
380

, expedir históricos escolares, declarações de conclusão 

de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, zelando e atestando sua 

regularidade e fidedignidade. E, provisoriamente, até que o Sistema Gestão Dinâmica da 

Administração Escolar tenha sido alterado, a Secretaria de Educação deve dar publicidade 

aos documentos do aluno estrangeiro indocumentado por meio do Diário Oficial, 

realizando a sua inclusão posterior no Sistema
381

. 

 

 

2.6.2 O Conselho Municipal de Educação de São Paulo 

 

2.6.2.1 Parecer n.º 07/1998 

 

 

Em 1998, é a vez do Conselho Municipal de Educação de São Paulo analisar a 

questão do aluno estrangeiro indocumentado, por meio do Parecer n.º 07/1998
382

. A 

solicitação de parecer, em caráter de urgência, diz respeito ao procedimento da matrícula 

de imigrantes desprovidos ou com documentação pessoal e escolar incompleta. A 

Delegacia Regional de Ensino do Município - 8 (DREM-8) entende ser acertada a imediata 

admissão da imigrante, originária da Bolívia, portadora de passaporte do país de origem e 

com dificuldade na Língua Portuguesa, com fundamento na normatização existente sobre a 

questão na seara estadual. 
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O Conselheiro, e ora Relator, Arnold Fioravante, declara que em que pese o 

conteúdo constitucional, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, na esfera administrativa, há, ainda, questionamentos quanto a 

aplicação do Estatuto do Estrangeiro. O Relator menciona o parecer da Procuradoria Geral 

do Estado (Parecer PA-3 n.º 124/96), segundo o qual não seria aplicado aos imigrantes em 

situação irregular tão somente o caput do art. 48 do Estatuto do Estrangeiro, permanecendo 

a aplicação do seu parágrafo único, devendo os estabelecimentos de ensino informar ao 

Ministério da Justiça os dados de identificação do estrangeiro matriculado, bem como a 

suspensão ou cancelamento da matrícula dos mesmos ou a conclusão do curso, sob pena de 

multa pelo seu descumprimento, conforme disposto no art. 125, XIV, do mesmo Estatuto. 

O Parecer do Conselho Municipal de Educação adota, no entanto, uma avaliação 

alternativa acerca do tema. Este se pronuncia pela possibilidade de matrícula de alunos 

estrangeiros, sejam eles documentados ou não, na Rede Municipal de Ensino, ponderando, 

entretanto, que os estabelecimentos de ensino deveriam encaminhar uma relação dos dados 

de identificação dos alunos ao Ministério da Justiça, apenas quando da suspensão ou 

cancelamento da matrícula ou conclusão do curso, e não mais quando da matrícula, de 

acordo com o art. 83, §2º, do Decreto n.º 86.715/81.  

A remessa de dados, de acordo com o Relator, é necessária para a realização das 

finalidades traçadas pelo Estatuto do Estrangeiro, entre elas “a segurança nacional e a 

defesa do trabalhador, hoje preocupação também de caráter universal”. Ainda segundo o 

Parecer, tal remessa se realizará até que seja pronunciado outro e melhor entendimento 

sobre o parágrafo único do art. 48 do Estatuto do Estrangeiro pela Procuradoria Geral do 

Estado. 

 

 

2.6.2.2 Parecer n.º 17/2004 

 

 

Em 2004, mais uma vez, a questão dos alunos imigrantes não registrados no Brasil 

motiva um parecer do Conselho Municipal de Educação de São Paulo. Desta vez se solicita 

a manifestação deste Conselho sobre a divergência de interpretação entre este primeiro e o 

Conselho Estadual de Educação de São Paulo, no que tange a remessa de dados dos alunos 
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imigrantes indocumentados quando da suspensão ou cancelamento da matrícula ou da 

conclusão do curso. 

Na apreciação da temática, o Parecer n.º 17/2004
383

 adota o entendimento de que tal 

questão ultrapassa os limites burocrático-administrativos, envolvendo os direitos 

fundamentais do ser humano. Sendo, portanto, oportuno o pronunciamento de uma posição 

clara na defesa do pleno direito à educação. 

O Conselho Municipal de Educação modifica o seu entendimento sobre a questão 

constante no seu anterior Parecer n.º 07/1998 e passa a adotar o mesmo argumento 

utilizado pelo Conselho Estadual de Educação, segundo o qual a farta legislação 

superveniente que defende o pleno direito universal à educação revogou o caput do artigo 

48, do Estatuto do Estrangeiro, por ser discriminatório, e, neste mesmo sentido, também 

revogou o seu parágrafo único, anulando a exigibilidade de encaminhamento de dados dos 

alunos estrangeiros ao Ministério da Justiça, por entender ser igualmente um ato 

discriminatório, o qual poderia, em última instância, ter o mesmo efeito que o impedimento 

de suas matrículas.  

O Conselho consultou, ainda, o Promotor Motauri Ciochetti de Souza, da 

Promotoria de Justiça de Defesa dos Interesses Difusos e Coletivos da Infância e da 

Juventude da Capital, que se pronunciou pelo acerto em não encaminhar os dados dos 

alunos estrangeiros ao Ministério da Justiça, o que em seu entendimento esta de acordo 

com a legislação vigente. 

 O Parecer se coloca alinhado a Resolução n.º 10 (SE-10/95) da Secretaria da 

Educação, a Deliberação n.º 16/1997 e o Parecer n.º 445/1997, ambos do Conselho 

Estadual de Educação. Afirmando, ainda, que no Sistema Municipal de Ensino de São 

Paulo, todas as crianças, adolescentes e jovens têm direito à educação, sendo inadmissível 

qualquer discriminação no que se refere ao seu direito. Não sendo função da escola, 

portanto, o papel de fiscalizador, o que faz ser inexigível o encaminhamento ao Ministério 

da Justiça dos dados de identificação do aluno estrangeiro sem registro no Brasil.  

 O Conselheiro, e ora Relator, Artur Costa Neto, finaliza o Parecer aduzindo ser 

dever da escola esclarecer e orientar os estrangeiros, quando solicitada, sobre os 

procedimentos para a regularização da situação migratória e a garantia de direitos no país. 
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Cabendo, ainda, ao Sistema Municipal de Ensino providenciar a publicação dos nomes de 

alunos concluintes de curso, ou outro meio eficaz, para que o aluno imigrante, esteja ele 

em situação migratória regular ou não, tenha assegurado seus direitos e, em situações de 

transferência, garantir o fornecimento da documentação necessária e adequada a 

continuidade de seus estudos. O Conselho declara a revogação do anterior Parecer n.º 

07/1998. 

 

 

2.6.3 As dificuldades para acessar o Poder Judiciário: o tema do direito à educação 

escolar de imigrantes em ações judiciais  

 

 

Ao trabalhar o tema da proteção de um direito fundamental, particularmente o 

direito à educação escolar, por meio de ações judiciais, há que se ponderar as dificuldades 

enfrentadas por famílias de imigrantes indocumentados no acesso ao Poder Judiciário, 

dentre outros aspectos, pela falta de informação a respeito de direitos no Brasil, pelo medo 

de exposição da situação migratória irregular em que se encontram, e pelas extensas 

jornadas de trabalho que as impedem, muitas vezes, de procurar auxílio. 

Sobretudo entre as duas últimas décadas do século XX (1980/1990), era 

generalizado, entre os imigrantes, o medo de ser deportado do país. A severa legislação 

vigente, o Estatuto do Estrangeiro, e sua ríspida aplicação, não deixavam margem de opção 

para uma entrada regular de muitos imigrantes que escolhiam o Brasil como destino. 

Ingressavam e permaneciam no país, deste modo, em situação irregular.  

Belisário dos Santos Júnior afirma que no Brasil das décadas de 1980 e 1990, mas 

principalmente da primeira, ao estrangeiro era solicitada a apresentação da documentação a 

todo o momento e em qualquer lugar, o que refletiu no alto número de famílias de 

imigrantes que foram deportadas
384

. 

A percepção acerca do medo da deportação por parte de imigrantes esteve presente 

nos relatos dos outros entrevistados
385

. José Roberval Freire da Silva, do mesmo modo, 
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observa que o medo da deportação por parte dos imigrantes em situação irregular, neste 

mesmo período, era muito forte, porque elas, de fato, ocorriam
386

. 

Margherita Bonassi descreve histórias de imigrantes indocumentados que, na 

década de 1990, eram abordados por agentes da Polícia Federal e notificados a deixar o 

país ou serem deportados, em locais públicos como praças, ou em atividades cotidianas, 

como em lanchonetes. Ao receberem o Auto de Infração, em que constava a multa por eles 

devida ao Estado e a intimação para se retirarem do país no prazo de oito dias, muitos 

acabavam assinando uma declaração em que declinavam “do direito de apresentar defesa 

dentro do prazo legal” e declaravam “incontestável o presente auto”, sem sequer 

entenderem o que dizia o documento. Mesmo com a notificação para deixar o país, alguns 

permaneciam tentando se esquivar de uma nova abordagem policial. Outros não tinham a 

mesma sorte, e quando reincidentes, recebiam multas mais altas que as primeiras e, muitas 

vezes, eram deportados de maneira imediata
387

.  

Tamanho era o medo de ter que deixar o país que grande parte dos imigrantes 

preferia se calar diante de seus direitos desrespeitados no Brasil, a ter que expor sua 

situação irregular. Corroborava com o temor o fato de que muitos deles possuíam vizinhos 

e parentes que haviam sido deportados em abordagens realizadas pela Polícia Federal nas 

próprias residências, as quais, especialmente entre os imigrantes de origem boliviana e 

paraguaia inseridos no mercado de trabalho do setor têxtil, também eram seu local de 

trabalho
388

. O que dificultou a mobilização destes imigrantes para demandar, 

especialmente na seara judiciária, seus direitos, e limitou a esfera de ação das instituições 

que trabalhavam na assistência de imigrantes em São Paulo.   

Por ser o problema da exclusão do acesso à educação escolar uma das muitas 

violações de direitos advindas da permanência em situação migratória irregular no país, 

observou-se que instituições como a Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo 

e o Centro Pastoral dos Migrantes trabalhavam, principalmente, para que as famílias 

alcançassem a documentação no Brasil. O que proporcionaria o acesso mais amplo aos 
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direitos fundamentais no país e que incluiria, dentre outros e para além do direito à 

educação escolar, também ao trabalho formal e a permanência no Brasil.  

Belisário dos Santos Júnior, que trabalhava a época para a Comissão Justiça e Paz 

da Arquidiocese de São Paulo, afirma não saber se houve ações individuais, em âmbito 

judicial, nas décadas de 1980 e 1990, especificamente para a reinserção de imigrantes 

indocumentados nas escolas em São Paulo, mas acredita que se existiram, foram em 

número bem reduzido por conta do medo da exposição da situação irregular de muitas 

famílias
389

.  

Maritza Ferretti Farena, que na década de 1990 realizava um trabalho voluntário, 

como Assessora Jurídica, para o Centro Pastoral dos Migrantes em São Paulo, no mesmo 

sentido, assevera ter se dedicado mais a regularização migratória, que garantiria a 

permanência das famílias de imigrantes no Brasil
390

. Esclarece a advogada que a falta de 

documentação era, no período, a causa maior da violação do exercício de direitos 

fundamentais no país 
391

.  

De fato, tornava-se arriscado pleitear a proteção do direito à educação pela via 

judicial, expor sua falta de documentação e seus dados pessoais, diante dos altos números 

de deportações. A tentativa de garantir a permanência regular das famílias no Brasil 

mostrava-se mais abrangente e segura. Muitas famílias se encontravam em situação 

irregular por longos períodos, aguardando muitas vezes anos até que o Ministério da 

Justiça decidisse pelo (in)deferimento do visto de residência permanente ou provisório no 

Brasil.  

Como resultado, enfrentou-se dificuldade para encontrar decisões judicias acerca do 

tema
392

. Nenhuma das pessoas entrevistadas, dentre elas dois advogados que trabalhavam 

nas duas principais instituições que a época auxiliavam os imigrantes na cidade de São 

Paulo ˗ a Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo e o Centro Pastoral dos 

Migrantes ˗ souberam informar sobre a existência de ações individuais ou coletivas, em 

âmbito judicial, nas décadas de 1980 e 1990, especificamente para a reinserção de 
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imigrantes indocumentados nas escolas em São Paulo. O que se confirmou era o trabalho 

destas instituições para a regularização migratória das famílias de imigrantes, que se dava 

principalmente em âmbito administrativo por meio de petições ao Ministério da Justiça, e 

uma grande mobilização para que a Resolução n.º 9 (SE-09/90) fosse revogada. 

Verificou-se, no entanto, que, quando acionado, o Judiciário posicionou-se em 

sentido favorável ao acesso à educação escolar dos imigrantes em situação irregular, ao 

menos nos casos em que aguardavam a decisão do pedido de visto de residência no país 

pelo Ministério da Justiça: 

ENSINO - Exigência de documento de identificação para aluno 

estrangeiro no prazo de 30 dias, sob pena de exclusão de escola pública - 

Inadmissibilidade - Atraso na expedição que não pode ser imputado ao 

estudante - Acesso à escola gratuita, ademais, erigido à categoria de 

direito público subjetivo, cujo não oferecimento ou oferta irregular 

importa responsabilidade da autoridade competente - Art. 208, §§ 1º e 2º 

da Constituição da República - Reexame necessário não provido. Além 

do princípio geral da igualdade entre brasileiros e estrangeiros perante a 

lei (Constituição da República, art. 5º), é propositado atentar para a 

relevância do direito ao ensino, "visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação plena 

para o trabalho", nos termos do art. 205 da Carta Magna (Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível n.º 197.397-1, de Santo 

André, Rel. Vasconcellos Pereira, j. 19/10/1993) 
393

. 

Nas primeiras décadas do século XXI (2000-2012), a mesma severa legislação de 

1980, referente aos estrangeiros no Brasil, segue vigente. Mas o cenário já não é mais o 

mesmo. Embora o Estatuto do Estrangeiro permaneça seletivo no que tange ao ingresso e 

permanência de estrangeiros no Brasil, o que acarreta um alto número de imigrantes em 

situação irregular no país, as deportações já não são, de fato, aplicadas de maneira tão 

rigorosa. E certos avanços puderam ser notados, como o Acordo de Livre Residência 

Mercosul, Chile e Bolívia (Decreto n.º 6.975/2009), que inclui como beneficiários 

nacionais da Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Chile, Peru (desde 2011)
 394

 e 

Colômbia (desde 2012). Em 2011 o Equador aderiu ao Acordo, e seus nacionais serão 

incluídos dentre os beneficiários após resolução de trâmites internos do país. De modo que 
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cidadãos peruanos tão somente a partir de 30 de janeiro de 2012, conforme informou o Centro de Direitos 

Humanos e Cidadania do Imigrante (CDHIC). 
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uma expressiva parte dos sul-americanos que anteriormente não alcançavam ingressar e 

permanecer de maneira documentada no Brasil, devido aos requisitos seletivos constantes 

no Estatuto do Estrangeiro, hoje podem se beneficiar de tal Acordo.  

No que diz respeito ao acesso ao Poder Judiciário por parte de imigrantes 

indocumentados, particularmente para garantir o direito à educação escolar, o cenário não 

se modificou de maneira expressiva. Este segue sendo dificultado pela falta de informação 

a respeito de direitos no Brasil. Muitos imigrantes desconhecem a possibilidade de 

procurar por seus consulados e/ou instituições que trabalham com imigrantes no país para 

obter informações sobre seus direitos no Brasil ou os próprios consulados quando 

procurados têm dificuldades em fornecer informações acerca dos mesmos e as entidades 

que trabalham no auxílio de imigrantes são poucas e, possivelmente, não alcançam a todos. 

Ademais, as exaustivas jornadas de trabalho impedem, muitas vezes, a procura por auxílio 

para a garantia de um direito e, mesmo que o contexto atual enseje menos receio aos 

imigrantes indocumentados no que tange a ocorrência de deportações, muitos ainda temem 

a exposição da situação irregular. 

 As poucas decisões localizadas no Estado de São Paulo, já na primeira década do 

século XXI, tratam, principalmente, de um tema já discutido na esfera dos Conselhos 

Estadual e Municipal de Educação de São Paulo, que é a impossibilidade de oficialização 

da conclusão de curso por parte de estudantes estrangeiros indocumentados que 

frequentaram as aulas e cumpriram tarefas e avaliações com registro de frequência e 

aproveitamento. As decisões em esfera judicial, entretanto, divergiram, em parte, das 

alcançadas na esfera dos Conselhos.  

Em maio de 2004, como já anteriormente comentado, o Conselho Municipal de 

Educação de São Paulo, por meio do Parecer n.º 17/2004, indica ser dever do Sistema 

Municipal de Ensino providenciar a publicação dos nomes de alunos concluintes de curso, 

ou outro meio eficaz, para que o aluno imigrante, esteja ele em situação migratória regular 

ou não, tenha assegurado seus direitos e, em situações de transferência, garantir o 

fornecimento da documentação necessária e adequada a continuidade de seus estudos
395

. 

No mês de novembro de 2008, como também anteriormente explicitado, o 

Conselho Estadual de Educação de São Paulo, por meio do Parecer n.º 633/2008, ponderou 

sobre a impossibilidade de oficialização da conclusão de curso por parte de estudantes 
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SÃO PAULO (Município). Conselho Municipal de Educação de São Paulo. Parecer n.º 17/2004, aprovado 

em 27/05/2004. Relator Artur Costa Neto. (Cf. ANEXO I). 
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estrangeiros indocumentados que frequentaram as aulas, por um problema técnico no 

sistema que impossibilitava o cadastro do aluno sem que se preenchesse o campo destinado 

ao Registro Nacional do Estrangeiro. O Parecer indicou que a Secretaria da Educação 

deveria orientar e providenciar que o órgão responsável pelo sistema alterasse seus 

procedimentos no sentido de que todos os alunos estrangeiros possam ser devidamente 

cadastrados, ainda que não disponham do Registro Nacional do Estrangeiro. Cabendo a 

cada Instituição de ensino, nos termos do art. 24, VII da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou 

certificados de conclusão de cursos, zelando e atestando sua regularidade e fidedignidade. 

E, provisoriamente, até que o Sistema de Gestão Dinâmica da Administração Escolar tenha 

sido alterado, a Secretaria de Educação deve dar publicidade aos documentos do aluno 

estrangeiro indocumentado por meio do Diário Oficial, realizando a sua inclusão posterior 

no Sistema
396

. 

 Já na esfera judicial, em 2007, um aluno, imigrante indocumentado de 

nacionalidade coreana, que teve seu pedido de matrícula em curso superior de uma 

universidade pública paulista indeferido por não apresentar, no prazo regulamentar, os 

documentos exigidos, por meio de um mandado de segurança requeria a garantia do seu 

direito à matrícula definitiva na Faculdade. A liminar foi concedida e o Ministério Público 

entendeu pela não intervenção por versar sobre direitos disponíveis e envolver maiores e 

capazes. Na sentença, o juiz se pronunciou pelo não reconhecimento do direito líquido e 

certo, já que a documentação exigida não foi apresentada no prazo de dez dias pelo 

impetrante que, ao se inscrever no exame do vestibular, anuiu com as suas regras que 

determinam este prazo regulamentar. Ademais, por não possuir o Registro Nacional do 

Estrangeiro, o entendimento foi de que ele não teria o direito a obtenção do Certificado de 

conclusão de curso
397

: 
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SÃO PAULO (Estado). Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Parecer n.º 633/2008, aprovado em 

26/11/2008. Relator Hubert Alquéres. (Cf. ANEXO G). 
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Posteriormente, por meio da apelação Cível n.º 994.08.207189-1, o aluno questiona a decisão: “Apelação 

Cível - Mandado de segurança - Vestibular da FUVEST - Candidato estrangeiro que não pode realizar a 

matrícula para o curso de engenharia da USP, pois não dispunha de todos os documentos necessários para 

tal - Sentença que denegou a segurança - Recurso voluntário do impetrante - Desprovimento de rigor - 

Constituição Federal que assegura o acesso aos cargos, empregos e funções públicas aos brasileiros que 

preencham os requisitos legais e aos estrangeiros, na forma da lei - Inteligência do art. 37, inc. I, da CF/88 - 

Impetrante que não apresentou histórico escolar, certificado de conclusão do curso de ensino médio, 

tampouco o visto de permanência no País, documentos exigidos no edital do Vestibular, de modo que não 

preenche os requisitos para a matricula - Precedentes - Sentença mantida e ratificada, nos termos do art. 

252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça - Recurso voluntário do impetrante 

desprovido”. In: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível n.º 994.08.207189-1, 
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Ora, se o impetrante não possui o RNE não há como se expedir o exigido 

pela impetrada Certificado de conclusão de curso; também não consta a 

apresentação do Histórico Escolar. Por isso, conclui-se que ele não 

apresentou tempestivamente os documentos exigidos cujo indeferimento 

foi bem decretado pela impetrada que ao assim proceder atendeu em sua 

função pública os princípios informadores do sistema jurídico pátrio. De 

rigor, pois, denegar a segurança (Mandado de Segurança n.º 0104569-

49.2007.8.26.0053 (053.07.104569-2), Foro Central - Comarca de São 

Paulo, Juiz de Direito Marcos de Lima Porta, Sentença n.º 796/2007, 

registrada em 08/05/2007 no livro nº 661 às Fls. 69/71) 
398

. 

Já no ano de 2008, o Judiciário se depara com situação semelhante a analisada pelo 

Parecer n.º 633/2008 do Conselho Estadual de Educação. Trata-se de pedido de um aluno, 

imigrante indocumentado também de nacionalidade coreana, por meio de mandado de 

segurança, para obtenção do seu boletim escolar, histórico escolar, certificado de conclusão 

do curso e demais documentos escolares necessários para matrícula em curso superior de 

universidade privada.  

O pedido foi julgado parcialmente procedente, determinando que fossem fornecidos 

ao impetrante o boletim escolar, histórico escolar e demais documentos escolares, exceto o 

certificado de conclusão do curso. Contra a sentença foi interposto um recurso de apelação 

por parte da instituição de ensino, sob a alegação de que o aluno não teria direito ao 

histórico escolar, tendo em vista que tal documento é emitido juntamente com o certificado 

de conclusão do curso, ambos indevidos pela não apresentação por parte do aluno da 

documentação necessária (Registro Nacional de Estrangeiro) para o cadastramento no 

Sistema de Gestão Dinâmica de Administração Escolar e Sistema de Informações da 

Educação. 

 A decisão da apelação mantém o julgado, aduzindo que nos termos da Resolução 

n.º 108/02, da Secretaria da Educação de São Paulo, com a implementação do Sistema de 

Gestão Dinâmica da Administração Escolar e do Sistema de Informação de Educação, 

torna-se imprescindível o fornecimento do número do Registro Nacional de Estrangeiro 

para a emissão do certificado de conclusão do curso, não sendo direito do aluno obter tal 

documento. Já as informações relativas ao histórico escolar podem constar em certidões ou 

atestados, emitidos pela própria instituição de ensino, contendo as assinaturas da diretora e 

                                                                                                                                                                                
Comarca de São Paulo, Rel. Sidney Romano dos Reis, data do julgamento: 17/01/2011. Disponível em: 

<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do>. Acesso em: 22 jul. 2012. 
398

Mandado de Segurança n.º 0104569-49.2007.8.26.0053 (053.07.104569-2), Foro Central - Comarca de 

São Paulo, Juiz de Direito Marcos de Lima Porta, Sentença n.º 796/2007, registrada em 08/05/2007 no livro 
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em: 22 jul. 2012. 
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da secretária “nada impedindo que nele seja omitida, ou não preenchida, a parte relativa ao 

certificado de conclusão, mantendo-se apenas o campo onde consta o histórico escolar”: 

Prestação de serviço – Ensino médio - Mandado de Segurança impetrado 

por ex-aluno - Direito de obter documentos para matrícula em curso 

superior - Sentença de parcial procedência, apenas para excluir a 

obrigatoriedade de fornecimento do certificado de conclusão do curso – 

Falta de apresentação do documento de identidade para cadastramento no 

sistema informatizado da Secretaria da Educação do Estado - Manutenção 

do julgado - Pretensão da impetrada de também não emitir o histórico 

escolar - Alegação de que é confeccionado conjuntamente com o 

certificado de conclusão do curso - Inconsistência - Documento que pode 

ser desmembrado deste último, ou emitido separadamente - Ausência de 

impedimento legal (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação 

Cível n.º 1.076.658-0/3, Comarca de São Paulo, Rel. Marcos Ramos, data 

do julgamento: 27/08/2008) 
399

. 

Outras decisões que encontramos no Estado de São Paulo tangenciam o tema da 

documentação e do acesso à educação escolar. Em 2011, a título de exemplo, o Judiciário 

se manifestou sobre o impedimento de realização de prova para o ingresso em Escola 

Técnica, pelo fato da aluna estrangeira portar como documento de identificação o 

protocolo e não a Carteira de Identidade do Estrangeiro. A aluna alegava o referido 

protocolo era suficiente para sua identificação, pois emitido pela Polícia Federal e válido 

em todo o país. Já a sentença se pronunciou no sentido de que autora era a única 

responsável pelo ocorrido por não ter observado as expressas disposições do Manual do 

Candidato, no qual constava o regulamento do processo seletivo, em que o candidato 

estrangeiro poderia apresentar, dentre outros, o original da cédula de identidade de 

estrangeiros ou o passaporte
400

. 

 No próprio site da Escola Técnica há nota em que se esclarece que, para o Exame 

do Processo Seletivo de 2012, o candidato estrangeiro poderá apresentar o protocolo do 

Registro Nacional do Estrangeiro, expedido pelo Departamento de Polícia Federal, mas 

deverá levar e apresentar, obrigatoriamente, a via original e uma cópia da certidão/registro 

de nascimento, bem como uma foto 3x4 recente
401

. Neste caso fica claro que a aluna se 

encontrava em situação regular no país, mas não apresentou o documento solicitado para 

realização do processo seletivo. 
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 Com o intuito de enriquecer o debate entendeu-se oportuno verificar algumas 

decisões judiciais sobre o direito à educação escolar de imigrantes indocumentados em 

outros Estados do Brasil. 

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no ano de 2005, em decisão de Apelação 

Cível
402

, trata, dentre outros pontos, da possibilidade de matrícula em escola municipal de 

criança estrangeira em situação irregular no Brasil. O Município de Florianópolis 

argumentou que a recusa da matrícula é legal, nos termos do art. 96
403

 do Estatuto do 

Estrangeiro. O Tribunal pondera, no entanto, que se com fundamento no conteúdo dos 

dispositivos deste mesmo Estatuto – art. 97; 48 – e do Decreto n.º 86.715/81 – art. 83 – 

pode-se concluir que a matrícula de estrangeiro em estabelecimento de ensino depende do 

visto e do registro deste mesmo no Brasil; sob outra perspectiva, extrai-se da Constituição 

Federal – art. 5º, 208, 227 – e da Lei n.º 8.069/90, o Estatuto da Criança e Adolescente, que 

o direito à matrícula em instituição de ensino de criança estrangeira não pode ser 

condicionado à apresentação do visto e registro. Aduzindo, ainda, que a especialidade do 

Estatuto da Criança e do Adolescente deve prevalecer sobre a generalidade do Estatuto do 

Estrangeiro.  

O Tribunal completa seu entendimento afirmando que o direito à educação escolar 

de jovens não pode ficar a mercê da negligência dos pais em regularizar a sua situação no 

Brasil, e da burocracia dos órgãos estatais em tomar posição sobre o caso concreto. 

Entendendo pelo direito a matrícula de imigrantes, ainda que em situação irregular. É 

mencionado, ainda, outro julgamento deste mesmo Tribunal no mesmo sentido: 

CONSTITUCIONAL - DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO AO 

ENSINO - CRIANÇA DE NACIONALIDADE URUGUAIA - 

IMPOSSIBILIDADE DE DISTINÇÃO EM RAZÃO DAS ETNIAS - 

                                                           
402
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NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA”. In: Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apelação Cível 
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SEGURANÇA CONCEDIDA. A Constituição Federal, ao assegurar o 

direito fundamental à educação, não faz distinção entre as etnias ou 

nacionalidades das crianças; ao contrário, assegura a todas, 

indistintamente, a integralidade dos seus direitos, não permitindo 

qualquer espécie de discriminação. (Apelação Cível em Mandado de 

Segurança, da Capital, Relator: Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 13/03/2004) 
404

. 

 

Em 2010, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul decide embargos de 

declaração em agravo regimental em agravo de instrumento
405

, interposto pelo Estado do 

Mato Grosso do Sul, que aborda, do mesmo modo, o tema do acesso à educação escolar de 

imigrantes indocumentados no Brasil. O Estado do Mato Grosso do Sul sustenta que 

estrangeiros em situação irregular no país não têm direito a matrícula em instituição de 

ensino, por contrariar o disposto no Estatuto de Estrangeiro. Observa, ainda, não se tratar 

de simples problemática de matrícula no ensino fundamental, mas de atribuição de direito a 

estrangeiro não regularizado. 

O Tribunal se pronuncia no sentido de que diante dos dispositivos constitucionais – 

art. 5º e 205 – é possível afirmar que o acesso à educação escolar é um dever do Estado e 

um direito de brasileiros e estrangeiros que vivem no País e que o próprio Estatuto do 

Estrangeiro – art. 95 – garante aos estrangeiros, no Brasil, todos os direitos reconhecidos 

aos brasileiros, nos termos da Constituição e das leis. A decisão manifesta que a questão da 

situação migratória do estrangeiro, utilizada como condição para o acesso à educação 

escolar no Estado de Mato Grosso do Sul, deveria ser relativizada e ajustada às 

peculiaridades regionais, considerando a realidade das fronteiras do Estado com os países 

vizinhos (Paraguai e Bolívia) e primando, assim, pela orientação e encaminhamento para a 

regularização administrativa do estrangeiro, em detrimento da negativa do acesso à 

educação.  
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É destacado o fato de que se trata de estrangeiros, filhos de pai e mãe brasileiros 

residentes no País, cabendo a Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul, 

por meio de seu serviço social, proporcionar o acesso destes ao ensino e orientação para a 

regularização migratória no Brasil. Ademais, o Tribunal sugere a criação de um programa 

de regularização de jovens estrangeiros residentes no país, alegando que a negativa do 

acesso à educação escolar sem a prática da informação contribui para o aumento de 

imigrantes indocumentados residentes no Estado
406

. 

O Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, volta a se manifestar sobre o tema, 

mais uma vez em 2010, em recurso de apelação cível interposto pelo próprio Estado de 

Mato Grosso do Sul diante da sentença que conferiu a ordem de segurança requerida na 

inicial do Mandado de Segurança impetrado por um jovem de nacionalidade paraguaia, 

representado pelo pai brasileiro, em face do diretor de uma escola estadual, a quem foi 

determinada a efetivação da matrícula definitiva do impetrante, não obstante a sua situação 

migratória irregular no Brasil. 

O Estado de Mato Grosso do Sul desta vez afirma que a matrícula de estrangeiro 

em estabelecimento do Sistema Estadual de Ensino está condicionada à apresentação de 

documento de opção de cidadania ou visto da Polícia Federal, com fundamento em 

normativa estadual. E que pelo fato do aluno, de nacionalidade paraguaia, não ter 

apresentado a documentação exigida, houve o justo indeferimento de sua matrícula. 

Com base no art. 95 do Estatuto do Estrangeiro
407

 e na Constituição Federal que 

garante o tratamento igualitário a todos perante a lei, inclusive ao estrangeiro residente no 

Brasil, sem distinção de qualquer natureza, entende o Tribunal que ao impedir a matrícula 

do aluno em escola do Estado, a autoridade impetrada desrespeita o direito à educação da 

criança e exonera do ente público o dever legalmente constituído. Acrescenta, ainda, que a 

legislação referente ao estrangeiro e sua matrícula em instituições de ensino da rede 

pública do Estado não pode ser sopesada de modo isolado, mas sim atendendo ao conteúdo 

da Constituição Federal e ao princípio da razoabilidade, considerando o contexto histórico 

e social vivenciado. 
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A decisão menciona, ainda, o Protocolo Mercosul/CMC/DEC n.º 066/06, que trata 

do mecanismo para a implementação do Protocolo de Integração Educativa e 

Reconhecimento de Certificados, Títulos e Estudos de Nível Primário e Médio não 

Técnico nos Estados Partes e Associados do Mercosul
408

. É mencionado o item "b" do seu 

anexo, o qual reclama a adoção de critérios flexíveis no que tange a documentação de 

identidade exigida para a matrícula do estrangeiro, com a finalidade de permitir a 

continuidade dos estudos de educação básica. Aceitando, para tanto, a documentação de 

identidade do país de origem até que se concluam os trâmites relativos à documentação 

migratória no país de destino. 

Por fim, o Tribunal observa que o imigrante, filho de brasileiros, teve o seu direito 

fundamental à educação escolar desrespeitado por questões burocráticas e administrativas 

dotadas de excessivo rigor, pontuando que a sua situação irregular, cotidiana em regiões de 

fronteira, poderia ser sanada a qualquer tempo. Assevera, ainda, que deveriam ter sido 

buscados meios para alcançar a sua regularização no país ao invés de lhe negar o acesso à 

educação escolar, direito fundamental: 

Reexame necessário - apelação cível - mandado de segurança - preliminar 

de nulidade por ausência de intimação do procurador-geral do Estado - 

afastada - indeferimento de matrícula de menor estrangeiro residente no 

Brasil em escola da rede estadual de ensino, por ausência do visto de 

estrangeiro - mera irregularidade - acesso à educação - dever do Estado - 

direito garantido a todos pela Carta Maior e pelo Estatuto do Estrangeiro 

- princípio da igualdade -recursos conhecidos e improvidos
409

.  

Diante da menção de normativa estatal que impediria o acesso à educação escolar 

de imigrantes indocumentados, desta vez no Estado do Mato Grosso do Sul, localizou-se a 

Deliberação n.º 1672, de 17 de setembro de 1987, do Conselho Estadual de Educação, a 

qual dispõe sobre a matrícula de alunos estrangeiros nos estabelecimentos do Sistema de 

Estadual de Ensino do Estado do Mato Grosso do Sul /MS, nos termos do Estatuto do 

Estrangeiro. 

De acordo com esta Deliberação, a matrícula de alunos estrangeiros nos 

estabelecimentos do Sistema Estadual de Ensino/MS está condicionada à apresentação do 

documento comprobatório de seu registro no Serviço de Estrangeiros da Policia Federal 
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Promulgado, no Brasil, por meio do Decreto n.º 2.726/1998. 
409

Tribunal de Justiça do Mato grosso do Sul. Apelação Cível n.º 2187 MS 2010.002187-8, Rel. Júlio 

Roberto Siqueira Cardoso, data do julgamento: 04/03/2010. Disponível em: 

<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/7875342/apelacao-civel-ac-2187-ms-2010002187-8-tjms>. 

Acesso em: 20 jun. 2012. 
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http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/108497/estatuto-do-estrangeiro-lei-6815-80
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(art. 1º), devendo ser aplicada à Direção da Escola que descumprir tal preceito multa por 

cada estrangeiro matriculado irregularmente (art. 2º).  

O fato é que, novamente, mesmo não tendo sido recepcionados pela nova ordem 

constitucional, tanto os dispositivos do Estatuto do Estrangeiro como a Deliberação em 

questão (n.º 1672/87), sendo ambos anteriores a Constituição 1988, o Estado de Mato 

Grosso do Sul permanece afirmando sua vigência, seja na esfera judiciária, como pôde ser 

constatado no seu pronunciamento diante das duas decisões anteriormente analisadas, seja 

por meio de seu Conselho Estadual de Educação, o qual disponibiliza, em sua página na 

internet, a citada Deliberação dentre as Deliberações hoje vigentes. Foi tomado o cuidado 

de se encaminhar um e-mail para o “Fale Conosco” da página da internet do Conselho 

questionando se a Deliberação n.º 1672/87 se encontrava, de fato, vigente. A vigência foi 

confirmada
410

.  

Neste sentido, a existência de normativas estatais da seara educacional, em 

consonância com os dispositivos revogados do Estatuto do Estrangeiro, e as situações 

concretas de imigrantes proibidos de se matricular em instituições de ensino por falta de 

documentação ocorridas em diferentes Estados no Brasil, em plena vigência da 

Constituição Federal de 1988, indicam que a questão das limitações ao acesso à educação 

escolar de imigrantes não é um problema regional ou pontual. Pelo contrário, esta é uma 

questão que por sua relevância social deve ser debatida de maneira mais profunda no 

Brasil, em âmbito nacional.  

São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina são exemplos aleatórios do que 

pode ser a realidade de imigrantes em muitos outros Estados do Brasil, país que vem 

recebendo estrangeiros de maneira crescente nestes últimos anos. Muitos deles, aliás, que 

ingressam e permanecem em situação irregular. Mesmo não tendo os dispositivos 

referentes à educação escolar constantes no Estatuto do Estrangeiro sido recepcionados 

pela atual Constituição, pode haver, ainda, como de fato houve, quem desconhecendo ou 

desmerecendo este direito busque dar efetividade ao conteúdo revogado pela nova ordem 

constitucional. 
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O e-mail de confirmação foi enviado por Maria de Lourdes da Silva Marques (Informática/CEE/MS). 

Mensagem recebida por: <tatiana.waldman@gmail.com> em 21 jun. 2012. Cf. o conteúdo da Deliberação 
n.º 1672/87 – CEE/MS em: CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO/MS. Disponível em: 

<http://www.cee.ms.gov.br/templates/apresentacao/componentefixo/gerador/gerador.php?pag=1593&templ

ate=21+&site=163>.  
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É, justamente, por esta razão que se mostra importante refletir sobre a 

problemática jurídica que envolve o acesso ao sistema de ensino nacional por parte de 

imigrantes em situação irregular, levando a conhecimento de um público mais amplo 

que diante da legislação vigente no Brasil, não há motivos para questionar o direito à 

educação de todos os imigrantes no país. Não houve, formalmente, a preocupação, por 

parte do Judiciário, em declarar revogados ou não recepcionados os dispositivos em 

questão constantes no Estatuto do Estrangeiro. Observou-se que as decisões judiciais 

trabalhadas não se debruçaram diretamente sobre a não recepção ou a revogação dos 

mencionados dispositivos do Estatuto. Tampouco se conhece, até o momento, qualquer 

iniciativa de propositura de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

(ADPF)
411

, tendo em vista não ser possível o ajuizamento de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade pelo fato do Estatuto em questão ser anterior a Constituição 

Federal de 1988
412

. E, como é sabido, ter que acionar o judiciário a cada caso concreto 

é, especialmente para os imigrantes indocumentados, problemático.  

Neste sentido, a questão também não alcançou mobilizar o Poder Executivo e o 

Legislativo que consentem com a vigência do Estatuto do Estrangeiro há pelo menos 

três décadas. É, portanto, lamentável que o Estado brasileiro não tenha se posicionado, 

de forma definitiva, pelo direito à educação escolar de todos os migrantes 

                                                           
411

A ADPF é disciplinada pela Lei n.º 9.882/99, de 3 de dezembro de 1999. Cf. art. 1º: “A arguição prevista 

no §1º do art. 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por 

objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público. Parágrafo único. 

Caberá também arguição de descumprimento de preceito fundamental: I- Quando for relevante o 

fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, 

incluídos os anteriores à Constituição”; art. 10: “Julgada a ação, far-se-á comunicação às autoridades ou 

órgãos responsáveis pela prática dos atos questionados, fixando-se as condições e o modo de interpretação 

e aplicação do preceito fundamental. §1º O presidente do Tribunal determinará o imediato cumprimento da 

decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. §2º Dentro do prazo de dez dias contado a partir do trânsito 

em julgado da decisão, sua parte dispositiva será publicada em seção especial do Diário da Justiça e do 

Diário Oficial da União. §3º A decisão terá eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos 

demais órgãos do Poder Público. In: BRASIL. Lei n.º 9.882, de 3 de dezembro de 1999. Dispõe sobre o 

processo e julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, nos termos do §1º do art. 

102 da Constituição Federal. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9882.htm>. 

Acesso em: 20 jul. 2012. 
412
Para Eduardo Pannunzio “a jurisprudência do STF acerca do direito à educação é não apenas relativamente 

incipiente, quando analisada à luz do grande volume de casos julgado anualmente pela Corte, como 

recente”. (In: PANNUNZIO, Eduardo. O Poder Judiciário e o Direito à Educação. p. 61-88. In: RANIERI, 

Nina Beatriz Stocco (Coord.); RIGHETTI, Sabine (Org.). Direito à Educação. São Paulo: Edusp, 2009.p. 

78). Nina Beatriz Stocco Ranieri e Erik Saddi Arnesen, do mesmo modo, entendem, ainda, baixo o número 

de demandas levadas ao Supremo Tribunal Federal que abordam o direito a educação (In: ARNESEN, Erik 

Saddi; RANIERI, Nina Beatriz Stocco. O Supremo Tribunal Fedral e o Direito Internacional à Educação: a 

Promoção Indireta dos Princípios e Normas Internacionais. p. 635-656. In: AMARAL JÚNIOR, Alberto 

do; JUBILUT, Liliana Lyra. O STF e o Direito Internacional dos Direitos Humanos. São Paulo: Quartier 

Latin do Brasil, 2009. p. 643).  
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internacionais. As perspectivas de mudança neste posicionamento serão o tema do 

próximo e último Capítulo.  
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CAPÍTULO 3 UM CAMINHO A SER PERCORRIDO: A INCLUSÃO 

DE IMIGRANTES NO SISTEMA DE ENSINO BRASILEIRO 
 

 

3.1 A polêmica vigência do Estatuto do Estrangeiro no Brasil 

 

3.1.1 As tentativas de modificação da lei  

 

 

Desde a sua promulgação, o Estatuto do Estrangeiro, como relatado no Capítulo I, 

foi polêmico e muito questionado
413

. O projeto, aprovado por decurso de prazo, se 

converteu na Lei
 
n.º 6.815/80 sem qualquer emenda. O que fez com que o Governo se 

comprometesse a introduzir alterações posteriores no documento
414

. Antes mesmo de sua 

promulgação, ainda como Projeto de Lei, houve uma mobilização contra sua aprovação por 

parte da sociedade brasileira.  

Em junho de 1980, a Comissão Justiça e Paz, a Comissão Arquidiocesana de 

Pastoral dos Direitos Humanos, a Associação de Advogados Latino-americanos pela 

Defesa dos Direitos Humanos e o Comitê de Defesa dos Direitos Humanos para Países do 

Cone Sul se manifestaram contrários ao Projeto por meio de uma Carta ao Parlamento 

Brasileiro: 

A sociedade civil brasileira acompanha o curso da Mensagem 

Presidencial n.º 64/80 que, silenciosa e rapidamente, tramita no 

Congresso Nacional com prazo até 5 de agosto, com o objetivo de 

regularizar a situação do estrangeiro no Brasil, e a mensagem o faz 

violando tratados internacionais de que o Brasil é signatário, afrontando o 

texto constitucional vigente e aviltando nossa generosa tradição de 

acolhida aos estrangeiros, em particular aos imigrantes e aos asilados por 

perseguição
415

.  

O que sobressai é que o Projeto de Lei foi encaminhado à apreciação do Congresso 

Nacional durante a visita do então Presidente brasileiro, o militar João Baptista Figueiredo, 

à Argentina e foi aprovado em meio a visita do então Presidente argentino, o militar Jorge 

Rafael Videla, ao Brasil. A sua aprovação foi polêmica, com a sessão parlamentar marcada 

                                                           
413

No sistema jurídico brasileiro, a possibilidade de ingresso do estrangeiro em território nacional é matéria 

de direito constitucional, com reserva à lei ordinária, que traz os preceitos das condições de admissibilidade 

e permanência. In: CAHALI, Yussef Said. Estatuto do Estrangeiro. São Paulo: Saraiva, 1983. p. 73. 
414

FRAGA, Mirtô. O novo Estatuto do Estrangeiro comentado. Rio de Janeiro: Forense, 1985. Prefácio, p. 

IX; Apresentação, p. XI. 
415

CARTA ao Parlamento Brasileiro. O São Paulo, 5-10, jul. 1980, p.8. Apud: BONASSI, Margherita. 

Canta, América sem fronteiras: imigrantes latino-americanos no Brasil. São Paulo: Edições Loyola, 

2000.p. 58. 
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pelas vaias da oposição aos parlamentares do Partido Democrático Social (PDS) e a sua 

retirada em bloco da sessão
416

.  

Há quem afirme, como o advogado Belisário dos Santos Júnior, que o Estatuto 

tenha sido elaborado “a quatro mãos” pelos Presidentes do Brasil e da Argentina
417

. 

Outros, como Paulo Schilling, alegam que o Projeto de Lei que originou o Estatuto foi 

elaborado na XI Conferência dos Exércitos Americanos, realizada em 1975, em 

Montevideo, na qual foi acordada a repressão política conjunta dos países do Cone Sul
418

. 

Em meio a tantos questionamentos, em 9 de dezembro de 1981 advém a Lei n.º 

6.964/81
419

, que reformulou, de maneira tímida, o texto original e definiu a recomposição 

do Estatuto. O Decreto n.º 86.715, que regulamenta o Estatuto, foi publicado em 10 de 

dezembro de 1981. 

O Estatuto do Estrangeiro tem como essência a seletividade na permissão de 

ingresso e apresenta severas restrições à entrada e permanência de determinados 

estrangeiros no país, tratando a questão migratória como um assunto de segurança 

nacional
420

, com raras menções ao tema dos direitos fundamentais das pessoas que por 

qualquer motivo migram para o país. É o que sugere o fato de que somente no Título X do 

Estatuto pode-se encontrar um tópico que trata particularmente de direitos (e deveres) dos 

estrangeiros no país, sendo poucos os artigos dedicados a temática da titularidade e 

proteção de direitos diante do grande número de artigos destinados aos deveres e 

limitações ao exercício de direitos por parte dos mesmos. 

 As poucas mudanças proporcionadas pela Lei n.º 6.964/81 mobilizaram a sociedade 

a seguir protestando por modificações, chamando a atenção para a necessidade de proteção 

dos direitos fundamentais de todos os imigrantes no Brasil e de uma nova Lei de 

Migrações. Desde 1980 são realizados abaixo-assinados, ofícios às autoridades 
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BONASSI, Margherita. Canta, América sem fronteiras: imigrantes latino-americanos no Brasil. São 

Paulo: Edições Loyola, 2000.p. 58; 59. 
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SANTOS JÚNIOR, Belisário dos. O acesso à educação escolar de imigrantes nas décadas de 

1980/1990 em São Paulo. [jun., 2012] Entrevistadora: WALDMAN, Tatiana Chang. 
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BONASSI, op. cit., p. 62. 
419

CAHALI, Yussef Said. Estatuto do Estrangeiro. São Paulo: Saraiva, 1983.p. 74-75. 
420

Logo em seus artigos iniciais o Estatuto do Estrangeiro prevê que a aplicação da legislação migratória será 

norteada, especialmente, pela segurança nacional, organização institucional, interesses políticos, 

socioeconômicos e culturais do Brasil, e a proteção do trabalhador nacional (Artigo 2º). Cf. art. 2º: “Na aplicação 
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socioeconômicos e culturais do Brasil, bem assim à defesa do trabalhador nacional”. In: BRASIL. Lei n.º 6.815, 

de 19 de agosto de 1980. Define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de 

Imigração. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6815.htm>. Acesso: 05 ago. 2012. 
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governamentais competentes, estudos, observações e propostas aos Projetos de Lei de 

revisão do Estatuto que tramitaram no Congresso Nacional
421

.  

 Em 1985, o então Ministro da Justiça, Fernando Lyra, constituiu uma comissão 

interministerial com o fim formular uma nova lei de estrangeiros. Em 1986, no entanto, ele 

deixa de ocupar o cargo e esta comissão se dissolve. Mesmo como ex-ministro, Fernando 

Lyra envia ao Presidente José Sarney um anteprojeto, também tímido em modificações. 

Este, porém, não é apreciado sob a justificativa de que a Constituinte poderia tratar de 

maneira mais adequada o tema
422

. O que, como é sabido, não ocorreu. 

 De 1991 a 2003 tramitou no Congresso Nacional uma proposta alternativa para a 

legislação migratória brasileira
423

 por meio do Projeto de Lei n.º 1.813/91
424

. Seu conteúdo 

trazia, entretanto, insuficientes mudanças, o que desagradou as entidades que trabalhavam 

com a temática migratória e as associações de migrantes
425

. Não sem razão. No que diz 

respeito ao acesso à educação escolar, a titulo de ilustração, o Projeto proibia a matrícula 

em estabelecimentos de ensino ao estrangeiro titular de visto de trânsito e de turista (art. 

47) e os estabelecimentos de ensino permaneciam com o dever de remeter ao Ministério da 

Justiça os dados de identificação do imigrante matriculado, devendo comunicar, ainda, a 

suspensão ou cancelamento da matrícula assim como a conclusão do curso (art. 110). De 

acordo com Marcia Sprandel, o Projeto recebeu muitas emendas e acabou sendo arquivado 

em 2003
426

. 

 O então Ministro da Justiça, Marcio Thomaz Bastos, em 2004, instituiu um grupo 

de trabalho com o fim de elaborar uma nova legislação em matéria migratória no Brasil. 

Logo foi realizada, na Subcomissão Temporária de Turismo do Senado Federal, em 25 de 

novembro de 2004, uma audiência pública para debater a proposta de elaboração do novo 

Estatuto do Estrangeiro. Nesta ocasião, Luiz Paulo Barreto, Secretário-Executivo do 

Ministério da Justiça, declarou a intenção do Projeto de modificar radicalmente a 
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BONASSI, Margherita. Canta, América sem fronteiras: imigrantes latino-americanos no Brasil. São 

Paulo: Edições Loyola, 2000. p. 67. 
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Ibid., p. 67. 
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legislação então vigente, facilitando o ingresso de estrangeiros no Brasil, e de ser um 

modelo de legislação avançada em todo o mundo, assim como é considerada a Lei de 

Refugiados brasileira (Lei n.º 9.474/1997). O anteprojeto foi colocado em consulta pública, 

com o prazo de 30 dias, no dia 1º de setembro de 2005
427

. 

O anteprojeto de Lei de Estrangeiros foi submetido pelo Ministério da Justiça à 

consideração do Presidente da República, em 10 de abril de 2008, com o fim de ser 

encaminhado à apreciação do Congresso Nacional. Na exposição de motivos, declara-se 

que no atual contexto a migração internacional deve ser tratada como um direito do 

homem
428

. Este documento originou o Projeto de Lei n.º 5.655/09
429

, o qual tramita, 

atualmente, no Congresso e que, se aprovado, passará a ser a legislação vigente sobre 

estrangeiros no país. 

De modo que há mais de três décadas, a ultrapassada Lei n.º 6.815/80 ˗ o Estatuto 

do Estrangeiro ˗ com as alterações da Lei n.º 6.964/81 e regulamentada pelo Decreto n.º 

86.715/81, é a lei ordinária que estabelece as diretrizes gerais da situação jurídica dos 

estrangeiros no Brasil. Mesmo tendo parte do seu conteúdo não recepcionado pela atual 

Constituição Federal, o Estatuto do Estrangeiro permanece sendo a principal legislação 

vigente para o tema.  

Cabe dar destaque ao grande número de Resoluções Normativas
430

 estabelecidas 

pelo Conselho Nacional de Imigração (CNIg)
431

, órgão de deliberação coletiva e integrante 

do Ministério do Trabalho, criado pelo Estatuto do Estrangeiro. Dentre outras funções, 

compete ao Conselho Nacional de Imigração formular a política de imigração e coordenar 
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nova redação dada pelo Decreto n.º 3.574, de 23 de agosto de 2000. 
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e orientar as atividades de imigração
432

. O Conselho é composto433 por representantes do 

Ministério do Trabalho e Emprego, do Ministério da Justiça, do Ministério das Relações 

Exteriores, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, do Ministério da Ciência e 

Tecnologia, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, do 

Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, bem como por representantes dos 

trabalhadores, empregadores, da comunidade científica e tecnológica
434

 e observadores da 

sociedade civil e organizações internacionais. 

A partir das Resoluções Normativas do Conselho Nacional de Imigração foi 

possível, em parte, atualizar a legislação aplicável aos imigrantes à realidade e as 

demandas atuais do Brasil. O que não interfere, entretanto, na necessidade de substituição 

do descontextualizado Estatuto do Estrangeiro, que permanece sendo a legislação geral 

vigente e aplicável aos estrangeiros no país. 

 

 

3.1.2 As leis de anistia aos imigrantes em situação irregular no Brasil 

 

 

Com o Estatuto do Estrangeiro de 1980 vigente, a imigração para o Brasil ainda 

hoje permanece tendo como principal finalidade assegurar mão-de-obra especializada a 

setores da economia nacional, tendo em vista o aumento da produtividade, à assimilação de 

tecnologia e à captação de recursos para setores específicos
435

. Como decorrência, pessoas 

qualificadas ou com poder para altos investimentos financeiros no país são as que, 

                                                           
432

Cf. art. 1º do Decreto n.º 840/93. In: BRASIL. Decreto n.º 840, de 22 de junho de 1993. Dispõe sobre a 

organização e o funcionamento do Conselho Nacional de Imigração e dá outras providências. Disponível 

em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0840.htm>. Acesso em: 2 ago. 2012. 
433

O órgão tem como membros um eixo do governo, um dos trabalhadores, um dos empregadores, um da 

comunidade científica e tecnológica e um de observadores. A lista completa de membros pode ser encontrada 

em:<http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C812D36A280000138808F61456168/LISTA%20DE%20MEMBRO

S%20SITE%20-%20CNIg%202012.pdf>. Acesso em: 2 ago. 2012. 
434

Cf. art. 2º do Decreto n.º 840/93. In: BRASIL. Decreto n.º 840, de 22 de junho de 1993. Dispõe sobre a 

organização e o funcionamento do Conselho Nacional de Imigração e dá outras providências. Disponível 

em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0840.htm>. Acesso em: 2 ago. 2012. 
435

Cf. art.16: “O visto permanente poderá ser concedido ao estrangeiro que pretenda se fixar definitivamente 

no Brasil. Parágrafo único. A imigração objetivará, primordialmente, propiciar mão-de-obra especializada 

aos vários setores da economia nacional, visando à Política Nacional de Desenvolvimento em todos os 

aspectos e, em especial, ao aumento da produtividade, à assimilação de tecnologia e à captação de recursos 

para setores específicos (Redação dada pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)”. In: BRASIL. Lei n.º 6.815, de 19 

de agosto de 1980. Define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de 

Imigração. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6815.htm>. Acesso: 05 ago. 2012. 
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majoritariamente, alcançam o visto de residência no Brasil. A possibilidade de ingressar no 

país regularmente passa a ser, sob este aspecto, um privilégio
436

. 

Impossibilitados de alcançar tais requisitos e, consequentemente, de ingressar e 

permanecer no Estado brasileiro de maneira regular, muitos imigrantes entram no Brasil 

com visto de turista
437

 e acabam permanecendo para além do tempo legalmente concedido, 

em situação irregular no país, ou mesmo realizam a transposição da fronteira nacional sem 

autorização ou sequer conhecimento das autoridades competentes
438

. 

Mais uma vez, portanto, vem à tona a questão da crescente presença dos fluxos 

migratórios indocumentados no Brasil, decorrente, em grande medida, dos requisitos 

proibitivos para o ingresso regular de imigrantes no país impostos pelo atual Estatuto. Uma 

medida pontual que vem sendo adotada pelo Estado brasileiro
439

, desde a década de 1980, 

com o fim de trabalhar a situação daqueles imigrantes que já ingressaram no país de 

maneira irregular e/ou aqui permanecem é a concessão de anistias. Em quatro ocasiões o 

Brasil possibilitou a regularização de imigrantes por meio deste instituto: nos anos de 

1981, 1988, 1998 e 2009. 

 De acordo com a Organização Internacional para as Migrações, a anistia, sob a sua 

perspectiva em âmbito migratório, é o ato pelo qual o poder político proporciona o perdão 

                                                           
436

Há avanços que devem ser destacados como o Acordo de Livre Residência Mercosul, Chile e Bolívia 

(Decreto n° 6.975/2009), que se encontra vigente.  
437

Cf. Estatuto do Estrangeiro, art. 9: “O visto de turista poderá ser concedido ao estrangeiro que venha ao 

Brasil em caráter recreativo ou de visita, assim considerado aquele que não tenha a finalidade imigratória, 

nem intuito de exercício de atividade remunerada.” In: BRASIL. Lei n.º 6.815, de 19 de agosto de 1980. 

Define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6815.htm>. Acesso: 04 ago. 2012. 
438

Tais condições são reprimidas com multas e com a obrigação de retirar-se do país voluntariamente ou ser 

deportado. Cf. Estatuto do Estrangeiro, art. 57: “Nos casos de entrada ou estada irregular de estrangeiro, se 

este não se retirar voluntariamente do território nacional no prazo fixado em regulamento, será promovida a 

sua deportação” e art. 125: “Constitui infração, sujeitando o infrator às penas aqui cominadas: 

(Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81): I - entrar no território nacional sem estar autorizado 

(clandestino): Pena: deportação. II - demorar-se no território nacional após esgotado o prazo legal de 

estada: Pena: multa de um décimo do Maior Valor de Referência, por dia de excesso, até o máximo de 10 

(dez) vezes o Maior Valor de Referência, e deportação, caso não saia no prazo fixado [...].” In: Ibid. 
439

A anistia de imigrantes em situação irregular foi uma medida utilizada também pelos Estados Unidos para 

trabalhar o tema da indocumentação de imigrantes: “La cifra total de ilegales en el país es de difícil 

estimación. Con fecha de abril de 1980, el United States Census Bureau estimaba unos 2.047.000. De 

acuerdo con el índice de error viene caracterizando los cómputos de dicha oficina respecto a otros 

sectores de la población, la cifra debe entenderse más próxima a la de 5.965.000. Ante las dimensiones del 

fenómeno de la inmigración ilegal, el país se ha visto obligado a adoptar programas de amnistía. Se 

calcula que aproximadamente 1,4 millones de ilegales se acogieron la última amnistía prevista en el 

Immigration Control and Reform Act (IRCA) (Ley de Control y Reforma de la Inmigración) de 1986”. In: 

D. WEISSBRODT: Immigration Law and Procedure, Nutshell Series. West Publishing Company: 

Minnesota, 1992. p. 22; 32. Apud: MARIN, Ruth Rubio. La protección constitucional de los extranjeros 

ilegales en Estados-Unidos: a propósito de la proposición 187 del Estado de California. Revista Española 

de Derecho Internacional, Madrid, v.16, n.46, p.107-33, jan./abr. 1996. Disponível em: 

<http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas>. Acesso em: 04. Jul. 2012. p. 109. 
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geral, desde que preenchidos determinados requisitos estabelecidos, às infrações cometidas 

por imigrantes ao ingressarem e permanecerem em seu território em situação irregular, 

possibilitando a sua regularização migratória isenta de penalidades
440

, tais como, no Brasil, 

as multas pelo período de permanência no território nacional depois de esgotado o prazo 

legal de estada, previstas no art. 125, II, do Estatuto do Estrangeiro
441

. 

 A primeira anistia aos imigrantes indocumentados residentes no Brasil foi 

concedida pela Lei n.º 6.964/81, que alterou disposições da Lei n.º 6.815/80, o Estatuto do 

Estrangeiro, e incluiu, no seu Título XIII ˗ Disposições Gerais e Transitórias ˗ o art. 134, 

que dispõe sobre a possibilidade de regularização da situação de imigrantes no país. Os 

pedidos de registro provisório, com validade de dois anos improrrogáveis, deveriam ser 

efetuados em um prazo de cento e vinte dias a partir da data da publicação da Lei no Diário 

Oficial, no dia 10 de dezembro de 1981. Poderiam ser beneficiados os imigrantes em 

situação irregular que ingressaram no Brasil antes de 20 de agosto de 1980
442

.  

O número dos beneficiados pela anistia de 1981 foi, no entanto, pouco expressivo: 

aproximadamente 27.000 frente aos 600.000/700.000 imigrantes indocumentados 

calculados. Muitos fatores podem ter influenciado a baixa adesão como a inexpressiva 

divulgação da anistia por parte dos meios de comunicação; o custo das taxas cobradas; a 

arbitrariedade na apreciação da validade dos documentos apresentados pelos imigrantes 

que fazia com que diferentes agentes da Polícia Federal adotassem critérios distintos de 

análise; o curto prazo estabelecido para a solicitação do benefício; a falta de documentos 
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ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL PARA AS MIGRAÇÕES. Direito Internacional da Migração: 

Glossário sobre Migrações. Genebra: Organização Internacional para as Migrações, 2010. Disponível em: 

<http://publications.iom.int/bookstore/free/IML22.pdf>. Acesso em: 17 fev. 2012. p. 8. 
441

Cf. a redação do art. 125, II, Estatuto do Estrangeiro. 
442

Cf. redação do art. 134, Estatuto do Estrangeiro: “Poderá ser regularizada, provisoriamente, a situação dos 

estrangeiros de que trata o artigo anterior (Incluído pela Lei nº 6.964, de 09/12/81). §1º Para os fins deste 

artigo, fica instituído no Ministério da Justiça o registro provisório de estrangeiro. §2º O registro de que 

trata o parágrafo anterior implicará na expedição de cédula de identidade, que permitirá ao estrangeiro em 

situação ilegal o exercício de atividade remunerada e a livre locomoção no território nacional. §3º O pedido 

de registro provisório deverá ser feito no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de publicação 

desta Lei. §4º A petição, em formulário próprio, será dirigida ao órgão do Departamento de Polícia mais 

próximo do domicílio do interessado e instruída com um dos seguintes documentos: I - cópia autêntica do 

passaporte ou documento equivalente; II - certidão fornecida pela representação diplomática ou consular do 

país de que seja nacional o estrangeiro, atestando a sua nacionalidade; III - certidão do registro de 

nascimento ou casamento; IV - qualquer outro documento idôneo que permita à Administração conferir os 

dados de qualificação do estrangeiro. §5º O registro provisório e a cédula de identidade, de que trata este 

artigo, terão prazo de validade de dois anos improrrogáveis, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte. 

§6º Firmados, antes de esgotar o prazo previsto no §5º os acordos bilaterais, referidos no artigo anterior, os 

nacionais dos países respectivos deverão requerer a regularização de sua situação, no prazo previsto na 

alínea c, do item II do art. 133. §7º O Ministro da Justiça instituirá modelo especial da cédula de identidade 

de que trata este artigo. In: BRASIL. Lei n.º 6.815, de 19 de agosto de 1980. Define a situação jurídica do 

estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6815.htm>. Acesso: 04 ago. 2012. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6964.htm#art4
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válidos do país de origem e a dificuldade na renovação ou emissão de novos documentos; 

para os que tinham problemas políticos no país de origem, o medo de se identificarem nos 

consulados; a intimidação gerada pelo fato de ter que se apresentar à Polícia Federal 

estando em situação irregular no Brasil
443

.  

Somente em dezembro de 1983, momento em que o prazo do benefício já estava 

por vencer para muitos dos que alcançaram a residência provisória por dois anos, foi 

promulgada a Lei n.º 7.180/83, que dispunha sobre a possibilidade de requerimento da 

permanência ao Brasil aos beneficiados pela anistia de 1981
444

. Dois artigos (8º e 9º) foram 

vetados pelo então Presidente da República, João Baptista Figueiredo. Estes eram, 

justamente, os artigos que dispunham sobre uma nova anistia aos que não alcançaram se 

beneficiar com a residência provisória em 1981/1982. O Presidente justificou o veto 

alegando:  

Com o registro provisório dos estrangeiros, em 1981, a administração 

federal abriu a todos os irregulares a oportunidade de legalizar a situação. 

A maioria preferiu permanecer na clandestinidade; não buscou amparo da 

lei. Não pode, agora, ter o mesmo tratamento daqueles que, mesmo de 

forma temporária, efetuaram a normalização de sua estada no País
445

.  

A segunda anistia se realizou em 1988, com fundamento na Lei n.º 7.685/88
446

. 

Poderiam requerer o registro provisório de dois anos todos os imigrantes em situação 

irregular que ingressaram no Brasil até 1º de julho de 1988. Nesta oportunidade, constava 

na Lei a possibilidade de requerer a prorrogação do registro por igual período, desde que 

comprovados o exercício de profissão ou emprego lícito ou a propriedade de bens 

suficientes à manutenção própria e da família; bom procedimento; ausência de débitos 

fiscais e antecedentes criminais e estar nas condições de saúde estabelecidas pelo 

Ministério da Saúde (art. 5º, Lei n.º 7.685/88). Ao final desta prorrogação o imigrante 

poderia requerer a transformação do registro em permanente (art. 6º, Lei n.º 7.685/88).  
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SANTOS JÚNIOR, Belisário. Estudo sobre o anteprojeto Lei de Estrangeiros. São Paulo: Centro Pastoral 

dos Migrantes, 1986. Apud. BONASSI, Margherita. Canta, América sem fronteiras: imigrantes latino-

americanos no Brasil. São Paulo: Edições Loyola, 2000. p. 77. 
444

Cf. BRASIL. Lei n.º 7.180, de 20 de dezembro de 1983. Dispõe sobre a concessão da permanência no 

Brasil aos estrangeiros registrados provisoriamente. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7180.htm>. Acesso em: 3 ago. 2012. 
445

Figueiredo veta parcialmente a nova Lei dos Estrangeiros, Folha de São Paulo, 19 dez. 1983, p. 10. Apud 

BONASSI, op. cit., 2000, p. 160. 
446

Cf. BRASIL. Lei n.º 7.685, de 2 de dezembro de 1988. Dispõe sobre o registro provisório para o 

estrangeiro em situação ilegal em território nacional. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7685.htm>. Acesso em: 3 ago. 2012. 
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Com o prazo estabelecido para a solicitação do benefício ainda mais curto que na 

primeira anistia
447

, houve, novamente, um número limitado de beneficiados. Foram 36.990, 

levando em consideração que o número anteriormente estimado de 600.000/700.000 

imigrantes indocumentados residentes no Brasil já havia sido ultrapassado
448

.  

Pela Lei n.º 9.675/98
449

, regulamentada pelo Decreto n.º 2.771/98
450

, foi concedida 

a terceira anistia que beneficiou imigrantes em situação irregular que ingressaram e 

permaneceram no Brasil até o dia 29 de junho de 1998. O prazo para solicitação do 

benefício de residência provisória de dois anos era de noventa dias a partir da data de 

publicação do Decreto. Foi possibilitado o requerimento de uma única prorrogação, por 

mais dois anos, desde que comprovados o emprego lícito ou exercício de profissão ou a 

propriedade de bens suficientes à manutenção própria e da família; a ausência de 

antecedentes criminais; a ausência de débitos fiscais; e a ausência de antecedentes 

criminais no país de origem (art. 9º, Decreto n.º 2.771/98). Até o término da prorrogação 

podia-se solicitar a permanência no Brasil, sendo competentes para decidir o Departamento 

de Polícia Federal e o Ministério da Justiça. 

Mais uma vez o número de beneficiados foi inferior às expectativas das associações 

de imigrantes e das entidades que trabalhavam a questão migratória no país. A anistia de 

1998 atendeu apenas 39.131 pessoas em todo o Brasil. O Estado de São Paulo obteve 

24.000 imigrantes regularizados
451

. 

 A quarta e mais recente anistia de imigrantes em situação irregular no Brasil foi 

concedida, em 2009, pela Lei n.º 11.961/2009
452

, regulamentada por meio do Decreto n.º 

6.893/2009
453

. Poderiam requerer a residência provisória de dois anos todos os que 
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O prazo era de praticamente dois meses já que a Lei n.º 7.685 é de 2 de dezembro de 1988 e o 

requerimento de registro provisório poderia ser realizado até 1º de fevereiro de 1989 (art. 3º).  
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CENTRO SCALABRINIANO DE ESTUDOS MIGRATÓRIOS (CSEM). Direitos do migrante. Brasília, 

set. 1994 (mimeo). Apud: BONASSI, Margherita. Canta, América sem fronteiras: imigrantes latino-

americanos no Brasil. São Paulo: Edições Loyola, 2000. p. 82.  
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BRASIL. Lei n.º 9.675, de 29 de junho de 1998. Amplia, para o estrangeiro em situação ilegal no território 

nacional, o prazo para requerer registro provisório. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9675.htm#art1>. Acesso em 3 ago. 2012. 
450

BRASIL. Decreto n.º 2.771, de 8 de setembro de 1998. Regulamenta a Lei no 9.675, de 29 de junho de 

1998, que dispõe sobre o registro provisório para o estrangeiro em situação ilegal no território nacional. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2771.htm>. Acesso em: 3 ago. 2012. 
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BONASSI, op. cit., , 2000, p. 89. 
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BRASIL. Lei n.º 11.961, de 2 de julho de 2009. Dispõe sobre a residência provisória para o estrangeiro em 

situação irregular no território nacional e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11961.htm>. Acesso em: 3 ago. 2012. 
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BRASIL. Decreto n.º 6.893, de 2 de julho de 2009. Regulamenta a Lei n.º 11.961, de 2 de julho de 2009, 

que dispõe sobre a residência provisória para o estrangeiro em situação irregular no território nacional, e dá 
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ingressaram e permaneceram em situação indocumentada no país até 1º de fevereiro de 

2009. O prazo para a solicitação do benefício foi maior do que o proporcionado nas outras 

três ocasiões: cento e oitenta dias após a publicação da Lei. E, desta vez, a solicitação da 

residência permanente era realizada antes de terminar o prazo de dois anos da residência 

provisória, sendo obrigatório, para a transformação, comprovar o exercício de profissão ou 

emprego lícito ou a propriedade de bens suficientes à manutenção própria e da sua família; 

a inexistência de débitos fiscais e de antecedentes criminais no Brasil e no exterior; e não 

ter se ausentado do território nacional por prazo superior a noventa dias consecutivos 

durante o período de residência provisória (art. 7º, Lei n.º 11.961/2009). Caberia ao 

Ministério da Justiça decidir sobre os requerimentos de autorização de residência 

temporária e de sua transformação em permanente. 

 Muitos imigrantes enfrentaram dificuldades para comprovar com documentos sua 

entrada e permanência no Brasil até a data estipulada de 1º de fevereiro de 2009, requisito 

obrigatório para solicitação de residência nos termos do art. 1º, III, do Decreto n.º 

6.893/2009. A situação indocumentada fez com que alguns não possuíssem qualquer 

comprovante, seja porque entraram sem passar pelas fiscalizações da fronteira ou porque 

sua vida no Brasil ficou restrita ao recinto do trabalho, que por ser informal não lhes 

fornecia qualquer documentação. A Secretaria Nacional da Justiça, ciente da existência 

desta e outras dificuldades, publicou a Portaria SNJ n.º 22, de 7 de julho de 2009
454

, para 

analisar os casos omissos ou especiais. 

Aproximadamente 45.000 imigrantes em situação migratória irregular obtiveram o 

benefício de residência provisória no país. Destes, tão somente 18.000
455

, de acordo com 

dados do Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça, alcançaram residência 

permanente no país
456

. Ou seja, menos da metade dos beneficiados na primeira fase da 

anistia.  

Para muitos imigrantes, tornou-se uma barreira, que os impedia de conseguir a 

residência permanente no Brasil, a obrigatória comprovação do exercício de profissão ou 

                                                                                                                                                                                
outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2009/Decreto/D6893.htm>. Acesso em: 3 ago. 2012. 
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18 MIL ESTRANGEIROS anistiados recebem residência permanente. In: Site do Ministério da 
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<http://portal.mj.gov.br/estrangeiros/data/Pages/MJA5F550A5ITEMIDB85F18AFE671461994439F62699
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emprego lícito ou a propriedade de bens suficientes à manutenção própria e de sua família, 

exigência contida no art. 4º, I, do Decreto n.º 6.893/2009. Mesmo com a publicação pela 

Secretaria Nacional da Justiça da Portaria SNJ n.º 13, de 9 de junho de 2011
457

, que 

ampliava o rol de documentos que poderiam satisfazer tal comprovação
458

, o número de 

imigrantes que obteve a transformação de sua residência provisória em permanente foi 

modesto. 

 Por fim, cabe anotar que se as anistias de imigrantes em situação irregular são, de 

fato, iniciativas que auxiliam muitos deles a alcançarem uma vida mais digna no Brasil; 

estas são, ao mesmo tempo, medidas pontuais e de caráter paliativo. Não se pode 

pretender, a partir delas, mascarar a inércia do Estado brasileiro em aprovar uma nova 

legislação migratória, adequada ao atual contexto vivenciado pelo país e pelo mundo e 

condizente com a Constituição de 1988.  

 

 

3.1.3 O Programa Nacional de Direitos Humanos e o Plano Nacional da Educação em 

Direitos Humanos 

 

 

Esta combinação entre a resistência em aprovar uma nova legislação migratória no 

país com a devida garantia de direitos fundamentais a todos os imigrantes e a apatia em 

debater o tema migratório de maneira profunda, se confronta com compromissos formais 

assumidos pelo Estado brasileiro.  

O Programa Nacional de Direitos Humanos I (PNDH I) 
459

, publicado em 1996 e 

elaborado pelo Ministério da Justiça com auxílio de organizações da sociedade civil, tinha 

como objetivos a identificação dos principais impedimentos à promoção e defesa dos 

diretos humanos no Brasil; a seleção de prioridades e apresentação de propostas concretas 

de caráter administrativo, legislativo e político-cultural; a execução de medidas de 

promoção e defesa desses direitos; a implementação de atos e declarações internacionais, 
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BRASIL. Secretaria Nacional da Justiça. Portaria SNJ n.º 13, de 9 de junho de 2011. Disciplina o 
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BRASIL. Decreto n.º 1.904, de 13 de maio de 1996. Institui o Programa Nacional de Direitos Humanos–

PNDH (revogado pelo Decreto n.º 4.229/2002). Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1904.htm>. Acesso em 6 ago. 2012.  
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com a adesão brasileira, relacionados com Direitos Humanos; e a observância dos direitos 

e deveres constantes na Constituição Federal de 1988. Sendo as ações relativas à execução 

e ao apoio do Programa prioritárias
460

.   

Há menções dos direitos dos migrantes em diferentes tópicos do Programa
461

 e um 

tópico particularmente voltado à questão intitulado “Estrangeiros, Refugiados e Migrantes 

Brasileiros”. Nele o desenvolvimento de campanha e programa para a regularização da 

situação dos migrantes e a adoção de medidas para prevenir e punir a violência e 

discriminação contra estrangeiros no país são pontuados como medidas a serem executadas 

a curto prazo
462

. Com execução a médio prazo, o Programa indica o estabelecimento de 

política de proteção aos direitos humanos das comunidades estrangeiras no Brasil e, a 

longo prazo, a reformulação do Estatuto do Estrangeiro por meio da apreciação pelo 

Congresso do então Projeto de Lei n.º 1.813/91. 

O Programa Nacional de Direitos Humanos II (PNDH II) 
463

, que em 2002 revisou 

e atualizou o PNDH I, mantém um tópico específico para a temática, intitulado 

“Estrangeiros, Refugiados e Migrantes”. Nele são reafirmadas como propostas de ações 

governamentais, o desenvolvimento de programa e campanha com fim de regularizar a 

situação de imigrantes no país, atendendo a critérios de reciprocidade de tratamento; a 

adoção de medidas para impedir e punir a violência e discriminação contra estrangeiros no 

Brasil; o estabelecimento de políticas de promoção e proteção dos direitos das 

comunidades estrangeiras no país e a elaboração de uma nova lei de imigração e 

naturalização, regulando a situação jurídica dos estrangeiros no Brasil
464

. 

                                                           
460

É o que dispõem a introdução do PNDH I e os artigos 2º e 3º do Decreto n.º 1.904/1996. In: BRASIL. 

Decreto n.º 1.904, de 13 de maio de 1996. Institui o Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1904.htm>. Acesso em 6 ago. 2012. 
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da Convenção Internacional para Proteção dos Direitos dos Migrantes e de suas Famílias, aprovada pela 

ONU em 1990. 
463

BRASIL. Decreto n.º 4.229, de 13 de maio de 2002. Dispõe sobre o Programa Nacional de Direitos 

Humanos - PNDH, instituído pelo Decreto n.º 1.904, de 13 de maio de 1996, e dá outras providências 

(revogado pelo Decreto n.º 7.037, de 2009). Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4229.htm#8>. Acesso em 6 ago. 2012. 
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(n.º 495). 
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Se comparado aos anteriores, o Programa Nacional de Direitos Humanos III 

(PNDH III) 
465

 traz poucas menções a questão dos migrantes nas propostas de ações 

governamentais. O Eixo Orientador sobre a “Segurança Pública, Acesso à Justiça e 

Combate à Violência” em uma de suas Diretrizes (Prevenção da violência e da 

criminalidade e profissionalização da investigação de atos criminosos) traz como Objetivo 

Estratégico o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Já o Eixo Orientador da “Educação e 

Cultura em Direitos Humanos”, ao tratar da educação básica, declara a ênfase na formação 

de sujeitos de direitos, tendo como prioridade as populações historicamente 

vulnerabilizadas. É ressaltado, ainda, que “a troca de experiências de crianças de diferentes 

raças e etnias, imigrantes, com deficiência física ou mental, fortalece, desde cedo, 

sentimento de convivência pacífica”.  

Também no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH)
466

, 

elaborado, em 2003, pelo Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos 

(CNEDH)
467

, há o compromisso do Estado brasileiro, constante na Linha de Ação da área 

temática da Educação Não-Formal, em apoiar a realização de ações para a promoção, a 

defesa e a garantia dos direitos humanos em comunidades socialmente excluídas, sendo 

explicitado o imigrante em situação irregular. A Linha de Ação “Educação dos 

Profissionais dos Sistemas de Justiça e Segurança” traz a promoção da capacitação em 

direitos humanos, com especial atenção às diferenças e ao respeito à dignidade de cada 

pessoa, independente de sua origem ou nacionalidade, para os profissionais e técnicos que 

trabalham em áreas relacionadas a estrangeiros. Uma nova versão do Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos (PNEDH) foi publicada em 2006
468

, tornando afirmar
469

, 

no que tange aos imigrantes, o que já estava contemplado no Plano de 2003.  
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representantes da sociedade civil, instituições públicas e privadas e organismos internacionais. 
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Direitos Humanos. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Ministério da Educação, 

Ministério da Justiça, UNESCO, 2006. 
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Na Linha de Ação da área temática da Educação Não-Formal, como ação programática destaca-se a 

número 9: “incentivar a promoção de ações de educação em direitos humanos voltadas para comunidades 

urbanas e rurais, tais como quilombolas, indígenas e ciganos, acampados e assentados, migrantes, 
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Passados mais de 15 anos desde a publicação do primeiro Programa Nacional de 

Direitos Humanos e quase uma década desde a publicação do primeiro Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos, os compromissos e as propostas de ações voltadas para os 

imigrantes internacionais foram afirmados e reafirmados. A realidade, entretanto, 

evidencia que as políticas de integração e garantia de direitos fundamentais desta 

população, são, hoje, praticamente inexistentes. O Estatuto do Estrangeiro segue vigente, 

desde 1980. A violência e discriminação contra imigrantes no Brasil são crescentes
470

. O 

que torna imperativo o questionamento diante do atual posicionamento do Estado 

brasileiro ao não enfrentar de maneira eficaz a temática da gestão e da proteção de direitos 

dos imigrantes e de suas famílias em nosso país. 

 

 

3.2 Notas sobre a educação escolar de imigrantes no Mercosul 

 

 

Cabe ressaltar determinados avanços em matéria de legislação migratória 

observados sob o contexto do Mercosul. Especialmente no campo do acesso à educação 

escolar de imigrantes, na perspectiva regional, podemos destacar o Protocolo sobre 

Integração Educativa e Reconhecimento de Certificados, Títulos e Estudos de Nível 

Primário e Médio Não Técnico, assinado em Buenos Aires, em 5 de agosto de 1994, que 

tem como Estados Partes a Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai
471

. Tendo o Brasil 

promulgado o Protocolo por meio do Decreto n.º 2.726/1998
472

.  

                                                                                                                                                                                
Segurança, como ação programática ressalta-se a ação programática número 12: “promover a formação em 
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Humanos. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Ministério da Educação, Ministério da 

Justiça, UNESCO, 2006. p. 32; 38. 
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de Souza Borges Cardoso, e ferimentos em outras três pessoas da mesma nacionalidade. O que fez surgir a 

mobilização “Zulmira Somos Nós” formada por estudantes angolanos, associações de defesa de direitos, 
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da angolana Zulmira Cardoso se torna símbolo na luta por direitos de imigrantes africanos no Brasil. 
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Em 20 de julho de 2006, o Conselho do Mercado Comum publicou o documento 

“Mecanismo para a Implementação do Protocolo de Integração Educativa e 

Reconhecimento de Certificados, Títulos e Estudos de Nível Primário e Médio Não 

Técnico” (Mercosul/CMC/DEC N.º 06/06). Nele se afirma que os Estados Partes deverão 

adotar critérios flexíveis quanto à documentação de identidade necessária para a 

continuidade dos estudos no nível da educação básica, podendo o imigrante apresentar a 

documentação de identidade do país de origem até concluir o procedimento de 

regularização migratória e alcançar sua documentação no país de destino. 

Já o Acordo sobre Residência para Nacionais dos Estados Partes do Mercosul foi 

promulgado no Brasil por meio do Decreto n.º 6.975/2009
473

 com o fim de estabelecer uma 

política de livre circulação de pessoas na região. O Acordo traz considerações acerca do 

direito à educação, afirmando que a situação migratória irregular em um país não poderá 

ser impedimento para o acesso às instituições de ensino pré-escolar ou às escolas 

públicas
474

. 

No que diz respeito à legislação migratória dos Estados Partes do Mercosul, 

destacam-se as recentes leis promulgadas na Argentina e no Uruguai. A Ley de 

Migraciones argentina (Lei n.º 25.871/2004)
475

, regulamentada pelo Decreto n.º 
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em: 6 ago. 2012. 
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em: 6 ago. 2012. 
475

ARGENTINA. Lei n.º 25.871/2004, 20 de janeiro de 2004. Ley de Migraciones. Disponível em: 
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616/2010
476

, reformula os objetivos da política migratória do país, com fundamento na 

integração regional latino-americana e no respeito aos direitos humanos e a mobilidade dos 

imigrantes. Aprovada em 2004, após mais de duas décadas de debates, a nova Lei 

argentina substituiu a Lei n.º 22.439/1981, promulgada quando Jorge Rafael Videla 

presidia a Junta Militar no país.  

A Lei de Migrações vigente na Argentina traz importantes avanços na garantia de 

direitos dos migrantes. Ela afirma, inclusive, a migração como um direito essencial e 

inalienável das pessoas
477

 e declara, no que tange ao ensino, que o Estado argentino 

assegurará o acesso igualitário, nas mesmas condições que os nacionais, ao imigrante e sua 

família aos serviços de educação
478

. A Lei ressalta, ainda, que a situação migratória 

irregular de um imigrante não impedirá a sua matrícula em estabelecimento de ensino 

público ou privado, nos níveis de educação básica e superior, e que estes estabelecimentos 

deverão informar os imigrantes sobre a possibilidade de sua regularização migratória no 

país
479

.    

Já a nova Ley de Migración uruguaia foi promulgada em 2008 (Lei n.º 

18.250/2008)
480

 e regulamentada pelo Decreto n.º 394/2009
481

, em substituição a legislação 

anterior, a Lei n.º 8.868/1932, de 19 de julho de 1932, modificada pela Lei n.º 

9.604/1936
482

. A atual legislação vigente, de modo semelhante à argentina, inova ao 
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reconhecer o direito de todas as pessoas a migrar
483

 e garantir aos migrantes e suas 

famílias, independentemente de sua situação migratória, os direitos fundamentais no país, 

como o direito à saúde e à educação, em igualdade aos nacionais
484

. O Estado uruguaio 

passa ter o dever de informar os direitos, deveres e garantias a todos os migrantes
485

, e, no 

que se refere à educação escolar
486

, os filhos de migrantes passam a ter acesso às 

instituições de ensino públicas e privadas em iguais condições que os nacionais, não lhes 

podendo ser negado ou limitado o ensino por conta da situação irregular de seus pais
487

.  

Faz-se importante mencionar, ainda, o Pedido de Parecer Consultivo sobre crianças 

migrantes, realizado conjuntamente pelos Estados da Argentina, Brasil, Paraguai e 

Uruguai, perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 7 de julho de 2011. 

Nesta oportunidade, solicitou-se que a Corte se manifestasse sobre a definição dos padrões, 

princípios e obrigações concretas que os Estados devem cumprir em matéria de Direitos 

Humanos dos migrantes, especialmente dos direitos dos meninos e meninas migrantes e 

filhos de migrantes, ressaltados como preocupação prioritária dos países que integram o 

Mercosul.  

Os próprios signatários do Pedido observam que a vulnerabilidade de crianças 

migrantes em situação irregular ou nas situações em que seus pais estejam sem a 

documentação no país de destino, torna necessária a proteção específica e adequada de seus 

direitos por parte dos Estados (de origem, trânsito e destino de migrantes); os quais 

deveriam, portanto, adotar ações pautadas na garantia dos direitos humanos e no princípio 
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da não discriminação, que impede a limitação de direitos com fundamento na 

nacionalidade ou na condição migratória da pessoa
488

. 

O Brasil contribuiu, ainda, com outras duas observações escritas em relação a 

solicitação de parecer consultivo
489

. Uma do próprio Estado brasileiro e outra de uma 

organização da sociedade civil, o Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante 

(CDHIC) 
490

. 

O Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante apresentou a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, no dia 16 de fevereiro de 2012, suas observações 

escritas
491

. A Organização anota ser insatisfatório o grau de preocupação do Estado 

brasileiro com a efetiva garantia de Direitos Humanos de imigrantes internacionais no país. 

Denunciando como exemplo da não aplicação do princípio da razoabilidade a reger a 

legislação, as políticas públicas e as práticas estatais que envolvam o exercício de direitos 

da infância, o fato de que em plena década de 1990, crianças e jovens imigrantes 

indocumentados foram impedidos de se matricularem nas escolas do Estado de São Paulo 

por conta da aplicação de um dispositivo do Estatuto do Estrangeiro, mesmo diante da 

garantia constitucional e dos tratados internacionais ratificados pelo Brasil que declaram o 

direito humano à educação. São relatados, ainda, casos de intolerância e violência para 

com imigrantes no meio ambiente escolar
492

.  
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e indivíduos da sociedade civil. Cabe ressaltar a pouco expressiva manifestação brasileira, o que pode 

sugerir que a questão dos direitos das crianças e jovens imigrantes ainda não alcança mobilizar e 

sensibilizar, de maneira satisfatória, a população, as instituições que trabalham com imigrantes e as 

próprias associações de migrantes. 
490

O Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante é uma organização da sociedade civil, situada na 

cidade de São Paulo/SP, criada em 2009 com o objetivo de articular a rede Espaço sem Fronteiras na 

América do Sul, bem como para contribuir na promoção de políticas migratórias no continente, a defesa e 

promoção dos Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais (DHESCAS) dos migrantes 

e suas famílias. 
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Opinião Escrita Sobre Os Pontos Submetidos À Consulta Da Corte Interamericana De Direitos Humanos – 
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Acesso em: 9 ago. 2012. 
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eram coagidos por seus colegas brasileiros a dar dinheiro ou fornecer alimentos para não serem agredidos 

fora da unidade escolar. In: MARCHIORI, Raphael. Bolivianos pagam para não apanhar em escola 
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A Organização aponta, no campo da legislação migratória brasileira, uma 

resistência na aprovação de projetos que esbocem progressos no que diz respeito a garantia 

de direitos de imigrantes no Brasil. É o que sugerem as tentativas frustradas de aprovação 

de uma nova Lei de Imigração no país desde a década de 1990 e o atual Projeto de Lei n.º 

5.655/09, tido como estagnado no Congresso Nacional. Assim como a proposta de 

“Política Nacional de Imigração e Proteção ao(a) Trabalhador(a) Migrante”, ainda 

pendente de aprovação para sua vigência. Além de sobressair o fato de que o Brasil é o 

único país dentre os quatro signatários do Pedido que não ratificou a Convenção 

Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos 

Membros de suas Famílias (Organização das Nações Unidas/1990). 

A observação escrita do Estado brasileiro
493

, apresentadas à Corte no dia 17 de 

fevereiro de 2012, não faz considerações acerca da violação do direito fundamental à 

educação escolar de imigrantes no país. Aduz que a Constituição consagra o entendimento 

de que os estrangeiros residentes no país estão em condição jurídica semelhante à dos 

brasileiros no que concerne aos direitos civis e que o Brasil é signatário dos principais 

tratados internacionais na área migratória e de direitos humanos, no âmbito das Nações 

Unidas. O Estado brasileiro garante, ainda, que a ratificação da Convenção sobre a 

Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas 

Famílias se encontra em tramitação no Congresso Nacional (Organização das Nações 

Unidas/1990).   

Ao mencionar o Estatuto do Estrangeiro em suas observações, o Brasil reconhece 

seu anacronismo diante da Constituição Federal brasileira de 1988 e a nova realidade 

mundial. Relata que, nesse sentido, se encontram em análise, desde 2009, uma nova 

proposta de Lei de Migrações, o Projeto de Lei n.º 5655/2009, e, desde 2010, a Política 

Nacional de Imigração e Proteção ao (a) Trabalhador (a) Migrante. 

A Opinião Consultiva sobre crianças migrantes não foi, até esta data
494

, emitida 

pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
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3.3 Expectativas de mudanças no ordenamento jurídico nacional: o direito à educação 

escolar de imigrantes sob novas perspectivas 

 

3.3.1 A proposta de “Política Nacional de Imigração e Proteção ao(a) Trabalhador(a) 

Migrante” 

 

 

O Conselho Nacional de Imigração (CNIg), competente para formular a política de 

imigração e coordenar e orientar as atividades de imigração, realizou em Itapecerica da 

Serra/São Paulo, entre os dias 25 a 28 de agosto de 2008, o Seminário “Diálogo Tripartite 

sobre Políticas Públicas de Migração para o Trabalho”, em parceria com a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT). O evento contou com a participação de representantes do 

Governo, das Centrais Sindicais, das Confederações Patronais, das Universidades e 

Centros de Pesquisa, e das entidades que trabalham com imigrantes no Brasil. Foi 

produzido, como resultado dos debates do Seminário, o documento intitulado 

“Contribuições para a Construção de Políticas Públicas Voltadas à Migração para o 

Trabalho” 
495

. 

 Como recomendações gerais, os participantes acordaram e redigiram no documento 

final ser urgente a promulgação de uma nova Lei de Migrações em harmonia com a 

Constituição Federal brasileira de 1988. Apresentaram, ainda, como contribuições para a 

construção de um Plano de Ação base para a elaboração e implantação de políticas 

migratórias, a necessária ratificação da Convenção Internacional sobre a Proteção dos 

Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e Membros de Suas Famílias (Organização 

das Nações Unidas/1990), a criação pelo Conselho Nacional de Imigração de um grupo de 

trabalho com o fim de propor a modificação do atual Estatuto do Estrangeiro, bem como a 

capacitação em direitos humanos para servidores públicos que atuem de forma direta com 

migrantes no Brasil, dada atenção particular aos agentes de segurança pública 
496

.  

 A partir das indicações sugeridas no documento final do Seminário, o Conselho 

Nacional de Imigração criou, em dezembro de 2008, um grupo de trabalho designado para 

debater e redigir uma proposta inicial de “Política Nacional de Imigração e Proteção ao 
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CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO; MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO; 

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Documento Final do Seminário Diálogo 

Tripartite sobre Políticas Públicas de Migração para o Trabalho: Contribuições para a Construção de 

Políticas Públicas Voltadas à Migração para o Trabalho. Itapecerica da Serra/SP, 28 de agosto de 2008. 

Disponível em: <http://www.mte.gov.br/politicamigrante/imigracao_contribuicoes.pdf >. Acesso em: 11 

ago. 2012. 
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Ibid. p.4-6;10. 
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Trabalhador Migrante” para o Brasil. O Grupo apresentou sua proposta na IV Reunião 

Ordinária do Conselho, em maio de 2010
497

. Antes da aprovação final, no entanto, o 

Plenário entendeu adequada a submissão do texto aprovado por consenso no Conselho à 

avaliação e consulta pública
498

, por um prazo de trinta dias
499

, para recepção de sugestões, 

críticas, informações e opiniões por parte da sociedade brasileira
500

. 

Foram cinquenta e seis contribuições realizadas pela sociedade civil. Uma nova 

redação da Proposta, com a inclusão das contribuições, foi apresentada pelo Grupo de 

Trabalho na VI Reunião Ordinária do Conselho, em agosto de 2010, e submetida ao 

Plenário para apreciação. O texto foi aprovado como “Política Nacional de Imigração e 

Proteção ao(a) Trabalhador(a) Migrante”
501

.  

Nele são afirmados princípios, diretrizes, estratégias e ações a serem realizadas no 

campo de atuação frente aos fluxos migratórios internacionais, com o fim de orientar as 

entidades e órgãos brasileiros que atuam com imigrantes e promover e garantir os seus 

direitos no Brasil. O texto traz diversas inovações e tem como ponto central a garantia dos 

direitos humanos dos migrantes. Destacam-se como princípios e diretrizes, a migração 

declarada como direito inalienável de toda a pessoa; a garantia a todo imigrante, 

independentemente de sua condição migratória, ao acesso a direitos fundamentais, entre 

eles à educação; e a migração em situação irregular afirmada como uma infração 

administrativa, reforçando não estar ela sujeita à sanção penal.  

 Já como ações estão previstas a elaboração de um programa para a qualificação de 

servidores públicos, priorizando e fortalecendo o atendimento humanizado de todos os 

migrantes de acordo com suas situações específicas; a realização de ações para 

regularização dos migrantes, primando pela informação sobre a existência de normas ou 
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Acesso: 11 ago. 2012. 
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<http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812B21345B012B2BFE005E62CD/ata_v_reuniao_cnig_09_06_

10_pronta.pdf >. Acesso em: 11 ago. 2012.   
501

BRASIL. Conselho Nacional de Imigração. Ata da VI Reunião Ordinária do Conselho Nacional de 

Imigração, ocorrida no dia 18 de agosto de 2010. Disponível em: 

<http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812C9B6972012CA7A322D57CF5/ata_VI_cnig_20100818.pdf 

>. Acesso em: 11 ago. 2012. 
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acordos bilaterais ou multilaterais vigentes que possibilitem o alcance da documentação no 

Brasil; e o encaminhamento para a ratificação da Convenção para Proteção dos Direitos de 

Todos os Trabalhadores Migrantes e Membros de Suas Famílias (Organização das Nações 

Unidas/1990). 

 Em setembro de 2010, na VII Reunião Ordinária do Conselho Nacional de 

Imigração, foi confirmado que o texto da Proposta de Política se encontrava em fase final 

de análise na Consultoria Jurídica, com a perspectiva de ser encaminhado na forma de 

proposta de Decreto Presidencial, ainda no mês de outubro do mesmo ano, para análise da 

Casa Civil da Presidência da República 
502

.  

Na I Reunião Ordinária do Conselho de 2011, no mês de fevereiro, se noticiou que 

a Proposta, aprovada por este mesmo Conselho no ano de 2010, foi aprovada pelo Ministro 

do Trabalho e Emprego e remetida à Casa Civil da Presidência da República, onde recebeu 

parecer favorável do Ministério das Relações Exteriores. O documento, no entanto, teve 

seu trâmite paralisado por conta de ponderações feitas pelo Ministério da Justiça 
503

. De 

modo que a Proposta de “Política Nacional de Imigração e Proteção ao(a) Trabalhador(a) 

Migrante” se encontra, ainda, pendente de aprovação para sua vigência
504

. 

 

 

3.3.2 A Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os 

Trabalhadores Migrantes e Membros de suas Famílias (1990/ONU) 

 

 

Faz-se presente de modo expressivo nos debates atuais sobre a migração 

internacional e o direito dos migrantes no país de destino, a Convenção Internacional sobre 

a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros de suas 

Famílias, adotada pela Assembleia Geral em 18 de dezembro de 1990 (Resolução n.º 

45/158). A Convenção só entraria em vigor após a ratificação ou adesão de vinte Estados, 

o que ocorreu mais de uma década depois, em 1° de julho de 2003.  
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Imigração, ocorrida no dia 15 de setembro de 2010. Disponível em: 

<http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812C9B6972012CA7A15EC0534E/ata_VII_cnig_20100915.pdf

>. Acesso em: 11 ago. 2012. 
503

BRASIL. Conselho Nacional de Imigração. Ata da I Reunião Ordinária do Conselho Nacional de 

Imigração, ocorrida no dia 9 de fevereiro de 2011. Disponível em: 

<http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A2E7311D1012F0D4ED8812F40/Ata%20CNIg%2009-02-

11%20v4.pdf>. Acesso em: 11 ago. 2012. 
504

Até o presente mês de agosto de 2012. 



164 

 

Com seu advento sob um contexto de grande circulação de pessoas e da imposição 

de políticas migratórias cada vez mais restritivas e seletivas ao ingresso de imigrantes 

internacionais nos Estados, observa-se, até o mês de agosto de 2012, a sua ratificação por 

apenas quarenta e seis países. Não constam neste rol os Estados de grande recepção de 

fluxos migratórios. Na América do Sul ratificaram
505

 a Convenção os Estados da Argentina 

(2007); Chile (2005); Guiana (2010); Paraguai (2008) e Peru (2005); aderiram Bolívia 

(2000); Colômbia (1995); Equador (2002) e Uruguai (2001) e assinou a Convenção a 

Venezuela (2011) 
506

. 

 Pode-se considerar a Convenção como um marco legal para a ampla proteção dos 

direitos de todos os migrantes sob a perspectiva internacional. Ela se fundamenta em 

diversas normas internacionais vigentes
507

, dentre elas o Pacto Internacional sobre os 

Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Racial e a Convenção sobre os Direitos da Criança. E inova ao fazer uma 

leitura destes direitos já reconhecidos por instrumentos internacionais a partir das 

necessidades específicas dos trabalhadores migrantes e membros de suas famílias
508

.  

A principal finalidade da Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de 

Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias
509

, e que merece 
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elementar. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 46; 50. 
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maior destaque, é a de que todos os imigrantes
510

, sem qualquer distinção, possam gozar 

dos seus direitos humanos, independentemente do seu estatuto jurídico
511

. 

No campo do acesso à educação, a Convenção afirma que o filho de um trabalhador 

migrante é titular do direito fundamental à educação escolar em condições de igualdade de 

tratamento com os nacionais do Estado de destino, não podendo este direito ser 

condicionado a sua situação migratória regular, ou de seus pais, no país
512

. Ao tratar dos 

direitos dos trabalhadores migrantes e dos membros das suas famílias que se encontram em 

situação regular no Estado de destino, a Convenção faz menção ao dever dos Estados de 

realizarem políticas com o fim de facilitar a integração dos filhos dos trabalhadores 

migrantes no sistema de ensino, especificando a necessidade de aprendizado da língua 

local, facilitação do ensino da sua língua materna e o acesso à cultura de origem, com a 

colaboração dos Estados de origem
513

. 

Importa salientar que, com o intuito de acompanhar a aplicação dos dispositivos 

afirmados, a Convenção prevê a instituição de um Comitê para a Proteção dos Direitos de 

Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias. Nos termos do seu 

                                                                                                                                                                                
trabalhadores e das suas famílias; Parte VII - Aplicação da Convenção; Parte VIII -  Disposições gerais; 

Parte IX - Disposições finais. Para o presente debate, entretanto, não será possível trabalhar o Documento 

de maneira integral, motivo pelo qual se realçará tão somente alguns tópicos de maior interesse. 
510
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art. 72
514

, a primeira reunião dos Estados Partes ocorreu em 11 de dezembro de 2003, na 

Sede das Nações Unidas. Nesta ocasião foram eleitos os dez membros do Comitê, que 

celebrou seu primeiro período de Sessões, em Genebra, no mês de março de 2004
515

.  

Os Estados Partes têm o compromisso de apresentar ao Comitê, por meio do 

Secretário Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), relatórios acerca das medidas 

legislativas, judiciais, administrativas e de outras naturezas, adotadas para tornar efetivas 

as disposições da Convenção, no ano subsequente à data da entrada em vigor da 

Convenção para o Estado-Membro e, em seguida, de cinco em cinco anos
516

. O Comitê 

deverá submeter à Assembleia Geral das Nações Unidas um relatório anual a respeito da 

aplicação da Convenção, com observações e recomendações realizadas a partir da 

apreciação dos relatórios e das observações oferecidas pelos Estados
517

.  
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quer aos Estados de emprego, e uma representação dos principais sistemas jurídicos. Cada Estado Parte 

pode designar um perito de entre os seus nacionais; b) Os membros do Comité são eleitos e exercem as 

suas funções a título pessoal. 3. A primeira eleição tem lugar nos seis meses seguintes à data da entrada em 

vigor da presente Convenção e, depois disso, todos os dois anos. Pelo menos quatro meses antes da data de 

cada eleição, o Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas convida, por escrito, os Estados Partes 

a proporem os seus candidatos num prazo de dois meses. O Secretário-Geral elabora, em seguida, a lista 

alfabética dos candidatos assim apresentados, indicando por que Estados foram designados, e comunica-a 

aos Estados Partes na presente Convenção, pelo menos um mês antes da data de cada eleição, acompanhada 

do curriculum vitae dos interessados[...]”.In: ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Convenção 

Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros 

das suas Famílias, de18 de dezembro de 1990. 
515

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Comitê para a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores 

Migrantes e dos Membros das suas Famílias. Relatório do Comitê para a Proteção dos Direitos de Todos os 

Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias. Primeira Sessão (1º-5 março 2004). Disponível 

em: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G04/425/89/PDF/G0442589.pdf?OpenElement>. 

Acesso em: 15 ago. 2012. 
516

Cf. art. 73: “1. Os Estados Partes comprometem-se a apresentar ao Comité, através do Secretário-Geral da 

Organização das Nações Unidas, relatórios sobre as medidas legislativas, judiciais, administrativas e de 

outra natureza que hajam adoptado para dar aplicação às disposições da presente Convenção: a) No ano 

subsequente à data da entrada em vigor da presente Convenção para o Estado Parte interessado; b) Em 

seguida, de cinco em cinco anos e sempre que o Comité o solicitar. 2. Os relatórios apresentados em 

aplicação do presente artigo devem também indicar os fatores e as dificuldades, se a elas houver lugar, que 

afetem a aplicação efetiva das disposições da presente Convenção e conter informações sobre as 

características dos movimentos migratórios respeitantes ao Estado interessado. 3. O Comité estabelece as 

diretrizes aplicáveis ao conteúdo dos relatórios. 4. Os Estados Partes asseguram aos seus relatórios uma 

larga difusão nos seus próprios países”. In: ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, op. cit., 1990.  
517

Cf. art. 74: “1. O Comité examina os relatórios apresentados por cada Estado Parte e transmite ao Estado 

Parte interessado os comentários que julgar apropriados. Este Estado Parte pode submeter ao Comité 

observações sobre qualquer comentário feito pelo Comité ao abrigo do disposto no presente artigo. O 

Comité pode solicitar aos Estados Partes informações complementares. 2. Antes da abertura de cada sessão 

ordinária do Comité, o Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas transmite, atempadamente, ao 
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Neste sentido, a ratificação da Convenção para a Proteção dos Direitos dos 

Trabalhadores Migrantes e dos Membros de suas Famílias por parte do Estado Brasileiro, 

com seus procedimentos de acompanhamento do cumprimento de seus dispositivos
518

, 

certamente demandaria um cuidado maior com a questão da gestão dos imigrantes 

residentes no Brasil, bem como estimularia a discussão e elaboração de políticas de 

inclusão/integração desta população na sociedade brasileira. 

Já o ato de refletir e debater o seu ingresso no nosso ordenamento jurídico por meio 

de sua ratificação, reintroduz o tema das migrações na agenda do Estado brasileiro, 

impulsionando, quem sabe, a modificação da legislação atual, e dando maior visibilidade a 

um tema que hoje é insatisfatoriamente debatido, frente a sua importância.  

Há mais de 15 anos o Brasil se comprometeu formalmente, ainda no seu primeiro 

Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH I), a ratificar a Convenção como uma 

medida a “curto prazo” 
519

. Compromisso reafirmado no segundo Programa Nacional de 

Direitos Humanos (PNDH II)
520

. Ademais, em resolução do Conselho Nacional de 

Imigração (Resolução nº 10, de 03/12/2008), aprovada por consenso, foi recomendada ao 

                                                                                                                                                                                
Diretor-geral do Secretariado Internacional do Trabalho cópia dos relatórios apresentados pelos Estados 

Partes interessados e informações úteis à apreciação desses relatórios, de modo a possibilitar ao 

Secretariado prestar assistência ao Comité, através da disponibilização de conhecimentos especializados 

nas matérias abordadas na presente Convenção que se inscrevam no mandato da Organização Internacional 

do Trabalho. O Comité deve ter em conta, nas suas deliberações, todos os comentários e documentos que o 

Secretariado lhe possa facultar. 3. O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas pode, de igual 

modo, ouvido o Comité, transmitir a outras agências especializadas, bem como a organizações 

intergovernamentais, cópia de partes destes relatórios que se inscrevam no âmbito dos respectivos 

mandatos. 4. O Comité pode convidar as agências especializadas e outros órgãos das Nações Unidas, bem 

como organizações intergovernamentais e outros organismos interessados, a submeter por escrito, para 

apreciação pelo Comité, informações sobre a aplicação da presente Convenção nas áreas relativas aos seus 

domínios de atividade. 5. O Secretariado Internacional do Trabalho é convidado pelo Comité a designar os 

seus representantes a fim de participarem, na qualidade de consultores, nas reuniões do Comité. 6. O 

Comité pode convidar outras agências especializadas e órgãos da Organização das Nações Unidas, bem 

como organizações intergovernamentais, a fazerem-se representar nas suas reuniões quando for apreciada a 

aplicação de disposições da presente Convenção que se inscrevam no seu mandato. 7. O Comité submete 

um relatório anual à Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a aplicação da presente Convenção, 

contendo as suas observações e recomendações, fundadas, nomeadamente, na apreciação dos relatórios e 

nas observações apresentadas pelos Estados. 8. O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas 

transmite os relatórios anuais do Comité aos Estados Partes na presente Convenção, ao Conselho 

Económico e Social, à Comissão dos Direitos do Homem da Organização das Nações Unidas, ao Diretor-

geral do Secretariado Internacional do Trabalho e a outras organizações relevantes neste domínio”. In: 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de 

Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias, de18 de dezembro de 1990. 
518

Cabe destacar, ainda, outros procedimentos previstos na Convenção, especialmente, em seus artigos 76 e 

77 (Parte VII - Aplicação da Convenção). In: Ibid. 
519
Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH I/1996), tópico das “Ações internacionais para proteção 

e promoção dos Direitos Humanos: Ratificação de atos internacionais”, medida a curto prazo: “n.º 198. 

Ratificar a Convenção Internacional para Proteção dos Direitos dos Migrantes e de suas Famílias, aprovada 

pela ONU em 1990”. 
520
Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH II/2002), tópico “Inserção nos Sistemas Internacionais de 

Proteção”: “n.º 495. Ratificar a Convenção Internacional para a Proteção dos Direitos dos Migrantes e de 

seus Familiares, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1990”. 
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Ministério das Relações Exteriores a sua ratificação por parte do Governo brasileiro. O que 

foi novamente afirmado na Proposta de “Política Nacional de Imigração e Proteção ao(a) 

Trabalhador(a) Migrante”. 

Em 13 dezembro do ano de 2010, por meio da Mensagem n.º 896 do Presidente da 

República, a Convenção foi encaminhada à apreciação e votação no Congresso Nacional. 

Na Exposição de Motivos do então Ministro de Estado das Relações Exteriores, Celso Luiz 

Nunes Amorim, de 30 de abril de 2010, se ressalta que a normativa é considerada uma das 

nove convenções fundamentais sobre direitos humanos e que a sua ratificação pelo Brasil 

importaria na consolidação de uma posição favorável à proteção dos direitos humanos, 

proporcionaria maior legitimidade da atuação brasileira em foros internacionais sobre 

direitos dos migrantes e teria o potencial de estimular o processo de universalização da 

ratificação do instrumento. Na avaliação do Ministro, o ato normativo deveria tramitar no 

Parlamento como projeto de emenda constitucional, já que se trata de convenção 

fundamental sobre direitos humanos. 

Em agosto de 2012, a sua tramitação segue em curso. A ratificação da Convenção 

da ONU demonstraria, de maneira efetiva, a opção do Estado brasileiro em se posicionar, 

internacionalmente, pela proteção dos direitos dos trabalhadores migrantes e de seus 

familiares em território nacional. 

 

 

3.3.3 O Projeto de Lei n.º 5.655/09 (a potencial nova Lei de Imigração) 

 

 

 Há ao menos um consenso entre a sociedade civil e o Estado brasileiro na temática 

migratória no país: o Estatuto do Estrangeiro vigente está em desarmonia com o atual 

contexto vivenciado e carece ser substituído por uma nova lei
521

. O alcance desta 

                                                           
521
É o que se afirma na Exposição de Motivos do Projeto de Lei n.º 5.655/09: “Quando da promulgação da 

Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, atual Estatuto do Estrangeiro, alterada pela Lei nº 6.964, de 9 de 

dezembro de 1981, o foco era precipuamente a segurança nacional. Essa realidade nos dias atuais encontra-

se em descompasso com o fenômeno da globalização, que tem revolucionado os movimentos migratórios. 

Impõe-se, assim, que a migração seja tratada como um direito do homem, ao se considerar que a 

regularização migratória seja o caminho mais viável para a inserção do imigrante na sociedade” (In: 

BRASIL. Ministério da Justiça. Exposição de Motivos n.º 70. Brasília, 10 de abril de 2008. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Projetos/EXPMOTIV/MJ/2008/70.htm>. Acesso em: 02. ago. 

2012). Nesse sentido, também o Fórum Social pela Integração e Direitos Humanos dos Migrantes no Brasil, 

indicou sua demanda “em defesa da aprovação, pelo Congresso Nacional, de uma nova Lei de Migrações 

moderna, capaz de dar resposta aos inúmeros problemas enfrentados pelos imigrantes, amparada no 
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concordância, no entanto, não chega ao conteúdo do Projeto de Lei n.º 5.655/09, o qual 

tramita no Congresso Nacional e que, se aprovado, passará a ser a legislação vigente sobre 

estrangeiros no país. 

 O seu conteúdo não agradou a muitos dos que lutam pelos direitos dos migrantes no 

Brasil
522

. É o que indica o Manifesto em Defesa de Uma Nova Lei de Migração Pautada 

nos Direitos Humanos e na Solidariedade Entre os Povos, redigido, em abril de 2012, pelo 

Fórum Social pela Integração e Direitos Humanos dos Migrantes no Brasil, movimento 

formado por vinte e uma instituições e que inclui desde associações de imigrantes, 

sindicatos, uma rádio comunitária, um projeto de extensão universitária, entidades de 

direitos humanos, uma agência de informações e até uma cooperativa
523

: 

Este Fórum considera que para garantirmos tratamento digno para os 

imigrantes e melhor gestão das questões ligadas à imigração no Brasil são 

necessárias diversas modificações no texto do Projeto em análise [Projeto 

de Lei n.º 5.655/09]. Os procedimentos administrativos permanecem 

extremamente burocratizados e o interesse e a segurança nacional 

prevalecem sobre os direitos humanos. O projeto é nada mais que uma 

revisão da Lei n.º 6.815/80, da ditadura militar. Não há mudança de 

paradigma e se anotam retrocessos, a exemplo do aumento do tempo 

necessário ao pedido de naturalização: de quatro para dez anos
524

, entre 

outros exemplos
525

. 

                                                                                                                                                                                
princípio de uma cidadania universal, dos direitos humanos e coerente com os princípios do respeito e a 

dignidade da pessoa do imigrante [...] A atual legislação brasileira aplicável aos imigrantes é fundamentada 

em preocupações de segurança nacional datadas do período ditatorial [...] Nenhum destes objetivos pode 

violar os direitos humanos, que devem ser a base, da política, em respeito à dignidade destas pessoas, e em 

cumprimento a diversos compromissos constitucionais e internacionais assumidos pelo Brasil” (In: 

FÓRUM SOCIAL PELA INTEGRAÇÃO E DIREITOS HUMANOS DOS MIGRANTES NO BRASIL. 

Manifesto em Defesa de Uma Nova Lei de Migração Pautada nos Direitos Humanos e na Solidariedade 

Entre os Povos. São Paulo, 10 de abril de 2012). 
522

Nas palavras de Deisy Ventura e Paulo Illes “[...] ainda que contenha alguns avanços, como a supressão da 

referência à ‘segurança nacional’, impressionam tanto o viés burocrático como o ranço autoritário do PL n.º 

5.655/09.” In: ILLES, Paulo; VENTURA, Deisy. Estatuto do estrangeiro ou lei de imigração?, Le Monde 

Diplomatique Brasil, 1º ago. 2010. Disponível em: <http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=744>. 

Acesso em: 15 ago. 2012. 
523

São instituições integrantes do Fórum Social pela Integração e Direitos Humanos dos Migrantes no Brasil: 

Agência de Informações Frei Tito para América Latina e Cariba (ADITAL); Associação Bolbra; Bolívia 

Cultural; Associação de Imigrantes Paraguaios (Japayke); Associação Peruana de São Paulo; Associação 

Salvador Allende; Central Única dos Trabalhadores (CUT); Centro de Direitos Humanos e Cidadania do 

Imigrante (CDHIC); Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos; Confederação Sindical das Américas 

(CSA); Convergência das Culturas; Cooperativa dos Empreendedores Bolivianos e Imigrantes em 

Vestuário e Confecção (COEBIVECO); Grito dos Excluídos Continental; Instituto de Reintegração do 

Refugiado (ADUS); Instituto de Sociologia da USP; Marcha Mundial das Mulheres (MMM); Presença da 

América Latina (PAL); Projeto de Extensão Universitária “Educar Para O Mundo” do Instituto de Relações 

Internacionais da USP; Rádio Infinita; Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco; União Geral dos 

Trabalhadores (UGT). 
524

Houve a ampliação no período mínimo necessário para naturalização ordinária, no Projeto de Lei n.º 5.655/09, 

para dez anos. Cf. art. 87, III: “art. 87 São condições para a concessão da naturalização ordinária: [...] III - ter 

residência ininterrupta no território nacional, pelo prazo mínimo de dez anos, imediatamente anteriores ao pedido 

de naturalização [...]”. No Estatuto do Estrangeiro vigente (Lei n.º 6.815/80) o prazo mínimo é de quatro anos. 

Cf. art. 112, III: “art. 112. São condições para a concessão da naturalização: [...] III - residência contínua no 
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 É ressaltado, ademais, que o Projeto não incluiu a maior parte das demandas das 

entidades representativas dos migrantes, tais como a atribuição da questão migratória a um 

órgão político e não mais ao Departamento de Polícia Federal, a desburocratização e maior 

celeridade nos procedimentos de regularização de documentos, e a permissão de 

constituição das rádios comunitárias
526

, meio essencial de comunicação entre os 

trabalhadores imigrantes
527

.  

Não se poderá realizar, nesta ocasião, uma análise minuciosa de todo o conteúdo 

disposto no presente Projeto de Lei. É oportuno, contudo, tecer considerações sobre as 

perspectivas de mudanças no campo do direito à educação escolar, frente ao conteúdo do 

Estatuto do Estrangeiro vigente.  

Antes de ponderar sobre a questão educacional, importa salientar que no Projeto de 

nova legislação migratória há avanços pontuais e retrocessos. Se na sua Exposição de 

Motivos foi declarado que no atual contexto a migração internacional deve ser tratada 

como um direito do homem; esta preocupação não se fez presente na redação do Projeto de 

Lei que não explicitou, como o fizeram a Lei de Migrações argentina (Lei n.º 

25.871/2004), a Lei de Migração uruguaia (Lei n.º 18.250/2008) e a proposta brasileira de 

“Política Nacional de Imigração e Proteção ao(a) Trabalhador(a) Migrante”, a afirmação da 

migração como um direito inalienável de toda a pessoa. 

Já o tema do direito à educação escolar sobressai dentre os avanços do Projeto. 

Diferentemente do que estabelece o atual Estatuto do Estrangeiro, que condiciona a 

matrícula em instituição de ensino ao registro do imigrante no Brasil, no Projeto de Lei, o 

                                                                                                                                                                                
território nacional, pelo prazo mínimo de quatro anos, imediatamente anteriores ao pedido de naturalização [...]”. 

In: BRASIL. Projeto de lei n.º 5.655/ 2009. Dispõe sobre o ingresso, permanência e saída de estrangeiros no 

território nacional, o instituto da naturalização, as medidas compulsórias, transforma o Conselho Nacional de 

Imigração em Conselho Nacional de Migração, define infrações e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Projetos/PL/2009/msg507-090702.htm>. Acesso em: 15 ago. 2012; 

BRASIL. Lei n.º 6.815, de 19 de agosto de 1980. Define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o 

Conselho Nacional de Imigração. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6815.htm>. 

Acesso: 05 ago. 2012. 
525

FÓRUM SOCIAL PELA INTEGRAÇÃO E DIREITOS HUMANOS DOS MIGRANTES NO BRASIL. 

Manifesto em Defesa de Uma Nova Lei de Migração Pautada nos Direitos Humanos e na Solidariedade 

Entre os Povos. São Paulo, 10 de abril de 2012. 
526

Cf. art. 7º, II; III do Projeto de Lei n.º 5.655/09: “art. 7º. É vedado ao estrangeiro, ressalvado o disposto em 

legislação específica: [...] II - ser proprietário de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e 

imagens; III - ser responsável pelo conteúdo editorial e atividades de seleção e direção da programação 

veiculada em qualquer meio de comunicação social [...]”. In: BRASIL, op. cit., 2009.  
527

ILLES, Paulo; VENTURA, Deisy. Estatuto do estrangeiro ou lei de imigração?, Le Monde Diplomatique 

Brasil, 1º ago. 2010. Disponível em: <http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=744>. Acesso em: 15 

ago. 2012. 
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acesso ao direito à educação escolar é garantido a todos os imigrantes, independentemente 

de sua situação migratória: 

Art. 5º Ao estrangeiro residente no Brasil, permanente ou temporário, são 

assegurados os direitos e garantias fundamentais consagrados na 

Constituição, em especial: 

[...] 

VI - o direito à educação; 

[...] 

Parágrafo único. São estendidos aos estrangeiros, independentemente de 

sua situação migratória, observado o disposto no art. 5º, caput, da 

Constituição:  

I - o acesso à educação e à saúde [...]
528

.  

Há, ainda, uma Subseção que trata, particularmente, do visto de estudo, inserida na 

Seção dos vistos temporários. Este tipo de visto é destinado a realização de intercâmbio de 

estudo ou cultural ou especialização profissional e abrange o ensino fundamental, médio, 

graduação e pós-graduação
529

.  

                                                           
528

Cf. a redação completa do art. 5º do Projeto de Lei n.º 5.655/09, que declara outros direitos para além do 

acesso à educação: “art. 5º Ao estrangeiro residente no Brasil, permanente ou temporário, são assegurados os 

direitos e garantias fundamentais consagrados na Constituição, em especial: I - a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade; II - os direitos civis e sociais reconhecidos aos 

brasileiros; III - a liberdade de circulação no território nacional; IV - o direito de reunir-se pacificamente, sem 

armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustre outra reunião 

anteriormente convocada para o mesmo local, sendo exigido prévio aviso à autoridade competente; V - o 

direito de associação para fins lícitos, nos termos da lei; VI - o direito à educação; VII - o direito à saúde 

pública; VIII - os direitos trabalhistas e de sindicalização, nos termos da lei; e IX - o acesso à Justiça, inclusive 

a gratuita. Parágrafo único. São estendidos aos estrangeiros, independentemente de sua situação migratória, 

observado o disposto no art. 5º, caput, da Constituição:  I - o acesso à educação e à saúde; II - os benefícios 

decorrentes do cumprimento das obrigações legais e contratuais concernentes à relação de trabalho, a cargo do 

empregador; e III - as medidas de proteção às vítimas e às testemunhas do tráfico de pessoas e do tráfico de 

migrantes”. In: BRASIL. Projeto de lei n.º 5.655/ 2009. Dispõe sobre o ingresso, permanência e saída de 

estrangeiros no território nacional, o instituto da naturalização, as medidas compulsórias, transforma o 

Conselho Nacional de Imigração em Conselho Nacional de Migração, define infrações e dá outras 

providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Projetos/PL/2009/msg507-090702.htm>. 

Acesso em: 15 ago. 2012. 
529

Cf. Subseção I - Do Visto de Estudo – arts. 22- 24: art. 22. O visto de estudo destina-se ao estrangeiro que 

venha cursar ensino fundamental, médio, graduação ou pós-graduação, para realizar intercâmbio de estudo 

ou cultural ou especialização profissional. §1º O visto de estudo poderá ser concedido por até um ano, 

admitida prorrogação enquanto durar o curso ou o intercâmbio, mediante prova de aproveitamento, 

relatório de atividades ou garantia de matrícula, vedada a transformação em permanente. §2º No caso de 

intercâmbio cultural, não poderá o estrangeiro ser remunerado por fonte nacional ou estabelecer vínculo 

empregatício no País. §3º O visto de estudo para especialização profissional destina-se ao estrangeiro que, 

no período de doze meses após a conclusão da graduação ou pós-graduação, pretender desenvolver 

habilidades específicas. §4º Admite-se a prorrogação do visto de estudo por até seis meses a contar da 

conclusão do curso para as providências necessárias à diplomação.§5º O visto de estudo poderá ser 

concedido até um ano antes do início do curso, desde que comprovada pelo estrangeiro a necessidade de 

aprendizado do idioma português; art. 23. O visto de estudo permanecerá válido na hipótese de mudança de 

curso ou de instituição de ensino, ficando sua prorrogação condicionada à apresentação de justificativa da 

referida mudança; art. 24. O titular do visto de estudo poderá exercer atividade remunerada em regime de 

tempo parcial, na forma do regulamento, mediante autorização prévia do Ministério do Trabalho e 
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Diante de tantos obstáculos impostos ao acesso à educação de imigrantes por conta 

de um dispositivo ˗ já revogado ˗ constante no atual Estatuto do Estrangeiro que impede o 

exercício do direito à educação escolar por parte de imigrantes que não estão devidamente 

registrados no Brasil, conforme foi observado ao longo deste trabalho, nota-se como a 

supressão deste impedimento e a afirmação do direito à educação escolar de forma 

universal, também na legislação migratória, são importantes e necessários.  

Em muitas ocasiões passadas, e ainda hoje
530

, nem mesmo a Constituição Federal, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente ou a existência de diversas Convenções 

Internacionais ratificadas pelo Brasil, impediram a aplicação dos preceitos constantes na 

Lei n.º 6.815/80. O que sugere que para muitos a revogação do dispositivo em questão não 

é evidente. Nas situações aqui destacadas em que o judiciário foi acionado, as decisões 

indicam a afirmação do acesso ao direito à educação escolar a todos imigrantes, 

independente de sua situação migratória. Entretanto, sabe-se serem manifestas as 

dificuldades enfrentadas pelos imigrantes para o acesso ao Judiciário.  

Não se ambiciona aqui declarar que a afirmação do direito à educação escolar de 

todos os imigrantes na legislação migratória do país seja o suficiente para garantir o 

exercício do igual acesso e permanência nas instituições de ensino do Estado de São Paulo 

e do Brasil. Sabe-se que há muitos outros impedimentos enfrentados pelos imigrantes no 

campo da educação escolar para além das barreiras ao acesso à matrícula nas instituições 

de ensino
531

. 

                                                                                                                                                                                
Emprego. In: BRASIL. Projeto de lei n.º 5.655/ 2009. Dispõe sobre o ingresso, permanência e saída de 

estrangeiros no território nacional, o instituto da naturalização, as medidas compulsórias, transforma o 

Conselho Nacional de Imigração em Conselho Nacional de Migração, define infrações e dá outras 

providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Projetos/PL/2009/msg507-

090702.htm>. Acesso em: 15 ago. 2012. 
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Para além dos exemplos atuais de impedimento ao acesso à educação escolar trazidos no Capítulo 2, 

destaca-se o parecer, de 1º de dezembro de 2011, da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo, a respeito da situação de imigrantes bolivianos residentes no Brasil, 

motivado pelo pedido de providências formulado pelo Consulado Geral da Bolívia que trazia o relato de 

que crianças estavam sendo impedidas de frequentar escolas por conta da falta de documentação. Frente a 

este entrave ao direito à educação, foi a conclusão da Coordenadoria: “ante o exposto, sub censura, resta 

sugerido que seja: [...] oficiado aos Conselhos Estadual e Municipal de Educação para que seja aceita a 

matrícula das crianças bolivianas, chilenas e dos países do Mercosul, mesmo que não tenha sido 

regularizada a sua situação imigratória, ante ao tratado entre o Brasil e estes países”.  
531
Importa mencionar os resultados de duas Plenárias Livres, intituladas “O direito à Educação da População 

Imigrante na cidade de São Paulo”, realizadas entre os meses de fevereiro e abril do ano de 2010 e que 

tinham como intento a promoção de um encontro com migrantes e filhos de migrantes que residem na 

cidade de São Paulo com o fim de constatar problemas, desafios e demandas desta população no que diz 

respeito à educação. Tais Plenárias surgiram de um trabalho em conjunto das entidades Ação Educativa, 

Centro de Apoio ao Migrante e do Grupo de Trabalho de Educação do Movimento Nossa São Paulo. A 

atividade reuniu, ao todo, 42 participantes, entre eles bolivianos, brasileiros, chilenos, equatorianos, 

paraguaios e peruanos. Eram homens e mulheres, pais de estudantes da rede pública, jovens estudantes ou 
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Pressupor que as crianças e jovens migrantes se integram e se adaptam de maneira 

mais rápida ao seu novo ambiente
532

 do que os seus pais ou avós e, por esta razão, concluir 

que a integração destas crianças e jovens é um problema que se resolve por si próprio, é tão 

ingênuo quanto arriscado 
533

. Há que se destacar, ainda sob esta perspectiva, que crianças e 

adolescentes na qualidade de imigrantes indocumentados se encontram em situação de 

extrema vulnerabilidade: por serem crianças/adolescentes; por carregarem o ônus de viver 

em um país no qual não são nacionais; e por não cumprirem, mesmo que de maneira 

involuntária, os pressupostos legais exigidos pelo Estado receptor para entrada e 

permanência em seu território. 

Sob o ponto de vista do desempenho escolar, este pode ser diretamente afetado 

pelas dificuldades no processo de adaptação e integração a nova sociedade
534

. Variações no 

rendimento e na conduta, dificuldades com a língua oficial utilizada em sala de aula
535

 e 

                                                                                                                                                                                
que estão em busca de oportunidades de escolarização e formação profissional. Ao apontarem os problemas 

e dificuldades que enfrentam para acessar e permanecer no sistema educacional da cidade, no entanto, a 

desigualdade, a violência e a discriminação marcaram o discurso da maioria dos participantes. Foram 

também apontados problemas específicos do grupo de migrantes, tais como a ausência de ações e políticas 

que tratem da inclusão de migrantes no sistema de ensino nacional; as dificuldades de aprendizado e 

comunicação por conta do idioma, o que inclui o fato de que os professores não dominam o idioma dos 

migrantes e não tem orientação para trabalhar com ele; a ausência de preparo das escolas para trabalhar 

com a diversidade cultural e a falta de conhecimento sobre o contexto migratório dos novos alunos que 

acarretam a discriminação, preconceito e violência na vida cotidiana de crianças e adolescentes migrantes; a 

ausência de informação sobre a temática educacional nos consulados; e a situação migratória como um 

impedimento para o acesso à educação. A questão do idioma foi apontada como um obstáculo por muitos 

participantes, que observaram que o despreparo dos profissionais da educação para lidar com a 

aprendizagem da língua portuguesa ou para perceber e compreender os problemas de alunos migrantes ou 

filhos de migrantes nas atividades escolares por conta do idioma, faz com que ambos, alunos e professores, 

se silenciem diante das dificuldades cotidianas, o que prejudica o aprendizado e a integração destes alunos. 

Cf. AÇÃO EDUCATIVA; CENTRO DE APOIO AO MIGRANTE. Plenária: O direito à Educação da 

População Imigrante na cidade de São Paulo. (Sistematização de dados das duas Plenárias). São Paulo, 

2010.   
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Neste sentido, Neide Lopes Patarra traz como exemplo as manifestações recentes na França que trouxeram 

à tona o fato de que a segunda geração de imigrantes muçulmanos não se considera e não é considerada 

francesa. In: PATARRA, Neide Lopes. Migrações internacionais: teorias, políticas e movimentos sociais. 

Estudos Avançados, São Paulo, 20 (57), 2006.p. 8.  
533

COMISSÃO MUNDIAL SOBRE AS MIGRAÇÕES INTERNACIONAIS. As migrações num mundo 

interligado: Novas linhas de acção. Disponível em: <http://www.mte.gov.br/cni/relatorioglobal.pdf>. 

Acesso em 20 de ago. 2008. p.48.   
534

Há que se mencionar, também, o problema de adaptação nas escolas dos retornados ao país de origem. 

Muitos dos que migraram ainda jovens se sentem mais seguros com o idioma do país de destino do 

movimento migratório e ao voltarem ao país de origem têm dificuldades com a língua local. É o caso de 

parte dos estudantes de nacionalidade japonesa e dos nipo-brasileiros que passaram grande parte de sua 

vida escolar no Japão e agora, obrigados a retornar ao Brasil, sofrem problemas no aprendizado em língua 

portuguesa. Cf. RIBEIRO, Veridiana. De volta ao Brasil, filho de decasségui sofre para estudar: crianças e 

adolescente recém-chegados precisam de atenção especial na escola porque não dominam português. Folha 

de São Paulo, São Paulo, 28 fev. 2010, Cotidiano, p. C4. Ou dos retornados dos Estados Unidos no 

México. Cf. CAVE, Damien. Crianças deportadas não se adaptam ao México. Folha de São Paulo, São 

Paulo, 2 jul. 2012, Caderno The New York Times, p. 3. 
535

Sobre o debate sobre o ensino e aprendizagem de português língua estrangeira (PLE) para falantes de 

espanhol particularmente para imigrantes bolivianos residentes em São Paulo, Cf. VIEIRA, Maria Eta. 
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conflitos nas relações sociais com outros alunos
536

, são apenas alguns exemplos dos tipos 

de problemas que o aluno imigrante pode vir a enfrentar
537

. 

A questão da inclusão de migrantes no sistema de ensino nacional defronta-se, 

ainda, com o possível desconhecimento por parte dos docentes do contexto migratório e do 

histórico escolar destes alunos, juntamente com a falta de capacitação em lidar com a 

diversidade cultural
538

 e social em sala que os impede de trabalhar adequadamente com a 

experiência migratória e incluí-la como conhecimento em aula
539

.  

É importante reconhecer, ainda, que a presença destes novos alunos é crescente no 

país, e, particularmente no Estado de São Paulo, de origens diversas. Dados fornecidos 

pelo Centro de Informações da Secretária Estadual de Educação de São Paulo, alcançados 

pelo Censo Escolar da Educação Básica de 2010
540

 e referentes ao número de alunos 

estrangeiros nas redes públicas municipais e estaduais e nas redes particulares, trazem que 

                                                                                                                                                                                
Ensino e aprendizagem de português língua estrangeira: os imigrantes bolivianos em São Paulo. 2010. 

179f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 
536

Não são poucos os relatos de estranhamentos e conflitos entre alunos brasileiros e alunos migrantes ou 

filhos de migrantes encontrados na literatura sobre o tema. Cf. trabalho que trata da inclusão de imigrantes 

bolivianos no sistema de ensino da cidade de São Paulo: MAGALHÃES, Giovanna Modé. Fronteiras do 

Direito Humano à Educação: um estudo sobre os imigrantes bolivianos nas escolas públicas de São 

Paulo. 2010. 182f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2010. p. 109-110. 
537

Não se terá a oportunidade, neste trabalho, de aprofundar a discussão sobre os principais problemas e as 

propostas apontadas por migrantes residentes em São Paulo para se alcançar o efetivo igual acesso ao 

direito à educação. A autora pôde iniciar a reflexão sobre a questão em: WALDMAN, Tatiana Chang. 

Migrações Internacionais e Educação Escolar no Estado de São Paulo. In: ENCONTRO DA 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS – PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

(ANDHEP), n. 7, 2012, Curitiba/PR. Anais... Curitiba: ANDHEP, 2012.  
538

Do mesmo modo, não será possível discorrer sobre o debate das teorias de reconhecimento e 

multiculturalismo, trazidas por autores como Bhikhu Parekh, Charles Taylor, Will Kymlicka e Axel 

Honneth. A autora pôde iniciar a reflexão sobre a questão quando, partindo da realidade de imigrantes e 

filhos de imigrantes bolivianos residentes na cidade de São Paulo e das demandas constatadas pelos 

próprios integrantes deste grupo, por meio das contribuições teóricas de Axel Honneth, abordou a questão 

do direito ao reconhecimento como importante ferramenta para a integração/inclusão destes imigrantes no 

Brasil: WALDMAN, Tatiana Chang. O direito ao reconhecimento como instrumento para a integração: 

imigrantes bolivianos em São Paulo. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DA ASSOCIAÇÃO 

LATINO-AMERICANA DE SOCIOLOGIA (ALAS), n. 28, 2011, Recife/PE. Anais... Recife: ALAS, 

2011.  
539

VILLALÓN, Adriana María. La gestión de la inmigración en el País Vasco y su articulación con 

preocupaciones nacionales: lengua, cultura y funcionarios. p.67-89. In: JARDIM, Denise Fagundes (Org.). 

Cartografias da imigração: interculturalidade e políticas públicas. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2007.p.80.    
540

O Censo Escolar da Educação Básica é uma pesquisa declaratória realizada anualmente pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A participação de estabelecimentos 

públicos e privados de educação básica é obrigatória, nos termos do art. 4º do Decreto n.º 6.425/2008. O 

Inep é uma autarquia, vinculada ao Ministério da Educação, que tem como desígnio produzir e difundir 

informações educacionais. O Censo Escolar é um importante levantamento estatístico, seus dados são 

utilizados para a formulação de políticas públicas e a execução de programas na área da educação. In: 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). 

Censo da educação básica 2011: resumo técnico. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira, 2012. p. 7. 
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o Estado de São Paulo possuía, naquele ano, 14.879 alunos estrangeiros matriculados
541

. 

Dados do Censo Escolar da Educação Básica de 2011 indicam que, só no Estado de São 

Paulo, havia, naquele ano, 18.906 alunos estrangeiros oriundos de mais de uma centena de 

diferentes países, matriculados em instituições públicas e privadas no ensino básico
542

. É 

possível notar, portanto, um expressivo aumento das matrículas de alunos estrangeiros no 

ensino básico de São Paulo.  

Vernor Muñoz, no Relatório apresentado ao Conselho de Direitos Humanos da 

ONU em 2010, ao analisar o direito à educação de imigrantes, refugiados e solicitantes de 

asilo, destaca que a diversidade cultural resultante da inclusão de alunos de distintas 

nacionalidades nos sistemas de ensino deve ser avaliada como um recurso para a 

aprendizagem e não um meio de divisão entre os alunos. Esta vivência em um ambiente em 

que diversas culturas se encontram, é capaz de enriquecer a educação de todos os alunos. 

Para tanto, as instituições devem estar capacitadas para responder de maneira adequada aos 

desafios de uma aprendizagem na presença de alunos com distintos idiomas e culturas
543

. 

Neste sentido, especificar e declarar o direito à educação escolar também aos 

imigrantes pode prevenir que, em pleno século XXI, ainda se façam interpretações 

equivocados do ordenamento jurídico brasileiro as quais impeçam a aplicação deste direito 

fundamental no país, bem como impulsionar o importante debate da forma como deve ser 

desenvolvida a integração destes novos alunos no sistema de ensino nacional.  

Não há dúvidas de que a concessão de direitos aos imigrantes no Brasil encontra-se 

em meio a tensões de interesses divergentes, o que vem ocasionando, de maneira notória 

nestas últimas três décadas, dificuldades em se alcançar o consenso para a mudança da 

legislação migratória brasileira
544

, reconhecidamente descontextualizada. A continuidade 
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Paulo. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DA ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE 

SOCIOLOGIA (ALAS), n. 28, 2011, Recife/PE. Anais... Recife: ALAS, 2011. p. 11.   
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A pesquisadora alcançou, em agosto de 2012, os dados do Censo Escolar da Educação Básica de 2011 por 

meio da Central de Atendimento da Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação 

Educacional (CIMA) da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. (Cf. APÊNDICE A). 
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MUÑOZ, Vernor. The right to education of migrants, refugees and asylum-seekers. Relatório apresentado 

ao Conselho de Direitos Humanos da ONU. Genebra, A/HCR/14/25, 2010, 2 de junho de 2010. Disponível em: 

<http://www.peacewomen.org/assets/file/Resources/UN/disp_educationmigrantsrefugees_munoz_apr162010.pd

f>. Acesso em 11 jan. 2011. p. 9. 
544

Na I reunião ordinária de 2012, do Conselho Nacional de Imigração, foi ressaltada a fundamental 

importância do debate acerca da política migratória brasileira “tendo em vista que há aspectos – como o 

fato de a Convenção das Nações Unidas para a Proteção dos Direitos dos Trabalhadores Migrantes e 

Membros de Suas Famílias ter no Brasil o único país da América do Sul que não a ratificou e a Política 

Nacional de Imigração e Proteção ao Trabalhador Migrante, encaminhada à Presidência da República, até o 

momento não ter tido avanço em sua tramitação – que carecem de tratamento célere, em face do notável 
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da negociação é, portanto, imprescindível para a garantia dos direitos fundamentais dos 

imigrantes no país.  

                                                                                                                                                                                
desenvolvimento que o país experimenta, desenvolvimento esse que traz consigo grandes desafios do ponto 

de vista migratório”. In: BRASIL. Conselho Nacional de Imigração. Ata da I Reunião Ordinária do 

Conselho Nacional de Imigração, ocorrida no dia 08 de fevereiro de 2012. Disponível em: 

<http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A36A27C140137E0D99DCB30EF/Ata%2008-02-

12%20%20v2.pdf >. Acesso em: 11 ago. 2012. 



177 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Faz-se a abertura das considerações finais, justamente, com uma questão 

fundamental que esteve presente ao longo de toda a pesquisa: em que medida os 

dispositivos ˗ já revogados ˗ sobre o direito à educação escolar constantes no Estatuto do 

Estrangeiro afetariam, ainda hoje, o acesso ao sistema de ensino nacional por parte de 

imigrantes em situação irregular? 

Diante do atual ordenamento jurídico brasileiro, norteado pela chamada 

Constituição Cidadã, tal indagação, a primeira vista, poderia parecer questionar um debate 

já superado. Afinal, tentou-se demonstrar, ao longo de toda a dissertação, que a garantia do 

direito universal à educação, em seu conceito amplo, foi afirmada e reafirmada 

exaustivamente pela legislação vigente no Brasil. A Constituição Federal de 1988, a 

legislação infraconstitucional, especialmente o Estatuto da Criança e do Adolescente e a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e o expressivo rol de Tratados 

Internacionais ratificados pelo país, asseguram que hoje, no país, deverá ser plenamente 

garantido o direito humano à educação escolar a todas as pessoas residentes no Brasil, 

sejam brasileiras ou estrangeiras, estejam as últimas em situação migratória regular ou 

irregular.  

Por qual razão, então, tal questão mereceu ser estudada?  

Observou-se, ainda na formulação do projeto de pesquisa, que no Estado de São 

Paulo, já na década de 1990, ou seja, passados dois anos da promulgação da Constituição 

Cidadã, é publicada uma Resolução da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo ˗ 

Resolução n.º 9 (SE 09/90) ˗ que com base nos preceitos do Estatuto do Estrangeiro, 

excluiu da Rede de Ensino Estadual, com a proibição de frequência na escola e o 

cancelamento da matrícula, os imigrantes indocumentados.  

A violação de um direito fundamental se perpetuou por cinco longos anos, 

marcados por uma indiferença estatal para com o tema, que resistia em reconhecer o 

evidente: uma interpretação coerente do ordenamento jurídico nacional indicava que não 

havia espaço para dúvidas, o direito à educação deveria ser universalmente garantido. Só 

em 1995, após manifestações incessantes dos movimentos sociais, uma nova Resolução, 

que assegurou a matrícula de todos os alunos estrangeiros nas escolas estaduais de São 
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Paulo que ministram o ensino fundamental e médio, sem qualquer discriminação, foi 

publicada (Resolução n.º 10 ˗ SE 10/95). 

Ainda no mesmo Estado de São Paulo, sob a vigência da Constituição Federal, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

dos numerosos Tratados Internacionais ratificados pelo Brasil, e agora, também, de uma 

Resolução da própria Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Resolução n.º 10 ˗ 

SE 10/95), houve quem advogasse pela aplicação dos dispositivos do Estatuto do 

Estrangeiro e questionasse o acesso às instituições de ensino por parte de imigrantes em 

situação migratória irregular no país.  

Em pleno final do século XX e início do século XXI, o conteúdo do Estatuto do 

Estrangeiro retorna a pauta de Deliberações e Pareceres, tanto do Conselho Estadual de 

Educação como do Conselho Municipal de Educação de São Paulo. Novos obstáculos ao 

pleno acesso ao direito à educação escolar por parte de imigrantes são incluídos nas 

discussões, como os problemas referentes aos trâmites burocráticos que impediram com 

que muitos imigrantes indocumentados pudessem oficializar a conclusão do curso, mesmo 

tendo alcançado a matrícula, a presença nas aulas e o cumprimento das tarefas e avaliações 

com registro de frequência e aproveitamento. 

Os resultados da pesquisa referentes ao questionamento ao Poder Judiciário acerca 

do acesso à educação escolar de imigrantes indocumentados confirmaram a existência de 

mais obstáculos, entre eles, a dificuldade de acesso ao Poder Judiciário. Sendo poucos os 

casos encontrados em que as situações de violação deste direito alcançaram ser discutidas 

na esfera judiciária, sobressai a dificuldade de dimensionar quantos outros imigrantes 

tiveram, e ainda têm, seus direitos desrespeitados e não se manifestaram diante das 

notórias dificuldades enfrentadas ˗ até mesmo pelos nacionais e quem dirá aos estrangeiros 

sem documentos ˗ para o acesso ao Poder Judiciário. 

Se, especialmente entre 1980/1990, era generalizado, entre os imigrantes, o medo 

de ser deportado do país, o que dificultou a mobilização destes imigrantes para demandar, 

na seara judiciária, seus direitos, e limitou o campo de ação das instituições que 

trabalhavam na assistência de imigrantes em São Paulo; há que se destacar, para além do 

medo de exposição da situação migratória irregular em que se encontram ˗ mesmo que o 

contexto atual enseje menos receio aos imigrantes indocumentados no que tange a 
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ocorrência de deportações ˗, a falta de informação a respeito de direitos no Brasil e as 

extensas jornadas de trabalho que os impede, muitas vezes, de procurar auxílio. 

Nas situações analisadas por esta pesquisa em que o Poder Judiciário foi acionado, 

as decisões indicam a afirmação do direito à matrícula e frequência em instituição de 

ensino a todos imigrantes, independente de sua situação migratória, mas ilustram, também, 

dificuldades do Poder Judiciário em reconhecer o acesso pleno ao direito à educação 

escolar; o que pôde ser notadamente observado na temática da oficialização da conclusão 

de curso. Em mais de uma ocasião, o Judiciário não reconheceu o direito de obtenção do 

certificado de conclusão de curso por imigrantes indocumentados, justificando ser 

imprescindível o fornecimento do número do Registro Nacional de Estrangeiro para a 

emissão do documento
545

. Tal entendimento demonstra que as decisões dos Conselhos 

Estadual e Municipal de Educação de São Paulo divergem, em parte, das alcançadas na 

esfera judicial; o que pode sugerir a ausência de diálogo sobre o tema entre as instituições 

envolvidas, bem como a dificuldade de consenso quanto ao exercício deste direito humano 

por parte de imigrantes.  

Cabe observar, ainda, que a presente pesquisa tratou, especialmente, do acesso à 

educação escolar de imigrantes no Estado de São Paulo, local que se destaca no país por 

ser um polo atrativo de imigrantes, entretanto, é notório ser esta uma questão de amplitude 

nacional, até pelo fato do Brasil ser uma Federação, cabendo à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios organizar, em regime de colaboração, os seus sistemas 

de ensino. A responsabilidade comum entre estes entes públicos no campo educacional se 

reflete na descentralização normativa e executiva, desempenhada pela União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, nos termos da repartição de competências determinada pela 

Constituição Federal e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
546

.  

Na repartição de competências, de acordo com o texto constitucional, a União tem 

competência privativa para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, 

XXIV) e para estabelecer o plano nacional de educação (art. 214), e tem competência 

concorrente, junto aos Estados e Distrito Federal, para legislar sobre educação mediante 
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BERARDI, Luciana Andrea Accorsi; RIBEIRO, Lauro Luiz Gomes (Org.). Estudos de Direito 
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180 

 

normas gerais (CF, art. 24, IX). Sob esta perspectiva, a competência dos Estados e 

municípios pode ser considerada restrita, já que se limita a estabelecer normas 

complementares para os respectivos sistemas de ensino
547

.  

No entanto, mesmo sendo formalmente limitada a competência legislativa dos 

Estados e Municípios no campo educacional, a existência de normativas estatais em São 

Paulo ˗ Resolução n.º 9 (SE 09/90) da Secretaria da Educação do Estado ˗ e em Mato 

Grosso do Sul ˗ Deliberação n.º 1672/87 do Conselho Estadual de Educação ˗ que 

impediram o acesso à educação escolar de imigrantes indocumentados com fundamento 

nos dispositivos do Estatuto do Estrangeiro e as situações concretas de imigrantes 

proibidos de se matricular em instituições de ensino por falta do registro no país ocorridas 

em diferentes Estados no Brasil, em plena vigência da Constituição Federal de 1988, 

indicam que a questão das limitações ao acesso à educação escolar de imigrantes não é um 

problema de um Estado ou Município
548

. Esta é uma questão que por sua relevância social 

deve ser debatida de maneira mais profunda e em âmbito nacional. 

 Foram mencionadas situações de violações do direito à educação escolar nos 

Estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, mas é razoável temer ser esta 

a realidade enfrentada por muitos imigrantes no Brasil. Corrobora com esta hipótese o fato 

de que não houve, formalmente, a preocupação, por parte do Poder Judiciário, em declarar 

revogados ou não recepcionados os dispositivos, em questão, constantes no Estatuto do 

Estrangeiro e se desconhece, até o momento, qualquer iniciativa de propositura de 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF). E, como é já foi 

observado, o acesso ao judiciário a cada caso concreto é, especialmente para os imigrantes 

indocumentados, incerto e limitado. 
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Acerca da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. p. 39-59. In: RANIERI, Nina Beatriz Stocco 

(Coord.); RIGHETTI, Sabine (Org.). Direito à Educação. São Paulo: Edusp, 2009. p. 43. 
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Problemas advindos da descentralização das competências na seara educacional não são exclusividades 

dos dias atuais. De acordo com Carlos Roberto Jamil Cury, já no século XIX, no Brasil, “o ordenamento 

legal acrescenta outro limite à ampliação de sujeitos capazes das “primeiras letras” consoante a “instrução 

primária” gratuita posta na Constituição. Trata-se da descentralização administrativa, quando o Ato 

Adicional de 1834 transfere para as Províncias, destituídas de recursos advindos de impostos mais 

rentáveis, a competência legislativa “sobre a instrução pública” e, como já assinalado, “sobre a catequese e 

civilização dos indígenas”. Decorrente dessas limitações em seu conjunto, não é de se admirar que uma lei 

provincial do Rio de Janeiro, a de n. 1 de 02/01/1837, escreva em seu art. 3º: São proibidos de frequentar as 

escolas públicas: 1º: todas as pessoas que padecerem de moléstias contagiosas; 2º: os escravos e os pretos 

africanos, ainda que sejam livres ou libertos [...] Afora a inconstitucionalidade explícita com o art. 6º da 

Constituição Imperial, essa lei provincial impede a presença, nos bancos escolares, de pessoas de "cor 

preta", vindas da África, ainda que não-escravizadas”. In: CURY, Carlos Roberto Jamil. A educação 

escolar, a exclusão e seus destinatários. Educação em Revista (online), Belo Horizonte, n. 48, p. 205-222, 

dez. 2008. p. 211/212. 
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Para além da afirmação formal e definitiva da revogação dos dispositivos do 

Estatuto do Estrangeiro por parte do Poder Judiciário, a questão do acesso à educação 

escolar de imigrantes está inserida em um debate muito mais amplo, e, há que se frisar, 

complexo: a necessidade de substituição da atual legislação que trata da temática 

migratória no Brasil. A dificuldade de mudança nesta seara é manifesta: o Poder Executivo 

e o Legislativo, há mais de três décadas, consentem com a insistente vigência do superado 

Estatuto do Estrangeiro.  

Houve, no entanto, ações pontuais por parte do Estado brasileiro que contribuíram 

para possibilitar a regularização da situação de imigrantes no Brasil. Em 2009 o país 

concedeu a quarta e mais recente anistia de imigrantes em situação irregular e, neste 

mesmo ano, entrou em vigência o Acordo de Livre Residência Mercosul, Chile e Bolívia 

que inclui como beneficiários nacionais da Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Bolívia, 

Chile, Peru (desde 2011) e Colômbia (desde 2012)
549

.  

Seria importante para o Brasil, que neste início de século XXI, em que o cenário 

parece mais dinâmico e, quem sabe, favorável a aprovação de uma nova Lei de Migrações, 

que esta não se furte em declarar, de forma explícita, o direito ao acesso à educação escolar 

de todos os imigrantes ˗ documentados e indocumentados ˗ de modo a não deixar espaço a 

dúvidas ou questionamentos para a aplicação de um direito humano fundamental. O não 

posicionamento do Estado brasileiro e a sua conivência frente às limitações ao direito à 

educação escolar de imigrantes é, até o presente momento, lamentável.  

Coube a esta pesquisa, diante deste cenário de mais de três décadas de vigência do 

Estatuto do Estrangeiro, tentar demonstrar a importância de se refletir de forma mais 

profunda sobre a extensão do direito à educação escolar a todos imigrantes no Brasil, 

levando ao meio acadêmico, à administração pública e à sociedade civil contribuições e 

elementos para subsidiar esta discussão. Ao divulgar e estimular o debate sobre a temática, 

não poucas vezes negligenciada, aspirara-se contribuir para uma maior conscientização e 

um posicionamento da sociedade e do poder público em relação à importância de se 
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Cabe anotar, entretanto, que tal preocupação em estimular um movimento migratório regular entre países 

da região, ou mesmo regularizar a situação de muitos imigrantes que se encontravam em território nacional 

em situação irregular ainda não foi acompanhada pela preocupação com a forma como serão acolhidos 

estes novos residentes no país e pela elaboração e execução de políticas públicas que atendam as demandas 

específicas desta nova população. A estas pessoas é permitida a entrada e permanência no país, mas poucas 

são as iniciativas públicas no sentido de auxiliá-las a se integrar as instituições, regras e aos costumes 

brasileiros. Ao observar como vem sendo garantido o exercício de direitos fundamentais de migrantes 

internacionais em São Paulo, Estado que recepciona um grande número de migrantes que ingressam no 

país, a temática do acesso à educação escolar aponta a ausência de preparo e de uma estrutura adequada 

para a recepção dos novos alunos migrantes nas escolas. 
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garantir o acesso à educação escolar a todas as pessoas que vivam no Brasil, sejam elas 

nacionais ou estrangeiras, sejam as últimas documentadas ou indocumentadas.  

A declaração do direito à educação escolar de todos os imigrantes na legislação 

migratória do país não garantirá, por si só, o exercício pleno deste direito. A matrícula em 

instituições de ensino dos Estados de destino é tão somente uma dentre as muitas barreiras 

enfrentadas pelos imigrantes no campo da educação escolar. Um grande desafio a ser 

trabalhado é a igualdade de condições para o acesso e permanência nas instituições de 

ensino do Estado de São Paulo e do Brasil, garantida constitucionalmente. 

Não haverá a oportunidade, nesta dissertação, de aprofundar o tema da permanência 

dos alunos imigrantes em sala de aula, com os seus desafios de integração e aprendizado, 

nos quais temas como o da evasão escolar, da violência e da discriminação contra alunos 

imigrantes
550

, fazem-se presentes de forma expressiva. Os debates futuros sobre a questão 

deverão, inevitavelmente, aprofundar as reflexões sobre os melhores métodos para 

trabalhar as particularidades destes alunos de origens diversas e acompanhar o seu ingresso 

e desenvolvimento nas instituições de ensino no Brasil. Como ultrapassar a barreira que a 

língua oficial e o choque cultural impõem ao aprendizado de imigrantes, e até de 

brasileiros retornados
551

? Haverá a necessidade de publicações bilíngues e agentes 

culturais nas escolas? A partir de qual metodologia deverão ser ministradas as disciplinas 

obrigatórias do currículo a alunos com origens e bagagens acadêmicas tão distintas? 

Haverá uma disciplina específica do português como língua estrangeira? Como trabalhar a 

convivência entre os diferentes nas escolas?  

Os dados do Censo Escolar da Educação Básica de 2011
552

 indicam a dimensão do 

desafio. Só no Estado de São Paulo são 18.906 alunos, oriundos de mais de uma centena de 

países, matriculados em instituições públicas (11.460 alunos) e privadas (7.446 alunos) no 

ensino básico. Dentre os nacionais beneficiados pelo Acordo de Livre Residência do 

Mercosul, temos 5.494 alunos originários da Bolívia, 765 alunos da Argentina, 528 alunos 
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É importante, também, conhecer as experiências no campo educacional em outros Estados receptores de 

imigrantes. Sobre a discriminação nas escolas na Argentina, Cf. NOBILE, Mariana. La discriminación de los 

inmigrantes en la escuela media. Un análisis de los discursos, las prácticas y los condicionantes legales. 

Informe final del concurso: Migraciones y modelos de desarrollo en América Latina y el Caribe. Programa 

Regional de Becas CLACSO. 2006. Disponível em: 

<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/2005/2005/migra/nobile.pdf>. Acesso em: 30 ago. 2012. 
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A língua oficial e o choque cultural são barreiras também para alguns dos brasileiros retornados, como é o 

caso de muitas das crianças nascidas no Japão, com nacionalidade brasileira, que ao ingressarem junto aos 

pais ˗ estes sim, de fato, retornados ˗ pela primeira vez ao país de sua nacionalidade, o Brasil, acabam tendo 

dificuldades de adaptação e integração e problemas no domínio da língua portuguesa. 
552

Sobre os dados do Censo Escolar da Educação Básica de 2011, Cf. APÊNDICE A. 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/2005/2005/migra/nobile.pdf
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do Paraguai, 488 alunos do Peru, 272 alunos do Chile, 245 alunos da Colômbia e 118 

alunos do Uruguai. Há, no entanto, outras nacionalidades que tem expressiva presença no 

sistema de ensino básico de São Paulo como os que se declaram nacionais do Japão (3.834 

alunos) 
553

, Estados Unidos da América (1.365 alunos), Portugal (665 alunos), China (436 

alunos), Espanha (407 alunos), Alemanha (369 alunos), Reino Unido da Grã Bretanha e 

Irlanda do Norte (257 alunos), México (247 alunos), Angola (235 alunos), Itália (216 

alunos), França (208 alunos), Venezuela (119 alunos), Líbano (102 alunos) e Nigéria (93 

alunos).  

Podem-se, ainda, encontrar escolas no Estado de São Paulo em que, 

aproximadamente, metade dos alunos matriculados são imigrantes. É o caso da Escola 

Estadual Padre Anchieta, situada na capital paulista, que, no ano de 2010, mantinha entre 

seus alunos imigrantes bolivianos, paraguaios, peruanos, chineses, coreanos, angolanos e 

nigerianos
554

.  

Neste sentido, um dos desafios desta dissertação de mestrado foi buscar se fazer 

perceber como inevitável o debate acerca do direito à educação escolar de imigrantes, 

independentemente de sua situação migratória, no Brasil, a partir de um estudo focado no 

Estado de São Paulo. Se, ao início do projeto, a preocupação se voltava aos imigrantes sul-

americanos que se apresentavam em número expressivo e em situação indocumentada e 

não estavam dentre os beneficiados, à época, pelo Acordo de Livre Residência do 

Mercosul
555

; a ampliação do Acordo para os nacionais do Peru (desde 2011) e da Colômbia 

(desde 2012) e a emergência de outros grupos migratórios no Brasil, sobretudo da Ásia e 

da África, muitos deles com altos números de ingresso no país em situação irregular, 
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Por ser o Censo Escolar da Educação Básica uma pesquisa declaratória, o alto número de alunos que 

declararam possuir a nacionalidade japonesa causa surpresa, já que grande parte da literatura sobre os fluxos 
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autodeclaram japoneses. Com relação à nacionalidade japonesa, de acordo Eunice Akemi Ishikawa, o Japão 

utiliza a origem sanguínea como critério de aquisição de nacionalidade. Neste sentido, para um brasileiro 

obter nacionalidade japonesa, um dos seus pais deve ter a nacionalidade japonesa ou ter se naturalizado. In: 

ISHIKAWA. Eunice Akemi. Condições das crianças e jovens brasileiros no Japão e suas perspectivas. p. 223-

238. In: DEMARTINI, Zeila de Brito Fabri; KISHIMOTO, Tizuko Morchida (Org.). Educação e Cultura: 

Brasil e Japão. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2012. p. 224-225. 
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MARCHIORI, Raphael. Bolivianos pagam para não apanhar em escola estadual: alunos estrangeiros de 
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São Paulo, 28 set. 2010, Cotidiano, p. C5. 
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Como era o caso, sobretudo, dos nacionais do Peru. 
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ressaltam que as iniciativas de cooperação regional, como o citado Acordo de Livre 

Residência, não podem ofuscar a necessidade de inclusão ao sistema de ensino nacional 

dos que podem ser denominados “extra-mercosulinos” 
556

.  

Felizmente, é possível notar uma crescente preocupação com o tema. Na primeira 

década deste século já se pode mencionar projetos que trabalham com a questão da 

presença de alunos imigrantes ou brasileiros retornados no sistema de ensino nacional. O 

Projeto Kaeru
557

 e o Projeto de Extensão Universitária Educar para o Mundo (IRI/USP)
558

 

são exemplos. Há, também, iniciativas por parte do Estado brasileiro, como a instituição, 

na cidade de São Paulo, do “Grupo de Educação para a Diversidade Étnico Cultural e 

Racial” (Portaria n.º 4.738 de 19 de outubro de 2009), composto por representantes da 

Secretaria Municipal de Educação, da população negra, latino-americana e indígena.  

Quanto ao debate sobre a diversidade no sistema de ensino, cabe anotar, ainda, que 

a partir da Lei n.º 10.639, de 9 de janeiro de 2003
559

, e da Lei n.º 11.645, de 10 de março 

de 2008
560

, se introduziu no texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 

obrigatoriedade, por parte dos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 
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No formulário de cadastro do aluno do Censo Escolar da Educação Básica de 2011, no tópico da 

“identificação” do aluno, o questionário inclui dados de nacionalidade e do país de origem. No tópico do 
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identidade. Consta dos dados do Censo Escolar da Educação Básica de 2011, que dos 18.906 alunos 

estrangeiros matriculados no Estado de São Paulo, 16.381 se cadastraram sem a apresentação do 

documento. 
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fundamental. Cf. NAKAGAWA, Kyoko Yanagida. Projeto Kaeru: programa de inclusão dos filhos de 

trabalhadores brasileiros no Japão às escolas públicas do Estado de São Paulo. São Paulo: Nippak Graphics, 

2010. p.14.  
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modificada pela Lei n.º 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
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particulares, de incluírem em seus currículos o ensino sobre História e Cultura Afro-

Brasileira e dos povos indígenas brasileiros
561

.  

Por fim, cabe destacar a importância de se reconhecer a necessidade de construir 

uma estrutura adequada para a permanência destes alunos imigrantes nas escolas, em que 

suas particularidades sejam reconhecidas, assim como a sua cultura e sua língua de origem 

valorizadas. Para Vernor Muñoz, há três princípios que contribuem significativamente para 

o desenvolvimento da qualidade do currículo no que diz respeito às questões de linguagem 

e cultura: o currículo deve contemplar a temática dos direitos humanos; os imigrantes, 

refugiados e solicitantes de asilo, seus responsáveis e a sua comunidade no país de 

acolhida devem ser consultados para opinar na elaboração, implementação e avaliação de 

ações que os beneficiem e deve-se primar pelo aprendizado inclusivo, mutuo e coletivo 

com a utilização mínima da segregação para a adaptação de grupos
562

. Neste sentido e 

diante do contexto nacional atual, o Estado brasileiro carece se posicionar e atuar para 

garantir que não mais ocorram violações ao direito pleno à educação escolar no Brasil. 
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Destaca-se a interessante experiência de uma escola situada na cidade de Santiago, no Chile, com alta 

incidência de imigrantes sul-americanos, que passou a incluir a questão da educação da cultura sul-
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APÊNDICE A – Tabela 1 ˗ número de alunos estrangeiros matriculados na educação 

básica no Estado de São Paulo (Censo Escolar da Educação Básica de 2011) 

ORIGEM MATRÍCULAS SEM A 

APRESENTAÇÃO DE 

DOCUMENTO  

MATRÍCULAS COM 

DOCUMENTO 

ESTRANGEIRO 

PÚBLICA PARTICULAR PÚBLICA PARTICULAR 

AFEGANISTÃO 1 1 - - 

ÁFRICA DO SUL 11 10 3 1 

ALBÂNIA 1 3 - - 

ALEMANHA 33 288 2 46 

ANDORRA 7 6 - - 

ANGOLA  122 80 29 4 

ANTÍGUA E BARBUDA - 1 - - 

ANTILHAS HOLANDESAS 1 1 - - 

ARÁBIA SAUDITA 3 3 - - 

ARGÉLIA - 1 - - 

ARGENTINA  197 420 45 103 

ARMÊNIA 1 1 - - 

AUSTRÁLIA 7 26 - - 

ÁUSTRIA 4 10 - 4 

BAHAMAS - 1 - - 

BAHREIN 1 - - - 

BANGLADESH 1 4 - - 

BARBADOS 1 - - 1 

BÉLGICA 7 36 - 6 

BELIZE 1 - - - 

BENIN - 2 - - 

BIELORRÚSSIA 1 1 - - 

BOLÍVIA 4.210 231 974 79 

BULGÁRIA 4 1 - 1 

BURQUINA FASO 2 17 - - 

BURUNDI 4 - 2 - 

CABO VERDE 9 3 1 - 

CAMARÕES 5 2 - - 

CANADÁ 13 53 1 3 

CAZAQUISTÃO 2 - - - 

CHADE - 1 - - 

CHILE 103 128 20 21 

CHINA  83 205 59 89 

CHINA ˗ REGIÃO 

ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE HONG 

KONG 

- - 1 - 

CHIPRE - 1 - - 

COLÔMBIA 75 109 38 23 

CONGO 2 - 4 1 

COSTA DO MARFIM 6 - 1 - 

COSTA RICA - 9 - 1 

COREIA DO SUL 1 - - 2 

CROÁCIA 2 1 - - 

CUBA 7 9 6 5 

CURAÇAO - 1 - - 
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ORIGEM MATRÍCULAS SEM A 

APRESENTAÇÃO DE 

DOCUMENTO 

MATRÍCULAS COM 

DOCUMENTO 

ESTRANGEIRO 

PÚBLICA PARTICULAR PÚBLICA PARTICULAR 

DINAMARCA - 13 - 1 

DJIBUTI 4 8 1 1 

EGITO - 3 1 - 

EL SALVADOR - 2 - 1 

EMIRADOS ÁRABES 

UNIDOS 

2 - - - 

EQUADOR 36 18 15 12 

ESLOVÁQUIA 1 1 - - 

ESPANHA 139 225 21 22 

ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

276 1.026 16 47 

ESTÔNIA - 1 - - 

ETIÓPIA 1 4 - - 

FILIPINAS 14 7 1 1 

FINLÂNDIA - 8 - - 

FRANÇA 17 185 1 5 

GÂMBIA 1 1 - - 

GANA 8 - - - 

GEÓRGIA 1 5 - - 

GRANADA - 1 - - 

GRÉCIA 8 6 - - 

GUADALUPE - 1 - - 

GUATEMALA 2 6 1 1 

GUIANA FRANCESA 5 - - - 

GUINÉ 1 - - - 

GUINÉ BISSAU 2 - - - 

GUINÉ EQUATORIAL - 1 - - 

HAITI 1 - - - 

HOLANDA 12 50 1 7 

HONDURAS 1 1 1 - 

HUNGRIA - 3 1 2 

IÉMEN - 1 - - 

ÍNDIA 2 22 - 6 

INDONÉSIA 3 2 - - 

IRÃ  - - 1 - 

IRAQUE 5 3 8 4 

IRLANDA 7 5 2 1 

ISLÂNDIA - 1 - 1 

ISRAEL 2 54 1 1 

ITÁLIA 58 139 11 8 

JAPÃO 2.362 1.284 142 46 

JORDÂNIA - 4 - - 

KUWAIT - 2 - 1 

LAOS - 2 - - 

LÍBANO 23 69 2 8 

LIBÉRIA - 1 1 - 

LITUÂNIA 4 6 4 1 

LUXEMBURGO 2 - - - 

MALÁSIA 1 5 - 1 
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ORIGEM MATRÍCULAS SEM A 

APRESENTAÇÃO DE 

DOCUMENTO 

MATRÍCULAS COM 

DOCUMENTO 

ESTRANGEIRO 

PÚBLICA PARTICULAR PÚBLICA PARTICULAR 

MARTINICA 29 4 47 2 

MARROCOS 3 1 2 - 

MAURÍCIO - - 1 - 

MÉXICO 21 189 1 36 

MOÇAMBIQUE 12 6 2 - 

MÔNACO 1 1 - - 

MONTENEGRO - 1 - - 

MONTSERRAT - 1 - - 

MYANMAR - 3 - - 

NICARÁGUA 1 2 - 2 

NIGÉRIA 82 5 4 2 

NORUEGA 5 20 1 - 

NOVA ZELÂNDIA 2 8 - 1 

OMAN - 1 - - 

PALESTINA 1 - 1 - 

PANAMÁ - 7 - - 

PAPUA NOVA GUINÉ - 1 - - 

PAQUISTÃO 7 3 - 1 

PARAGUAI 411 60 44 13 

PERU 315 100 60 13 

POLÔNIA 7 2 - - 

PORTO RICO - 3 - - 

PORTUGAL 249 326 62 28 

QUÊNIA 1 - - - 

QUIRIBATI - 1 - - 

REINO UNIDO DA GRÃ 

BRETANHA E IRLANDA 

DO NORTE 

54 192 1 10 

REPÚBLICA 

DOMINICANA 

1 7 - 1 

REPÚBLICA TCHECA 2 3 - - 

ROMÊNIA 4 2 - - 

RUANDA - 1 - - 

RÚSSIA 5 12 - 2 

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE - 1 - - 

SENEGAL - 1 - - 

SERRA LEOA 2 - - - 

SÉRVIA - 2 - - 

SINGAPURA - 3 - - 

SÍRIA 6 2 5 - 

SUÉCIA 4 16 - - 

SUÍÇA 15 55 1 9 

SURINAME 1 - - - 

TAILÂNDIA 1 5 - - 

TANZÂNIA 6 1 - - 

TUNÍSIA 1 2 - - 

TURQUIA - 3 - - 

UCRÂNIA 1 4 - - 

UGANDA 1 - - - 
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ORIGEM MATRÍCULAS SEM A 

APRESENTAÇÃO DE 

DOCUMENTO  

MATRÍCULAS COM 

DOCUMENTO 

ESTRANGEIRO 

PÚBLICA PARTICULAR PÚBLICA PARTICULAR 

URUGUAI 55 41 13 9 

VANUATU - 1 - - 

VENEZUELA 12 80 11 16 

VIETNÃ 2 1 - - 

APÁTRIDA 5 3 - - 

OUTRAS ORIGENS  478 624 54 84 

TOTAL 9.732 6.649 1.728 797 

Fonte: Censo Escolar da Educação Básica de 2011/Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 
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ANEXO A - Resolução n.º 9, de 8 de janeiro de 1990
563

.  

 

 

RESOLUÇÃO SE N.º 9, DE 8 DE JANEIRO DE 1990 

Dispõe sobre as condições de matrícula de alunos estrangeiros que visem disciplinar a 

questão na Rede Estadual de Ensino 

(DOE, Seção I, São Paulo, 100 (5), terça-feira, 9 de janeiro de 1990) 

 

 

 O Secretário da Educação, nos termos do artigo 131 – II – C do Decreto 7510/76, 

considerando: 

 Os artigos 30, 33, 48, 96 e parágrafo único, 97, 125 incisos XIV e XVI da Lei 6.815 

de 19-8-80, modificada pela Lei 6.964 de 9-12-81; 

 Os artigos 83 §§ 1º e 2º, 125 a 141 do Decreto 86.715, de 10-12-81: 

 A necessidade de regularidade nas matrículas de alunos estrangeiros a fim de evitar 

problemas à rede escolar estadual e aos próprios alunos; e 

 A responsabilidade funcional pelo descumprimento da legislação no caso, que se 

sujeita a pena de multa aplicada pela autoridade federal competente, resolve: 

 Artigo 1º - O estrangeiro que pretender matricular-se em estabelecimento de ensino 

de 1º e 2º graus, só terá a matrícula efetivada mediante apresentação do devido documento 

de identidade, fornecido pelo Departamento da Polícia Federal, que se constitui como 

registro. 

 Artigo 2º - A direção dos estabelecimentos de ensino, onde forem efetuadas as 

referidas matrículas, deverá encaminhar, no prazo de 15 a 30 dias do término daquela 

providência, às respectivas Coordenadorias de Ensino, através das DEs e DREs, o nome e 

o número do documento de identidade do aluno estrangeiro matriculado. 

 Artigo 3º - As Coordenadorias de Ensino contarão com  um prazo de 10 dias para 

elaborarem relação dos citados alunos e encaminharem ao Gabinete do Secretário de 

Educação, que, por ofício, as encaminhará ao Ministério da Justiça para as providências da 

alçada dessa autoridade. 

  Artigo 4º - A matrícula de aluno estrangeiro, quando for cancelada ou quando 

ocorrer término do curso, procedimento idêntico ao dos artigos 2º e 3º deverá ser adotado. 

 Artigo 5º - Os alunos matriculados com situação irregular, deverão os pais serem 

notificados pelos Senhores Diretores de Escola, para num prazo de 30 dias, regularizarem a 

permanência no país junto ao Departamento de Polícia Federal, que esgotado do prazo 

supra referido e não houver providência nesse sentido, a matrícula será cancelada. 

 Artigo 6º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário. (Proc. 9922-08-87) 
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ANEXO B –  Resolução n.º  10, de 2 de fevereiro de 1995
564

.  

 

 

RESOLUÇÃO SE N.º 10, DE 2 DE FEVEREIRO DE 1995 

Dispõe sobre matrícula de aluno estrangeiro na rede estadual de ensino fundamental e 

médio 

(DOE, Seção I, São Paulo, 105 (24), sexta-feira, 3 de fevereiro de 1995) 

 

A Secretária da Educação, considerando: 

- a representação da Comissão Justiça e Paz de São Paulo encaminhada pelo Secretário da 

Justiça e Defesa da Cidadania; 

- os preceitos constitucionais e o Estatuto da Criança e do Adolescente que garantem o 

direito de acesso a qualquer criança ou adolescente à educação, ao ensino fundamental e 

médio, à escola pública e gratuita; 

- a necessidade de impedir qualquer tipo de discriminação entre criança brasileira e 

estrangeira documentada ou não; 

- a necessidade de se garantirem preceitos contidos em instrumentos internacionais de que 

é parte o Brasil; 

- a necessidade de se estabelecerem todos os direitos de crianças e adolescentes à educação 

nas escolas públicas, independentemente de sua nacionalidade ou documentação; e  

- o disposto em deliberações e pareceres do egrégio Conselho Estadual de Educação, 

acerca da regularidade da vida escolar de alunos oriundos do estrangeiro, 

Resolve: 

Artigo 1º - As escolas estaduais que ministram o ensino fundamental e médio deverão 

receber os pedidos de matrícula dos alunos estrangeiros, de acordo com o disposto nesta 

Resolução. 

Artigo 2º - A Direção da Escola deverá proceder à matrícula dos alunos estrangeiros sem 

qualquer discriminação, observando, no que couber, as mesmas normas regimentais que 

disciplinam a matrícula de alunos brasileiros nas escolas da rede estadual de ensino. 

Artigo 3º - As Coordenadorias de Ensino e de Estudos e Normas Pedagógicas baixarão 

instruções conjuntas, que se fizeram necessárias, para a aplicação do disposto nesta 

resolução. 

Artigo 4º - As autoridades da rede estadual de ensino deverão envidar esforços para que 

todos os interessados tenham garantido o seu direito à matrícula nas escolas públicas, ainda 

no corrente ano. 

Artigo 5º - A Direção da Escola deverá observar o disposto na Deliberação CEE nº 12/83, 

para as decisões sobre equivalência de estudos, realizados no exterior, aos do Brasil, 

quando for o caso. 
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Artigo 6º - Os alunos cujas matrículas não foram aceitas ou as tiveram canceladas poderão 

reaver seu direito, sem que para isso sejam impostas quaisquer outras condições, além das 

que tenham possibilidade de apresentar. 

Artigo 7º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 

disposições em contrário, em especial, a Resolução SE nº 9, de 8-1-90. 
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ANEXO C - Parecer n.º 130/1991, aprovado em 06/02/91
565

.  

(DOE, Seção I, São Paulo, 10, 9 de fevereiro de 1991) 
 

PROCESSO CEE N.º 4437/90 - (Ap. DRE - Presidente Prudente n.º 4965/90)  

INTERESSADA: EEPSG "Prof. Oswaldo Ranazzi" - Santo Anastácio  

ASSUNTO: Equivalência de estudos - documentação exigida para matrícula de aluno 

estrangeiro  

RELATOR: Conselheiro Yugo Okida  

PARECER CEE Nº 130/91 - Aprovado em 06/02/91  

 

Conselho Pleno 

1. HISTÓRICO:  

1.1 Verônica Elizabeth Bruzzechesse, nascida a 17.05.73, em Buenos Aires, Argentina, 

solicita, em fevereiro de 1990, à EEPSG "Prof. Oswaldo Ranazzi", DE de Santo Anastácio, 

DRE de Presidente Prudente, matrícula na 3ª série do 2º grau (inciso III), apresentando, na 

ocasião, além da documentação escolar necessária, documento de identidade fornecido 

pela Policia Federal Argentina.  

1.2 Submetido o caso à DE de Santo Anastácio, o Delegado de Ensino, em 07-02-90, 

autoriza a frequência da aluna às aulas, ficando, entretanto, a efetivação da matrícula 

condicionada à apresentação do documento de identidade fornecido pelo órgão competente 

brasileiro - Departamento da Polícia Federal -, como determina o artigo 1º da Resolução 

SE nº 9, de 08.01.90.  

1.3 A interessada, por dificuldades exportas por seu pai, somente em 07.08.90 requer o 

referido documento à Policia Federal sede de Presidente Prudente, tendo sido expedida, em 

24.08.90, a Cédula de Identidade de Estrangeiro nº 259.175-1, em caráter temporário, com 

validade até 06.02.91.  

1.4 O Supervisor de Ensino responsável pela unidade escolar, em manifestação datada de 

05.09.90, ressalvando que quanto a equivalência de estudos "a questão é pacifica", entende 

que "não há possibilidade de efetivação da matrícula da interessada, a essa altura do ano 

letivo", sugerindo a remessa do expediente à DRE de Presidente Prudente.  

1.5 Concomitantemente, em 06.09.90, a direção da escola dirige-se à DE de Santo 

Anastácio, arguindo sobre a viabilidade da matrícula da aluna, tendo em vista "a 

extemporaneidade do prazo", informando que a interessada vem frequentando 

regularmente as aulas e submetendo-se a avaliações.  

1.6 Em 20.09.90, a DRE de Presidente Prudente encaminha os autos à apreciação do Grupo 

de Verificação e Controle de Atividades (G.V.C.A) que, em 24-10-90, devolve o 

protocolado à escola para instrução, recomendando devolução direta ao CEE, e fazendo as 

seguintes observações: 

-ocorreu, no caso, a "irregularidade da inexistência de matricula da aluna"; 

-permitiu-se a interessada que assistisse às aulas, cumprisse tarefas e avaliações com 

registro de frequência e aproveitamento, além do prazo permitido por lei; 
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-foram seguidos os procedimentos necessários ao reconhecimento da equivalência de 

estudos, bem como houve o cumprimento as adaptações necessárias; 

-diante da legislação federal que define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil (Lei n.º 

6.815/80 e Decreto n.º 86.715/81), a situação da aluna, atualmente, "é legal..."; 

-a interessada "apresenta ótimo aproveitamento e perder este ano de estudos seria, no 

mínimo lamentável"; 

-embora sem matrícula, "a aluna executou atos escola”;  

1.7 O protocolado chegou a este Colegiado em 16.11.90. 

1.8 Consta dos autos a declaração da EEPSG "Prof. Oswaldo Ranazzi", reconhecendo em 

18.09.90 os estudos realizados pela interessada, no exterior, como equivalentes aos 

cumpridos no Brasil, em nível de conclusão da 2ª série do 2º grau, ato esse homologado 

pelo Supervisor de Ensino em 19.09.90. Consta, ainda, que a interessa da foi submetida a 

processo de adaptação nos componentes curriculares necessários. 

 

2. APRECIAÇÃO: 

Preliminarmente, é de se ressaltar que a documentação escolar apresentada pela 

interessada atende às exigências legais para o reconhecimento da equivalência de estudos 

feitos no exterior em nível de conclusão da 2ª série do 2º grau. Entretanto, a declaração de 

equivalência proferida pela escola, e homologada pelo Supervisor de Ensino, foi procedida 

fora dos prazos estabelecidos na Deliberação CEE nº 12/83 (alterada pela Deliberação CEE 

nº 12/86), que rege a matéria no Estado de São Paulo, e a matrícula da aluna, na 3ª série 

também não foi efetivada em tempo hábil por falta de documento de identificação pessoal 

exigido, segundo as normas brasileiras, a saber: 

- artigo 48 da Lei n.º 6.815, de 19.08.80, que define a situação jurídica do estrangeiro no 

Brasil: 

"Artigo 48 – [...] a admissão de estrangeiro a serviço de entidade pública ou privada, ou a 

matricula em estabelecimento de ensino de qualquer grau, só se efetivará se o mesmo 

estiver devidamente registrado". 

- artigos 58 e 60 do Decreto n.º 86.715, de 10.12.81, que regulamenta a Lei 6.815/80: 

"Artigo 58 - O estrangeiro admitido na condição de permanente, de temporário [...], ou de 

asilado, é obrigado a registrar-se no Departamento de Policia Federal, dentro dos 30 trinta 

dias seguintes a entrada ou à concessão do asilo e a identificar-se pelo sistema 

datiloscópico, observado o disposto neste Regulamento." 

"Artigo 60 - Ao estrangeiro registrado, inclusive ao menor em idade escolar, será fornecido 

documento de identidade." 

- artigo 1º da Resolução SE 9, publicada em 09.01.90: 

"Artigo 1º - O estrangeiro que pretender matricular-se em estabelecimento de ensino de 1º 

e 2º graus, só terá a matrícula efetivada mediante apresentação do devido documento de 

identidade, fornecido pelo Departamento da Policia Federal, que se constitui como 

registro". 

Observa-se, portanto, que a situação escolar da interessada apresenta-se irregular, 

podendo, entretanto, merecer o equacionamento necessário por este Conselho, uma vez 

que, embora tardiamente, foram providenciados os documentos legais indispensáveis e a 
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interessada, ainda que não matriculada formalmente, realizou estudos na 3ª série do 2º grau 

desde o início do ano letivo de 1990. 

3. CONCLUSÃO: 

Diante do exposto, e nos termos deste Parecer, autoriza se a efetivação da matrícula 

de VERÔNICA ELIZABETH BRUZZECHESSE na 3ª série do 2º grau, em 1990, na 

EEPSG "Profº Oswaldo Ranazzi", DE de Santo Anastácio, DRE de Presidente Prudente, 

ficando convalidados os atos escolares subsequentemente praticados. 

 

São Paulo, 23 de janeiro de 1991. 

 

a) Conselheiro Yugo Okida  

             Relator 

 

DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO 

 

O Conselho Estadual de Educação aprova, por unanimidade, a decisão da Câmara 

do Ensino do Segundo Grau, nos termos do Voto do Relator. 

 

Sala "CARLOS PASQUALE", em 06 de fevereiro de 1991. 

a) Cons.º João Gualberto de Carvalho Meneses  

Presidente 
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ANEXO D – Parecer n.º 786/1995, aprovado em 13/12/1995
566

. 

(DOE, Seção I, São Paulo, p.10, 15 de dezembro de 1995) 
 

 

PROCESSO CEE N.º 608/95  
INTERESSADA: Secretaria da Educação 

ASSUNTO: Matrícula de aluno estrangeiro  

RELATOR: Conselheiro João Gualberto de Carvalho Meneses 

PARECER CEE Nº 786/95 – CLN - Aprovado em 13/12/95  

 

Conselho Pleno 

1. RELATÓRIO 

1.1 HISTÓRICO 

1.1.1 Em 12 de julho corrente a Secretaria da Educação encaminhou ao Colegiado um 

requerimento conjunto das Coordenadorias da COGSP, da CEI e da CENP, vazado nos 

seguintes termos: 

 “A Resolução SE – 10/95, que disciplina a matrícula de alunos estrangeiros, 

atendendo aos preceitos constitucionais e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, 

possibilita o acesso e a permanência dos interessados nas escolas da rede estadual de 

ensino fundamental e médio. 

 As normas desta Resolução não alcançam a rede particular e municipal de ensino, 

que vem dando tratamento diferenciado ao assunto, 

 As normas do Conselho Estadual de Educação (Deliberação CEE n.º - 12/83 e 

15/85, com as alterações que sofreram) foram editadas sob a égide da Constituição Federal 

de 67, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 1/69, anteriores, portanto, aos 

novos dispositivos constitucionais e as normas estatutárias sobre a criança e o adolescente. 

 A Secretaria da Educação entendendo que pelos conceitos constitucionais e legais 

vigentes, a criança e os adolescentes, documentados ou não, têm direito à educação nas 

escolas, independente de sua nacionalidade, revogou a Resolução SE-9, de 8/01/90. 

 O tratamento desigual que vêm sofrendo crianças e adolescentes oriundos de outros 

países, não portadores da documentação exigida aos estrangeiros, tem provocado grandes 

transtornos e conflitos na atuação, principalmente, dos supervisores de ensino, que 

atendem unidades escolares não apenas da rede estadual como, também, da particular de 

ensino. 

 Muitas escolas da rede particular de ensino não efetivam a matrícula do aluno 

estrangeiro não portador dos documentos exigidos pela Lei do Estrangeiro (Lei n.º 

6.815/80, alterada pela Lei n.º 6.964/81). 

 Os alunos que logram matrícula em algumas das escolas particulares ou municipais 

têm seus atos escolares considerados nulos ou inexistentes, quando não apresentam, no 

prazo determinado pela direção, os documentos exigidos. 

 A transferência destes alunos, quando pleiteada, para a rede estadual de ensino, 

provoca, muitas vezes, conflitos e decisões diferenciadas, na ação das autoridades de 

ensino (diretores de escola, supervisores e outros). 
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 São inúmeras e constantes as reivindicações dos supervisores de ensino, que atuam 

junto às escolas estaduais e particulares, no sentido de se adequarem as normas de ensino 

ao novo ordenamento jurídico, para que estes conflitos sejam dirimidos e o respeito aos 

direitos da criança e do adolescente seja concretizado. 

 A vista do exposto, solicitamos à Vossa Excelência providências junto ao Conselho 

Estadual de Educação, para que os benefícios proporcionados  pela nova Constituição e 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente sejam igualmente estendidos aos alunos da rede 

oficial e particular de ensino no que tange a sua situação de oriundos de países 

estrangeiros”. 

1.1.2 A citada Resolução SE-10/95 determinou que as escolas estaduais que ministram o 

ensino fundamental e médio (1º e 2º graus) deverão receber os pedidos de matrícula dos 

alunos estrangeiros, sem qualquer discriminação. Ao seu final, a Resolução revogou a 

Resolução SE-9/90, que fundamentada na Lei dos Estrangeiros (Lei n.º 6.815/80, alterada 

pela Lei n.º 6.964/81) condicionava a efetivação da matrícula à regularização da sua 

situação no país. 

1.1.3 A Resolução SE-10/95 baseia-se em argumentos de natureza jurídico-constitucional 

que concluem pelo ajuizamento de que a Lei dos Estrangeiros, pelo menos no que tange à 

matrícula de alunos, estaria revogada pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança 

e do Adolescente por ferir-lhes princípios e disposições. Tal argumentação é apresentada 

pelo Grupo Setorial de Justiça e Comissão de Medidas Urgentes da Comissão de Justiça e 

Paz de São Paulo. 

1.2 APRECIAÇÃO 

1.2.1 A matéria foi amplamente debatida na Comissão de Legislação e Normas que 

considerou a medida baixada pela Secretaria da Educação do maior alcance democrático e 

educacional. 

1.2.2 O expediente vem a este Conselho com o propósito de que se estenda as escolas 

municipais e particulares aquela mesma determinação. Conforme se lê no expediente, há 

escolas privadas que relutam em contrariar a Lei do Estrangeiro e há, mesmo, casos de 

anulação e de não aceitação de atos escolares praticados em desacordo com esta lei 

vigente. 

1.2.3 Trata-se, portanto, de matéria na qual se evidencia manifesto conflito de legislação 

federal, contrapondo-se a Lei de Estrangeiros e o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

por via de entendimento de dispositivos constitucionais. 

1.2.4 Conforme dispõe o art. 24, §1º do Regimento do Conselho, a Comissão de Legislação 

e Normas conhecerá e manifestar-se-á sobre matéria de natureza jurídica. Não nos parece, 

no entanto, que a Comissão tenha competência para dirimir conflitos jurídico-

constitucionais. Caso contrário, estará invadindo áreas de competência, inclusive, do Poder 

Judiciário. As leis em questão, embora tratem de situações escolares, substantivamente, 

não podem ser consideradas dispositivos educacionais, aos quais o Conselho de Educação 

deva manifestar-se. 

1.2.5 Educadores que somos, devemos manifestar o nosso apoiamento à medida quanto ao 

mérito e incentivar as escolas no sentido de que sigam o exemplo da rede estadual, contido 

na Resolução SE 10/95. 

1.2.6 Não vemos, no entanto, como coagir diretores de escolas privadas a passarem por 

cima do disposto da Lei dos Estrangeiros (Lei Federal n.º 6.815/80), ainda vigente. 
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2. CONCLUSÃO: 

 Encaminha-se a Procuradoria Geral do Estado, por sua competência, para solicitar 

suas dignas providências no sentido de que seja dirimido o eventual conflito entre os 

princípios e dispositivos da Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei Federal n.º 8.069 de 13/07/90) e a Lei dos Estrangeiros (Lei Federal n.º 

6.815/80) no que se refere a matrícula de crianças e adolescentes em todas as escolas do 

sistema de ensino do Estado de São Paulo.  

 3. DECISÃO DA COMISSÃO 

 A Comissão de Legislação e Normas adota como o seu Parecer, o voto do 

Conselheiro Relator. 

 Presentes os Conselheiros: Arthur Fonseca Filho, João Gualberto de Carvalho 

Meneses e Pedro José Salomão Kassab. 
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ANEXO E –  Parecer n.º 445/1997, aprovado em 08/10/1997
567

.  

 

 

PARECER CEE Nº 445/97 - CEF/CEM - Aprovado em 08.10.97 

ASSUNTO: Solicita esclarecimentos sobre a Res. SE nº 10/95 

INTERESSADA: Delegacia de Ensino de Mogi das Cruzes 

RELATOR: Conselheiro Francisco José Carbonari 

PROCESSO CEE Nº: 568/95 - (reautuado em 11/12/96) - Ap. Proc. SE 1.975/000/95 - 

Ap. Prot. SE nº. 03/2.900/96 - Ap. Prot. SE nº. 3.632/9.900/94 - Ap. Prot. DE de Mogi das 

Cruzes nº. 481/ 1.001/95 

 

1. RELATÓRIO 

1.1 HISTÓRICO 

 

A Comissão de Legislação e Normas deste Conselho encaminha o presente 

processo à Câmara de Ensino Fundamental para que, em conjunto com a Câmara de 

Ensino Médio, delibere a respeito da consulta feita pela Delegacia de Ensino de Mogi das 

Cruzes, oferecendo-lhe solução às questões formuladas. 

Trata-se do exame da compatibilidade entre a Resolução SE 10, de 02.02.95, que 

dispõe sobre matrícula de aluno estrangeiro na rede estadual de ensino fundamental e 

médio e o artigo 48 da Lei dos Estrangeiros (Lei federal n.º 6.815, de 19.08.80 alterada 

pela Lei federal n.º 6.964, de 09.12.81). 

Para maior clareza, reproduzimos o texto da referida Resolução bem como o artigo 

48 da Lei dos Estrangeiros. 

A Resolução SE nº 10, de 02.02.95, assim dispõe: 

“Artigo 1º - As escolas estaduais que ministram ensino fundamental e médio 

deverão receber os pedidos de matrícula dos alunos estrangeiros, de acordo com o 

disposto nesta Resolução. 

Artigo 2º - A Direção da Escola deverá proceder à matrícula dos alunos 

estrangeiros sem qualquer discriminação, observando, no que couber, as mesmas normas 

regimentais que disciplinam a matrícula de alunos brasileiros nas escolas da rede 

estadual de ensino. 

Artigo 3º - As Coordenadorias de Ensino e de Estudos e Normas Pedagógicas 

baixarão instruções conjuntas que se fizerem necessárias, para a aplicação do disposto 

nesta resolução. 

Artigo 4º - As autoridades da rede estadual de ensino deverão envidar todos os 

esforços para que todos os interessados tenham garantido o seu direito à matrícula nas 

escolas públicas, ainda no corrente ano. 

Artigo 5º - A Direção da Escola deverá observar o disposto na Deliberação CEE 

12/83, para as decisões sobre equivalência de estudos realizados no exterior, aos do 

Brasil, quando for o caso. 
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Artigo 6º - Os alunos cujas matrículas não forem aceitas ou as tiverem canceladas, 

poderão reaver seu direito, sem que para isso sejam impostas quaisquer outras condições 

além das que tenham possibilidade de apresentar. 

Artigo 7º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução SE-9 de 8/1/90.” 

O artigo 48 da Lei dos Estrangeiros estabelece: 

“Art. 48 - Salvo o disposto no § 1o. do artigo 21, a admissão de estrangeiro a 

serviço de entidade pública ou privada, ou a matrícula em estabelecimento de ensino de 

qualquer grau, só se efetivará se o mesmo estiver devidamente registrado. 

Parágrafo único - As entidades a que se refere este artigo remeterão ao Ministério 

da Justiça , que dará conhecimento ao Ministério do Trabalho, quando for o caso, os 

dados de identificação do estrangeiro admitido ou matriculado e comunicarão, à medida 

que ocorrer, o término do contrato de trabalho, sua rescisão ou prorrogação, bem como a 

suspensão ou cancelamento da matrícula e a conclusão do curso”. 

É clara a incompatibilidade existente entre os comandos legais acima mencionados. 

Enquanto a Lei fala da necessidade de regularização da documentação, assim como do 

dever de comunicação ao Ministério da Justiça quando da matrícula de estrangeiros, a 

Resolução garante matrícula na rede estadual de ensino a alunos estrangeiros independente 

de documentação e não faz referência a nenhum tipo de comunicação desse fato. 

Em função desta contradição, surgiu a consulta, nos seguintes termos: 

“Tendo em vista a Lei n.º 6815/80, com as alterações introduzidas pela Lei 

6964/81, que define a situação do estrangeiro no Brasil e a Resolução SE n.º 10/95, que 

dispõe sobre a matrícula de aluno estrangeiro na rede estadual de ensino fundamental e 

médio, o grupo de Supervisão desta Delegacia de Ensino solicita orientações sobre as 

questões abaixo relacionadas: 

1. Como o grupo de Supervisão deve posicionar-se frente às Escolas Particulares e 

Escolas Estaduais, pois ora atendemos a uma Lei federal e ora a descumprimos, tendo em 

vista a Res. SE 10/95 , dando margem a atitudes discriminatórias do mesmo Sistema de 

Ensino do Estado de São Paulo. 

2. Entendemos que a Resolução SE nº 10/95, s.m.j., contraria o artigo 48 da Lei 

6.815/80, que determina que a “matrícula em estabelecimentos de ensino em qualquer 

grau, só se efetivará se o mesmo estiver devidamente registrado”, bem como o artigo 83 e 

seus parágrafos do Decreto 86.715/81 (que regulamenta a Lei 6.815/80). 

3. Como proceder à matrícula de um aluno estrangeiro, sem documentação legal 

no país, que por esse fato teve a sua matrícula cancelada em um estabelecimento de ensino 

particular, e que pretende utilizar-se dos benefícios da Res. SE 10/95, para matricular-se 

em outra escola particular? Sabemos que não podemos utilizar o disposto na Res. 10/95, 

na rede de escolas particulares e dessa forma, s.m.j., estaremos utilizando procedimentos 

divergentes, relativos ao mesmo assunto, caso esse aluno pretendesse matricular-se na 

rede estadual de ensino”. (Reproduzimos apenas as três primeiras questões, que refletem o 

teor global da consulta) 

A questão recebeu parecer da Consultoria Jurídica da Secretaria de Estado da 

Educação no sentido de que o artigo 48 da Lei nº 6815/80 não tem aplicabilidade por ter 

sido implícita ou tacitamente revogado por dispositivos constitucionais e pela Lei que 

instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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À mesma consulta, assim pronunciou-se a Procuradoria Geral do Estado: “As 

crianças e adolescentes estrangeiros que estejam em situação irregular no país também 

têm direito à Educação. A eles não se aplica, portanto, o artigo 48, caput, da Lei dos 

Estrangeiros, que condiciona a matrícula de estrangeiro em estabelecimento de ensino 

brasileiro à prova de regularidade. Porém, nos termos do parágrafo único desse artigo, os 

estabelecimentos de ensino devem informar o Ministério da Justiça da matrícula do aluno 

estrangeiro, mesmo sendo ele criança ou adolescente.” (transcrição da ementa ao Parecer 

PA - 3 n.º 124/96). 

Há, portanto, uma divergência entre as duas interpretações quanto à permanência 

em vigor, dos termos do parágrafo único do artigo 48, que obriga os estabelecimentos de 

ensino a informar, ao Ministério da Justiça da matrícula de aluno estrangeiro. 

 

1.2 APRECIAÇÃO 

Todas as interpretações apresentadas mostram não existir dúvidas de que o artigo 

48 da Lei nº 6.815/80 foi tacitamente revogado por incompatibilidade, ficando 

inconsistente com os dispositivos constitucionais e legais hoje vigentes. 

Isto sem entrar no mérito do absurdo educacional de se impedir crianças e 

adolescentes estrangeiros do acesso ao ensino, por problemas de documentação ou, como 

diz o ilustre Dr. Belisário dos Santos Jr., representando a Comissão de Justiça e Paz, no 

pedido de revogação da Res. 9/90, criando “um clima de terror entre pais, alunos, 

professores e diretores, com a exigência de elaboração de listas de alunos, notificação aos 

pais, delação ao Ministério da Justiça, tudo ao estilo dos anos negros da ditadura 

militar”. 

A Resolução 10/95, da Secretaria da Educação, ao garantir a matrícula na rede 

estadual de ensino ao aluno estrangeiro, independente de documentação, fundamentou-se 

neste entendimento, sendo sua validade indiscutível. Impor condição para efetivação de 

matrícula a criança proveniente de outro país, é criar uma discriminação intolerável pela 

ordem constitucional que garante a todos igual acesso à educação e permanência na escola. 

Mais que isto, ao não fazer nenhuma referência sobre a necessidade dos 

estabelecimentos de ensino informar ao Ministério da Justiça as referidas matrículas e suas 

alterações, agiu com coerência. Da mesma forma como não se aplica o artigo 48, “caput”, 

da Lei dos Estrangeiros, por estar tacitamente revogado, também pelos mesmos motivos, 

não se aplica seu parágrafo único, tão discriminatório e contrário ao texto constitucional 

vigente e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, como o “caput” do artigo, antes 

invocado. 

Isto, sem levar em consideração que estaríamos atribuindo à direção dos 

estabelecimentos de ensino uma atividade que não lhes compete e que é totalmente 

estranha e contrária ao processo educacional. Informar o Ministério da Justiça através de 

listas de alunos é tão discriminatório quanto impedir suas matrículas e pode, em última 

instância, produzir o mesmo efeito. 

A própria exposição de motivos que deu origem à Resolução nº 10/95, ilustra com 

propriedade este entendimento, ao falar dos preceitos constitucionais e legais que garantem 

o direito de acesso de qualquer criança ou adolescente à educação e da necessidade de 

impedir qualquer tipo de discriminação entre criança brasileira e estrangeira, documentada 

ou não. 
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Nesse sentido, concordamos com a Conselheira Neide Cruz que, na discussão deste 

problema, assim se posicionou: “Uma vez aceita a tese de que a matrícula é o ato pelo 

qual se concretizam as garantias de igual acesso à educação e permanência na escola, 

qualquer exigência ou diferença de tratamento que não seja de caráter pedagógico, ou que 

não vise adaptar o aluno ao currículo estabelecido, não diz respeito à função que deve ser 

cumprida pela instituição escolar. A escola não deve ser um local onde os registros 

escolares ou a documentação de alunos sirvam de pretexto para qualquer tipo de controle 

ou fiscalização a ser exercida sobre seus pais, sejam eles brasileiros ou estrangeiros. 

Exigir que as escolas comuniquem ao Ministério da Justiça as matrículas de alunos 

estrangeiros , bem como as alterações havidas em seus registros escolares, indica 

flagrante discriminação entre crianças e adolescentes brasileiros e estrangeiros”. 

Cabe, portanto, a este Conselho, em resposta ao problema levantado pela DE de 

Mogi das Cruzes, a edição de Deliberação que estenda o teor da Resolução SE 10/95 a 

todas as escolas do sistema estadual de ensino. É nesse sentido, a sugestão do parecer da 

própria Procuradoria Geral do Estado: “A Resolução SE nº10, de 22.2.95, que se baseou 

nesse entendimento, é, portanto, válida. Nada impede, também, que o Conselho Estadual 

de Educação, usando de sua competência em relação a todo o sistema escolar no Estado, 

edite Deliberação fundada nesse mesmo entendimento.” 

Estas considerações de ordem legal, acrescidas à necessidade de coibir qualquer 

tipo de discriminação entre criança brasileira e estrangeira, documentada ou não, 

estabelecendo seu direito à educação, independente de sua nacionalidade ou 

documentação, justificam a edição da Deliberação ora proposta. 

 

2. CONCLUSÃO 

À vista do exposto, sugerimos que seja encaminhado ao Plenário o projeto de 

Deliberação anexo. 

 

3. DECISÃO DA CÂMARA 

A Câmara de Ensino Fundamental adota, como seu Parecer o Voto do Relator. 

Presentes os Conselheiros: Francisco Antonio Poli, Francisco José Carbonari, Marta 

Wolak Grosbaum, Suzana Guimarães Tripoli, Sylvia Figueiredo Gouvêa e Zilma de 

Moraes Ramos de Oliveira. 

 

4. DECISÃO DA CÂMARA 

A CÂMARA DE ENSINO MÉDIO adota, como seu Parecer, o Voto do Relator. 

 

Presentes os Conselheiros: André Alvino Guimarães Caetano, Arthur Fonseca Filho, 

Francisco Aparecido Cordão, Marília Ancona Lopez, Mauro de Salles Aguiar, Nacim 

Walter Chieco, Neide Cruz e Sonia Teresinha de Sousa Penin. 

 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a decisão das 

Câmaras de Ensino Fundamental e Médio, nos termos do Voto do Relator. 
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ANEXO F –  Deliberação n.º 16/1997, de 8 de outubro de 1997
568

.  

 

 

DELIBERAÇÃO CEE Nº 16/1997 (*) 

Dispõe sobre a matrícula de aluno estrangeiro no ensino fundamental e médio do 

sistema de ensino do Estado de São Paulo 

 

 

Artigo 1º - A Direção dos Estabelecimentos que ministram o ensino fundamental e 

médio deverão proceder à matrícula dos alunos estrangeiros sem qualquer discriminação, 

observando, no que couber, as mesmas normas regimentais que disciplinam a matrícula de 

alunos brasileiros nas escolas do sistema estadual de ensino. 

Artigo 2º - A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de 

transferências entre estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo como base as 

normas curriculares gerais. 

Artigo 3º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua homologação e 

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 

 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a 

presente Deliberação. 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Homologada pela Resolução SE de 23.10.97. 
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ANEXO G – Parecer n.º 633/2008, aprovado em 26/11/2008
569

. 
(DOE, Seção I, São Paulo, p. 22, 27 de novembro de 2008) 

 

Parecer CEE n.º 633/2008 - CEB - Aprovado em 26/11/2008 

Processo CEE n.º 601/08 – Ap. Prop. SE nº 3249/08 

Interessada: Associação Brasileira de Educação Coreana - Colégio Polilogos 

Assunto: Registro e Publicação de Diplomas e Certificados de Estrangeiros 

Relator: Cons.º Hubert Alquéres 

 

Conselho Pleno 

1 - Relatório  

1.1 - Histórico 

A Associação Brasileira de Educação Coreana, mantenedora do Colégio Polilogos, 

representados, respectivamente, por seu Presidente Chung Sam Ahn e sua diretora Maria 

Thereza Costa, em 19 de novembro do ano corrente, encaminhou ofício à Ilustríssima 

Secretária de Estado da Educação Professora Maria Helena Guimarães de Castro, no 

intuito de expor problemas enfrentados por alunos estrangeiros em situação irregular de 

permanência no país e encontrar soluções que permitam regularizar a trajetória escolar 

desses alunos na conclusão da educação básica. Pela Competência, a Secretária de 

Educação encaminha os autos para manifestação deste Colegiado. 

Argumentam os signatários que a problemática teve início com a redação do art. 48 

da Lei 6815/80, que estabelece o Estatuto do Estrangeiro, exigindo que a matrícula em 

qualquer grau de ensino só poderia se efetivar para estrangeiro devidamente registrado. De 

acordo com o Parágrafo único, os estabelecimentos deveriam remeter ao Ministério da 

Justiça os dados de identificação do estrangeiro admitido ou matriculado e comunicar, à 

medida que ocorrer, a suspensão ou cancelamento da matrícula e a conclusão do Curso. 

Dizem ainda: “[...] Como se pode imaginar, a situação gerava uma série de 

problemas sociais colocando em risco a formação do menor residente no Brasil”. “[...] 

Diante dessa situação, o Estado de São Paulo, editou a Deliberação CEE n.º 16/97, 

regularizando a situação de matrícula de vários estudantes em situação irregular no Estado 

de São Paulo”. 

Informam que a partir de 2002, ao adotar o Sistema GDAE - Gestão Dinâmica da 

Administração Escolar, não é possível o cadastramento do aluno sem que se preencha o 

campo destinado ao Registro de Identidade (RG) ou o Registro Nacional de Estrangeiro 

(RNE), o que faz com que os alunos em situação irregular de permanência não possam ter 

a oficialização da conclusão de seu curso. 

Relatam que situação idêntica foi solucionada pelo Conselho Municipal de 

Educação por meio do Parecer CME nº 17/2004, relatado pelo Conselheiro Artur Costa 

Neto, cujas principais conclusões são: 

“[...] 1. A educação é direito de todos, não cabendo à escola o papel de fiscalizador, 

portanto, não há mais que se exigir o encaminhamento ao Ministério da Justiça dos dados 

de identificação do aluno estrangeiro sem RNE; 2. cabe à escola contribuir para esclarecer 

e orientar, se solicitada pela família, quanto aos procedimentos para regularização e 
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garantia de seus direitos no país; 3. O sistema municipal de ensino deve providenciar a 

publicação dos nomes de alunos concluintes de curso ou outro meio eficaz, para que o 

aluno estrangeiro, independente de sua situação legal, tenha assegurado seus direitos e, em 

caso de sua transferência, fornecer-lhe a documentação necessária e adequada à 

continuidade de estudos”. 

Por fim, solicitam “[...] Diante deste quadro preocupante, vêm a presença de Vossa 

Excelência, requerer que sejam adotadas as providências necessárias para que os diplomas 

e certificados de conclusão do ensino fundamental e médio do sistema estadual de ensino 

de São Paulo, da rede pública ou privada, dos alunos estrangeiros sejam reconhecidos e 

publicados pelos meios oficiais, independentemente da informação de RNE, seja pelo meio 

Impresso e pelo sistema GDAE [...]”. 

Para um melhor entendimento sobre o assunto, cumpre relembrar os principais 

pontos que exigiram o posicionamento deste Colegiado: 

1.1.1 - em fevereiro de 1995, a Secretária de Educação Rose Neubauer expediu a 

Resolução SE n.º 10, publicada em D.O. de 03-02-95, a partir das seguintes justificativas: 

I) considerando a representação da Comissão de Justiça e Paz de São Paulo encaminhada 

pelo Secretário da Justiça e Defesa da Cidadania (Dr. Belisário dos Santos Jr); II) 

considerando os preceitos constitucionais e o Estatuto da Criança e do Adolescente que 

garantem o direito de acesso a qualquer criança ou adolescente à educação ao ensino 

fundamental e médio, à escola pública e gratuita; a necessidade de impedir qualquer tipo 

de discriminação entre criança brasileira e estrangeira documentada ou não; III) 

considerando a necessidade de se garantirem preceitos contidos em instrumentos 

internacionais de que é parte o Brasil; IV) considerando a necessidade de se estabelecerem 

todos os direitos de crianças e adolescentes à educação nas escolas públicas, 

independentemente de sua nacionalidade ou documentação; V) considerando o disposto em 

deliberações e pareceres do egrégio Conselho Estadual de Educação, acerca da 

regularidade da vida escolar de alunos oriundos do estrangeiro. 

A Resolução define que “[...] as autoridades educacionais deverão envidar todos os 

esforços para que todos os interessados tenham garantido o seu direito à matrícula nas 

escolas públicas, ainda no corrente ano”, devendo observar o disposto na Deliberação CEE 

nº 12/83 para as decisões sobre equivalência de estudos realizados no exterior. 

1.1.2 - em setembro de 1997, a Secretaria da Educação encaminha ao Conselho 

consulta da Delegacia de Ensino de Mogi das Cruzes, com questões motivadas pelas 

seguintes dúvidas: “Como o grupo de Supervisão deve posicionar-se frente às Escolas 

Particulares e Escolas Estaduais, pois ora atendemos a uma Lei Federal e ora a 

descumprimos, tendo em vista a Res. SE nº 10/95, dando margem a atitudes 

discriminatórias do mesmo Sistema de Ensino do Estado de São Paulo”. Além disso, 

alegava o conflito de legislação e a impossibilidade de aplicar uma Resolução SEE em 

escolas da rede privada. 

O expediente foi encaminhado à Câmara do Ensino Fundamental e Médio para do 

exame da compatibilidade entre a Resolução SE 10, de 02-02-95, que dispõe sobre 

matrícula de aluno estrangeiro na rede estadual de ensino fundamental e médio e o Art. 48 

da Lei dos Estrangeiros (Lei Federal n.º 6845, de 19-08-80, alterada pela Lei Federal n.º 

6964, de 09-12-81). 

Preliminarmente, a questão recebeu Parecer da Consultoria Jurídica da Secretaria 

de Estado da Educação no sentido de que o Art. 48 da Lei nº 6815/80 não tem 

aplicabilidade por ter sido implícita ou tacitamente revogado por dispositivos 
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constitucionais e pela Lei que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Entendimento semelhante foi manifestado pela Procuradoria Geral do Estado que, 

entretanto, mesmo reconhecendo que o art. 48 da Lei dos Estrangeiros não condiciona a 

matrícula de estrangeiros, entendeu que apenas se aplica o parágrafo único desse artigo, 

quanto à necessidade de informar a matrícula de estrangeiros ao Ministério da Justiça. 

Pela importância do assunto, cumpre reproduzir na integra o Parecer do 

Conselheiro Francisco José Carbonari: 

“[...] Há, portanto, uma divergência entre as duas interpretações quanto à 

permanência em vigor, dos termos do Parágrafo único do Art. 48, que obriga os 

estabelecimentos de ensino a informar ao Ministério da Justiça da matrícula de aluno 

estrangeiro. 

[...] Todas as interpretações apresentadas mostram não existir dúvidas de que o Art. 

48 da Lei nº 6815/80 foi tacitamente revogado por incompatibilidade, ficando inconsistente 

com os dispositivos constitucionais e legais hoje vigentes. 

Isto sem entrar no mérito do absurdo educacional de se impedir crianças e 

adolescentes estrangeiros do acesso ao ensino, por problemas de documentação ou, como 

diz o ilustre Dr. Belisário dos Santos Jr., representando a Comissão de Justiça e Paz, no 

pedido de revogação da Res. 9/90, criando “um clima de terror entre pais, alunos, 

professores e diretores, com a exigência de elaboração de listas de alunos, notificação aos 

pais, delação ao Ministério da Justiça, tudo ao estilo dos anos negros da ditadura militar”. 

Resolução SE nº 10/95, da Secretaria da Educação, ao garantir a matrícula na rede 

estadual de ensino ao aluno estrangeiro, independente de documentação, fundamentou-se 

neste entendimento, sendo sua validade indiscutível. Impor condição para efetivação de 

matrícula a criança proveniente de outro país, é criar uma discriminação intolerável pela 

ordem constitucional que garante a todos igual acesso à educação e permanência na escola. 

Mais que isto, ao não fazer nenhuma referência sobre a necessidade dos 

estabelecimentos de ensino informar ao Ministério da Justiça as referidas matrículas e suas 

alterações, agiu com coerência. da mesma forma como não se aplica o Artigo 48, caput, da 

Lei dos Estrangeiros, por estar tacitamente revogado, também pelos mesmos motivos, não 

se aplica seu Parágrafo único, tão discriminatório e contrário ao texto constitucional 

vigente e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, como o “caput” do artigo, antes 

invocado. 

Isto, sem levar em consideração que estaríamos atribuindo à direção dos 

estabelecimentos de ensino uma atividade que não lhes compete e que é totalmente 

estranha e contrária ao processo educacional. Informar o Ministério da Justiça através de 

listas de alunos é tão discriminatório quanto impedir suas matrículas e pode, em última 

instância, produzir o mesmo efeito. 

A própria exposição de motivos que deu origem à Resolução nº 10/95, ilustra com 

propriedade este entendimento, ao falar dos preceitos constitucionais e legais que garantem 

o direito de acesso de qualquer criança ou adolescente à educação e da necessidade de 

impedir qualquer tipo de discriminação entre criança brasileira e estrangeira, documentada 

ou não. 

Nesse sentido, concordamos com a Conselheira Neide Cruz que, na discussão deste 

problema, assim se posicionou: ‘Uma vez aceita a tese de que a matrícula é o ato pelo qual 

se concretizam as garantias de igual acesso à educação e permanência na escola, qualquer 

exigência ou diferença de tratamento que não seja de caráter pedagógico, ou que não vise 
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adaptar o aluno ao currículo estabelecido, não diz respeito à função que deve ser cumprida 

pela instituição escolar. A escola não deve ser um local onde os registros escolares ou a 

documentação de alunos sirvam de pretexto para qualquer tipo de controle ou fiscalização 

a ser exercida sobre seus pais, sejam eles brasileiros ou estrangeiros. Exigir que as escolas 

comuniquem ao Ministério da Justiça as matrículas de alunos estrangeiros , bem como as 

alterações havidas em seus registros escolares, indica flagrante discriminação entre 

crianças e adolescentes brasileiros e estrangeiros’. 

Cabe, portanto, a este Conselho, em resposta ao problema levantado pela DE de 

Mogi das Cruzes, a edição de Deliberação que estenda o teor da Resolução SE n.º 10/95 a 

todas as escolas do sistema estadual de ensino. É nesse sentido, a sugestão do parecer da 

própria Procuradoria Geral do Estado: ‘A Resolução SE nº 10, de 22-2-95, que se baseou 

nesse entendimento, é, portanto, válida. Nada impede, também, que o Conselho Estadual 

de Educação, usando de sua competência em relação a todo o sistema escolar no Estado, 

edite Deliberação fundada nesse mesmo entendimento’. 

Estas considerações de ordem legal, acrescidas à necessidade de coibir qualquer 

tipo de discriminação entre criança brasileira e estrangeira, documentada ou não, 

estabelecendo seu direito à educação, independente de sua nacionalidade ou 

documentação, justificam a edição da Deliberação ora proposta”. 

 

1.2 - Apreciação 

A questão dos alunos estrangeiros sem documentos retorna agora a este Colegiado, 

não mais por situações que impeçam sua matrícula em escolas públicas ou privadas, mas 

por, assim acreditarmos, uma questão meramente burocrática. 

Preliminarmente cumpre observar que a Resolução SE n.º 10/1995 é anterior à Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Já o Parecer CEE n.º 445/97 e a Deliberação 

CEE n.º 16/97 foram expedidos durante a implantação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação. Em consequência dos princípios de flexibilidade, autonomia e descentralização 

a LDB também desburocratizou os procedimentos de matrícula e adaptação de alunos 

brasileiros e estrangeiros. Com isso, este Colegiado revogou a Deliberação CEE nº 12/83 

(citada na Resolução SE 10/97) e expediu novas orientações por meio da Deliberação CEE 

nº 21/2001. 

Cabe mencionar, também, o Parecer n.º 17/2004, do Conselho Municipal de 

Educação de São Paulo relatado pelo Conselheiro Artur Costa Neto. Tal medida é citada 

no ofício de encaminhamento pelos signatários ao afirmar que a Prefeitura de São Paulo já 

solucionou a questão da emissão e validação dos certificados dos alunos estrangeiros. Esse 

Parecer, emitido em maio de 2004, período em que a LDB já estava implementada e 

devidamente interpretada, faz referência explicita ao Parecer do CEE, fundamentando-se 

nos mesmos preceitos legais que orientou a decisão do CEE, mas acrescentando a Lei 

Federal 9394/96, assim como tratados internacionais assinados pelo Brasil, como a Carta 

Internacional Americana de Garantias Sociais e a Declaração de Jomtien. O CME conclui 

que: I) a educação é direito de todos, não cabendo à escola o papel de fiscalizador, 

portanto, não há mais que se exigir o encaminhamento ao Ministério da Justiça dos dados 

de identificação do aluno estrangeiro sem RNE; II) o sistema municipal de ensino deve 

providenciar a publicação dos nomes de alunos concluintes de curso ou outro meio eficaz, 

para que o aluno estrangeiro, independente de sua situação legal, tenha assegurado seus 

direitos e, em caso de sua transferência, fornecer-lhe a documentação necessária e 

adequada à continuidade de estudos (g.n.). 
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Ao analisar o Parecer CME n.º 17/2004 e as alegações dos signatários, inferimos 

que o problema relatado, provavelmente já vem ocorrendo desde 2004, muito embora 

somente agora este Colegiado tome conhecimento dos fatos. 

Ao que tudo indica, trata-se de um problema meramente burocrático, cuja origem 

vem da implantação do GDAE, implementado pela Secretaria da Educação desde 2001, 

com aprovação deste Conselho. Ocorre que, como ficamos sabendo agora, o sistema não 

admite o registro de alunos concluintes sem o preenchimento do campo do Registro de 

Identidade ou do Registro Nacional de Estrangeiros. Situação um tanto estranha, uma vez 

que estes alunos foram matriculados regularmente e receberam um número de Registro de 

Matrícula (RM). Foi-lhes garantido o acesso à educação, a progressão nos estudos e está 

sendo negado o direito de receberem o certificado ou diploma a que fazem jus. 

Segundo o inciso VII, artigo 24 da Lei Federal n.º 9394/96, “cabe a cada instituição 

de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou 

certificados de conclusão de cursos, com as especificações cabíveis”. Cabe, portanto, à 

escola emitir os documentos escolares, zelando e atestando sua regularidade e 

fidedignidade. 

O sistema de Gestão Dinâmica da Administração Escolar (GDAE) é um sistema 

que informatiza as informações escolares facilitando a análise e interpretação de dados. 

Possui um módulo que substitui as antigas publicações dos concluintes em Suplementos do 

Diário Oficial, cumprindo a função de validar publicamente a relação de alunos 

concluintes. Com isso, o sistema de ensino facilita buscas e garante perenidade à relação de 

concluintes, e evita possíveis fraudes. 

É de se indagar: se não houve impedimento para a matrícula e, certamente, nem 

para o cadastramento de alunos estrangeiros no sistema, como é possível negar o direito ao 

certificado ou diploma de um aluno concluinte? 

Certamente a questão aqui tratada demanda uma decisão e orientação da Secretaria 

da Educação ao órgão responsável pelo GDAE, o que deverá ocorrer de forma ágil, visto 

que a Secretária da Educação mostrou-se sensível à problemática apresentada pela 

Associação Brasileira de Educação Coreana e, ao enviar o expediente ao Conselho, 

demonstrou estar decidida a atuar em conjunto para que tais fatos não se repitam. 

Cabe enfatizar manifestações anteriores dos Conselhos - Estadual e Municipal de 

Educação de São Paulo - no sentido reafirmar que é inadmissível qualquer discriminação a 

crianças, adolescentes e jovens no que se refere a seu direito de escolarização. A educação 

é um direito de todos e a escola “não deve ser um local onde os registros escolares ou a 

documentação de alunos sirvam de pretexto para qualquer tipo de controle ou fiscalização 

a ser exercida sobre seus pais, sejam eles brasileiros ou estrangeiros”. 

Finalmente, ao aluno estrangeiro deverá ser oferecido todo apoio pedagógico 

necessário para sua adaptação na série ou etapa em que foi classificado para que possa 

acompanhar os conteúdos curriculares da base nacional comum, especialmente no que se 

refere à aprendizagem da Língua Portuguesa. 

 

2 - Conclusão 

Diante do exposto e nos termos deste Parecer, a Secretaria da Educação deve 

providenciar: 
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2.1 - a alteração nos programas do sistema GDAE (Gestão Dinâmica de Administração 

Escolar), de tal forma que os alunos estrangeiros em cursos, na situação descrita neste 

Parecer, possam ser devidamente cadastrados ainda que não disponham de numeração de 

RG ou RNE. Evidentemente as soluções técnicas competem aos órgãos próprios da 

Secretaria; 

2.2 - provisoriamente e até que as providências previstas no item anterior não sejam 

levadas a cabo, a Secretaria de Educação deve dar publicidade aos documentos do não 

portador de RG ou RNE por meio do Diário Oficial e posteriormente incluí-los no sistema 

GDAE. 

Encaminhe-se cópia deste Parecer ao Gabinete da Secretária de Educação. 

São Paulo, 26 de novembro de 2008 

Consº Hubert Alquéres - Relator 

3 - Decisão da Câmara 

A Câmara de Educação Básica adota como seu Parecer, o Voto do Relator. 

Presentes os Conselheiros: Angelo Luiz Cortelazzo “adhoc”, Hubert Alquéres, 

Maria Auxiliadora Albergaria Pereira Raveli, Mauro de Salles Aguiar e Suzana Guimarães 

Tripoli. 

Sala da Câmara de Educação Básica, em 26 de novembro de 2008. 

a)Cons. Maria Auxiliadora Albergaria Pereira Raveli no exercício da 

Presidêncianos termos do artigo 13 § 3º do Regimento do CEE 

 

Deliberação Plenária 

O Conselho Estadual de Educação aprova, por unanimidade, a decisão da Câmara 

de Educação Básica, nos termos do Voto do Relator. 

Sala “Carlos Pasquale”, em 26 de novembro de 2008. 

Arthur Fonseca Filho – Presidente 
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ANEXO H – Parecer n.º 07/1998, aprovado em 27/08/1998
570

. 

(DOM, São Paulo, p. 9, 3 de outubro de 1998) 
 

 

Parecer CME n.º 07/98 - CNPAE - Aprovado em 27/08/98 

DREM – 8 

Assunto: Matrícula de aluno estrangeiro sem documentação legal 

Relator: Conselheiro Arnold Fioravante 

 

1. RELATÓRIO 

 

  Por Ofício de 30/03/98, a Sra. Supervisora Escolar dirige-se ao Sr. Delegado 

Regional de Educação da DREM - 8 e solicita, em caráter de urgência, manifestação do 

Conselho Municipal de Educação quanto ao procedimento a ser adotado em relação à 

matrícula de crianças estrangeiras desprovidas ou com incompleta documentação pessoal e 

escolar, com proposta, ainda, da autoridade subscritora, face a caso concreto apresentado, 

de imediata admissão de menor boliviana, portadora apenas de Passaporte e com 

dificuldade no entendimento da Língua Portuguesa, fundada na normatização existente 

sobre o assunto, na órbita estadual. 

Os autos vêm instruídos com Ofício de n.º 21/97, noticiando anterior 

encaminhamento ao Conselho Municipal de Educação de expediente que versa sobre a 

regularização de vida escolar de aluna, também proveniente da Bolívia e em situação 

irregular no país. 

Às folhas últimas, consta ainda Informação do Sr. Superintendente de Educação 

que, resumindo o protocolado, altéia o assunto à Excelentíssima Senhora Secretária 

Municipal de Educação, vindo os autos ao Conselho Municipal de Educação para análise, 

manifestação e deliberação com a finalidade de sua definição para correto procedimento 

em relação a crianças estrangeiras desprovidas da documentação de que trata a Lei Federal, 

disciplinadora da matéria em questão. 

Passo a opinar. 

Da oportunidade e conveniência da proposta de matrícula da criança boliviana até 

manifestação do Conselho, conforme indaga "in fine" a autoridade escolar, dizem sua 

formulação em tempo hábil (30 de março), o respaldo jurídico em que se baseia 

(normatização escolar estadual) e a finalidade do pleito ("evitar maiores perdas escolares"), 

preocupação também enfatizada pelo Senhor Superintendente de Educação em suas 

informações, que dá como pressuposto fático da consulta a freqüência da criança na escola. 

Do fundamento que alicerça a solicitação, além dos motivos apontados pelos 

Educadores, já disseram os órgãos jurídicos consultivos e normativos da Administração 

Estadual, em vários Pareceres e Deliberações exarados sobre o assunto de que resultaram a 

Resolução SE - 10, de 02/02/95, que serviu de suporte à argüição originária da presente 

consulta. 

Se oportuno e conveniente o entendimento, esposado à exaustão por doutos 

pareceristas, fundado no novo ordenamento jurídico, inspirado nos princípios normativos 

da Constituição de 1988, como a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o 
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Estatuto da Criança e do Adolescente, diplomas que refletem a preocupação universal com 

a criança, perdura ainda, no âmbito administrativo, a dúvida quanto à aplicação da Lei 

Federal n.º 6.815, de 19/08/80, alterada pela Lei Federal n.º 6.964, de 09/12/81, no caso de 

matrícula de menor estrangeiro em situação irregular, razão pela qual o assunto ainda 

aguarda Parecer conclusivo da Procuradoria Geral do Estado para uniformização. 

Dispõe o artigo 48, da Lei dos Estrangeiros: "Art. 48. Salvo o disposto no § 1º do 

Artigo 21, a admissão de estrangeiro a serviço de entidade pública ou privada, ou a 

matrícula em estabelecimento de ensino de qualquer grau, só se efetivará se o mesmo 

estiver devidamente registrado (artigo 30). Parágrafo único. As entidades a que se refere 

este artigo remeterão ao Ministério da Justiça, que dará conhecimento ao Ministério do 

Trabalho, quando for o caso, os dados de identificação do estrangeiro admitido ou 

matriculado e comunicarão, à medida que ocorrer, o término do contrato de trabalho, sua 

rescisão ou prorrogação, bem como a suspensão ou cancelamento da matrícula e a 

conclusão do curso”. 

Sobre essa análise superior do tema temos conhecimento de que, com proposta de 

aprovação pelo Senhor Procurador Geral, Parecer já lançado sobre a matéria pela 

Procuradoria Geral do Estado conclui pelo acerto da Resolução SE - 10/95 por subsumir 

garantia de direito constitucionalmente assegurado quando dispõe sobre a matrícula, na 

Rede Estadual de Ensino, de estrangeiros, registrados ou não, perante as autoridades 

competentes, nos termos da lei apontada. 

Entretanto, ao concluir pela inaplicabilidade do artigo 48 da Lei de Estrangeiros, 

por incompatível com o novo ordenamento constitucional, encontramos no citado Parecer 

afirmação de que continuaria em vigor o parágrafo único do referido dispositivo, por não 

violar qualquer norma ou princípio da Carta Magna, devendo, portanto, ser respeitado 

pelos dirigentes dos estabelecimentos de ensino, sob pena de multa pelo seu 

descumprimento, conforme disposto em seu artigo 125, inciso XIV. Alçado o assunto a 

decisão do Senhor Procurador Geral do Estado que dirá da melhor interpretação do texto 

em questão com a possibilidade até da extensão do entendimento assentado quanto ao 

"caput", circunscrevemo-nos à análise de sua aplicação no âmbito da Administração 

Municipal, de acordo com a competência e atribuições do Conselho e como encaminhado 

pela Excelentíssima Senhora Secretária da Educação. 

Com esse intuito, analisamos o Decreto n.º 86.715, de 10/12/81 que 

regulamentando a Lei, dispõe sobre a matéria, em seu art. 83: 

Lei n.º 6.815, de 19/08/80; Decreto n.º 86.715, de 10/12/81 

Art. 48. Salvo o disposto no parágrafo 1º do artigo 21, a admissão de estrangeiro a 

serviço da entidade pública ou privada, ou a matrícula em estabelecimento de ensino de 

qualquer grau, só se efetivará se o mesmo estiver devidamente registrado (artigo 30). 

Parágrafo único. As entidades a que se refere este artigo remeterão ao Ministério da 

Justiça, que dará conhecimento ao Ministério do Trabalho, quando for o caso, os dados de 

identificação do estrangeiro admitido ou matriculado e comunicarão, à medida que ocorrer, 

o término do contrato de trabalho, sua rescisão ou prorrogação, bem como a suspensão ou 

cancelamento da matrícula e a conclusão do curso. (g.n.)  

Art. 83. A admissão de estrangeiro a serviço de entidade pública ou privada, ou a 

matrícula em estabelecimento de ensino de qualquer grau, só se efetivará se o mesmo 

estiver devidamente registrado ou cadastrado. 
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§ 1º. O protocolo fornecido pelo Departamento de Polícia Federal substitui, para os fins 

deste artigo, pelo prazo de até sessenta dias, contados da sua emissão, os documentos de 

identidade previstos nos artigos 60 e 62. 

§ 2º. As entidades, a que se refere este artigo, remeterão ao Departamento de Polícia 

Federal, os dados de identificação do estrangeiro, à medida que ocorrer o término do 

contrato de trabalho, sua rescisão ou prorrogação, bem como a suspensão ou cancelamento 

da matrícula e a conclusão do curso. (g.n.) 

§ 3º. O Departamento de Polícia Federal, quando for o caso, dará conhecimento dos dados 

referidos no parágrafo anterior à Secretaria de Imigração do Ministério do Trabalho. 

Do cotejo da norma legal prevista no parágrafo único do artigo 48 com a norma 

regulamentar definida no parágrafo 2º, do artigo 83 do Decreto n.º 86.715/81, deflui-se 

que, nesta, não há menção da matrícula, mas, sim, sua suspensão ou cancelamento, bem 

como a conclusão do curso, ocorrências necessárias ao conhecimento das autoridades 

federais dos Ministérios da Justiça e do Trabalho, interessadas na consecução dos objetivos 

da Lei de Estrangeiros, apontados em seu artigo 2º, entre eles a segurança nacional e a 

defesa do trabalhador, hoje preocupação também de caráter universal. 

 

2. CONCLUSÃO 

 

  Desta forma concluímos que, definida a garantia da matrícula na Rede Municipal 

de Ensino ao estrangeiro, criança ou adolescente, registrado ou não, nos termos do artigo 

30 da Lei n.º 6.815/80, como direito constitucionalmente assegurado, ficam as escolas 

incumbidas da remessa dos dados de identificação do aluno apenas quando da suspensão 

ou cancelamento da matrícula ou conclusão do curso, na conformidade da sistemática legal 

e regulamentar vigente (Estatuto do Estrangeiro), se outro e melhor entendimento sobre a 

manutenção do parágrafo único da norma legal não for fixado pela douta Procuradoria 

Geral do Estado. 

Para tanto, até que o Poder Público venha a normatizar o assunto, legislando sobre a 

matéria de forma a atender aos diversos e relevantes interesses nacionais que a 

sistematização vigente procura tutelar, recomendamos sejam as autoridades municipais 

orientadas na condução de alunos estrangeiros e, se for o caso, de suas famílias, à definição 

de sua situação jurídica, se irregular, em colaboração com os órgãos ministeriais 

competentes. 

Entendemos ser essa a forma de conciliar o espírito do legislador à preocupação de 

todos os Educadores para que a tão decantada e difundida globalização possa ampliar seu 

espectro de atuação, firmando a solidariedade na convivência das nações, com 

preponderância na área da Educação que deve, sobretudo quando a devemos à criança, ser 

primado universal. 

É o parecer que submetemos à superior apreciação do Conselho Municipal de 

Educação. 

 

São Paulo, 20 de agosto de 1998 

 

Arnold Fioravante 

Relator 
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3. DECISÃO DA COMISSÃO DE NORMAS, PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

EDUCACIONAL 

 

A Comissão de Normas, Planejamento e Avaliação Educacional adota, como seu 

Parecer, o voto do Relator. 

Presentes os Conselheiros : Nacim Walter Chieco, Arnold Fioravante e Amélia 

Inácio Pereira de Magalhães. 

Sala da Comissão de Normas, Planejamento e Avaliação Educacional, em 20 de 

agosto de 1998. 

 

Nacim Walter Chieco 

Presidente da CNPAE 

 

DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO 

 

  O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a 

decisão da Comissão de Normas, Planejamento e Avaliação Educacional. 

 

Sala do Plenário, em 27 de agosto de 1998. 

 

NACIM WALTER CHIECO 

Presidente 

 

Publicado no DOM de 03/10/98 - página 09. 
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ANEXO I – Parecer n.º 17/2004, aprovado em 27/05/2004
571

. 
(DOM, São Paulo, p. 16, 17 de junho de 2004) 

 

Parecer CME n.º 17/04 ˗ CNPAE ˗  Aprovado  em  27/05/04 

Interessado: EMEF Infante Dom Henrique 

Assunto: Alunos estrangeiros de ensino fundamental sem Registro Nacional de 

Estrangeiro (RNE) 

Relator: Conselheiro Artur Costa Neto  

 

I. RELATÓRIO 

1. Histórico 

Em 12 de agosto de 2003, a direção da EMEF Infante Dom Henrique encaminhou à 

Coordenadoria de Educação (CE) de Santana/Tucuruvi a relação de alunos estrangeiros, 

concluintes do ensino fundamental nos anos de 2000, 2001 e 2002, que não possuíam o 

Registro Nacional de Estrangeiros. 

Em 18 de agosto, a Coordenadoria de Educação encaminhou o expediente ao 

Centro de Informática da Secretaria Municipal de Educação (SME), solicitando 

orientações quanto aos procedimentos necessários para a publicação de laudas de 

conclusão de curso desses alunos. 

  O Centro de Informática devolveu o expediente à CE, considerando tratar-se de 

caso semelhante ao analisado no Parecer CME n.º 07/98 e recomendando o envio da 

relação desses alunos ao Ministério Público Estadual para fins de regularização jurídica 

dos mesmos. 

  Em face dessa orientação, a CE enviou o expediente à SME, em 17 de outubro, 

solicitando manifestação quanto à ratificação ou não do encaminhamento proposto pelo 

Centro de Informática. 

Instada a manifestar-se, a Assistência Técnica (AT) de CONAE-G, em 30 de 

outubro, menciona e tece comentários a respeito das normas legais sobre o assunto: 

· Lei Federal n.º 6.815, de 19/08/80 – Lei dos Estrangeiros, alterada pela Lei Federal n.º 

6.964, de 09/12/81; 

· Parecer CEE n.º 445/97; 

· Resolução SE n.º 10, de 02/02/95; 

· Deliberação CEE nº 16/97, que dispõe sobre a matrícula de aluno estrangeiro no ensino 

fundamental e médio do sistema de ensino do Estado de São Paulo; 

· Parecer CME n.º 07/98, que analisa a questão do aluno estrangeiro sem documentação 

legal. 

  A AT de CONAE-G conclui que, embora ambos os sistemas de ensino – municipal 

e estadual – permitam o acesso e a permanência na escola de alunos estrangeiros sem a 

documentação legal, há procedimentos divergentes quando da suspensão ou cancelamento 

da matrícula ou da conclusão do curso:  

“Por força de entendimentos decorrentes dos preceitos legalmente instituídos, o 

Poder Público Municipal, na propositura de garantir ao aluno estrangeiro o acesso à 

educação nas escolas públicas, independentemente de documentação, vem procedendo 

regularmente à matrícula e, na conclusão, o encaminhamento da relação nominal ao 

Departamento de Polícia Federal (Parecer CME n.º 07/98)”. 
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em 27/05/2004. Relator Artur Costa Neto. 
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“O Poder Público Estadual, mediante as normas legais prescritas e, no mesmo 

entendimento de garantia de acesso à educação e sob a ótica de impedir qualquer tipo de 

discriminação, efetua regularmente a matrícula do aluno estrangeiro, no entanto, sem a 

exigência de encaminhamento de relação de concluintes à instância específica de 

fiscalização, nos termos da Lei dos Estrangeiros (Resolução SE 10, de 2/2/97, Parecer CEE 

nº 445/97, Deliberação CEE n.º 16/97)”. 

Tendo em vista essa divergência de interpretação ou de conduta, a AT de CONAE 

entende ser oportuna a manifestação deste Colegiado para dirimir dúvidas quanto aos 

procedimentos e tratamentos a serem dispensados ao aluno estrangeiro, particularmente no 

que se refere ao término e/ou interrupção de sua escolaridade. 

 

2. Apreciação 

Entendemos que a questão aqui exposta ultrapassa os meros limites burocrático-

administrativos. 

  É uma questão que envolve direitos fundamentais do ser humano e nesse campo 

não há como tergiversar. É muito oportuno que este Conselho venha a se manifestar sobre 

este assunto de modo a assumir uma posição clara na defesa do pleno direito à educação e 

possa rever sua posição manifestada no Parecer CME n.º 07/98. 

a) O motivo da divergência 

O que deu margem à divergência entre os Pareceres do CEE e do CME foi o 

pronunciamento da Procuradoria Geral do Estado, que assim se manifestou: “As crianças e 

adolescentes estrangeiros que estejam em situação irregular no país também têm direito à 

Educação. A eles não se aplica, portanto, o artigo 48, caput, da Lei dos Estrangeiros, que 

condiciona a matrícula de estrangeiro em estabelecimento de ensino brasileiro à prova de 

regularidade. Porém, nos termos do parágrafo  único desse artigo, os estabelecimentos de 

ensino devem informar o Ministério da Justiça da matrícula do aluno estrangeiro, mesmo 

sendo ele criança ou adolescente.” (transcrição da ementa ao Parecer PA – 3 n.º 124/96). 

Este foi o entendimento adotado pelo Parecer CME n.º 07/98, citado no histórico, 

com a exigência do encaminhamento da relação nominal ao Departamento de Polícia 

Federal. 

Quando o Conselho Estadual de Educação assumiu posição divergente, baseou-se 

no parecer da Consultoria Jurídica da Secretaria de Estado da Educação segundo a qual a 

mencionada Lei “foi tacitamente revogada por incompatibilidade, ficando inconsistente 

com os dispositivos constitucionais e legais hoje vigentes”. (Parecer CEE n.º 445/97, de 

08/10/97). 

A Lei Federal n.º 6.815/80, alterada pela Lei n.º 6.964/81, que define a situação 

jurídica de estrangeiro no Brasil, é anterior à Constituição Federal de 1988.   

Não há dúvidas quanto à revogação tácita do “caput” do artigo 48, por ser discriminatório. 

Ora, da mesma maneira, também não há porque pairar dúvidas em relação à mesma 

revogação do seu parágrafo único, igualmente discriminatório e, portanto, contrário a toda 

legislação superveniente. 

Sobre isto, é muito oportuna, a manifestação corajosa e bem ponderada da 

Conselheira Neide Cruz, do CEE/SP, citada no Parecer CEE nº 445/97: “Uma vez aceita a 

tese de que a matrícula é o ato pelo qual se concretizam as garantias de igual acesso à 

educação e permanência na escola, qualquer exigência ou diferença de tratamento que não 

seja de caráter pedagógico, ou que não vise adaptar o aluno ao currículo estabelecido, não 
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diz respeito à função que deve ser cumprida pela instituição escolar. A escola não deve ser 

um local onde os registros escolares ou a documentação de alunos sirvam de pretexto para 

qualquer tipo de controle ou fiscalização a ser exercida sobre seus pais, sejam eles 

brasileiros ou estrangeiros. Exigir que as escolas comuniquem ao Ministério da Justiça as 

matrículas de alunos estrangeiros, bem como as alterações havidas em seus registros 

escolares, indica flagrante discriminação entre crianças e adolescentes brasileiros e 

estrangeiros”. 

A função da escola é educacional e pedagógica. A instituição escolar não pode ser 

usada com objetivos policiais, e muito menos, como disse o ilustre Dr. Belisário dos 

Santos Jr., representando a Comissão de Justiça e Paz, criando “um clima de terror entre 

pais, alunos, professores e diretores, com a exigência de elaboração de listas de alunos, 

notificação aos pais, delação ao Ministério da Justiça, tudo ao estilo dos anos negros da 

ditadura militar”. 

Esta página da nossa história precisa ser virada com a extirpação de todos os 

resquícios que ainda perduram em alguns ordenamentos jurídicos. 

 

b) A legislação superveniente 

É abundante a legislação que defende o pleno direito à educação sem qualquer 

discriminação. 

  A Constituição Federal (CF) de 1988, no Capítulo I, artigo 5º, garante que: “Todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade [...]”. 

A Constituição Federal estabelece, ainda, no artigo 6º: “São direitos sociais a 

educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição”. 

Esses direitos pertencem ao ser humano, independentemente de onde se encontre, e 

de ser brasileiro ou não. São direitos que precedem à situação de cidadania. 

Foi assumindo esta posição que o Brasil assinou a Carta Internacional Americana de 

Garantias Sociais em que os governos das Américas proclamam os princípios 

fundamentais que devem amparar os trabalhadores de todo gênero. Uma das frases deste 

documento é: “as finalidades do Estado não se cumprem apenas com o reconhecimento dos 

direitos do cidadão, mas também o Estado deve se preocupar pelo que aconteça a homens e 

mulheres considerados não como cidadãos, mas como pessoas”. 

Além da Constituição Federal, nossa lei maior, outras leis supervenientes à  Lei  do 

Estrangeiro, como o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA- (Lei Federal n.º 8.069, 

de 13/07/90, alterada pela Lei Federal n.º 10.764, de 12/11/03) e a LDB (Lei Federal n.º 

9.394/96), além da Declaração Mundial sobre Educação para Todos, de Jomtien, Tailândia, 

1990, garantem a universalização do acesso à educação. 

O artigo 53 do ECA determina: 

“A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania  e qualificação para 

o trabalho, assegurando-lhes: I- igualdade de acesso e permanência na escola; 

II- direito de ser respeitado por seus educadores;” 
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Também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei Federal n.º 

9.394/96) não há nenhum tipo de restrição a alunos estrangeiros, sendo   garantido,  no   

artigo 3º,  “a igualdade  de  condições  para   o   acesso  e permanência na escola”, em 

consonância com o artigo 206 da Constituição Federal. 

Mais um documento assinado pelo Brasil que caminha na mesma defesa do direito 

à educação e na negação a qualquer discriminação é a Declaração de Jomtien. No artigo 3º, 

enfatiza: “1. A educação deve ser proporcionada a todas as crianças, jovens e adultos. 2. 

[...] 3. A prioridade mais urgente é melhorar a qualidade e garantir o acesso à educação 

para meninas e mulheres, e superar todos os obstáculos que impedem sua participação 

ativa no processo educativo. Os preceitos e estereótipos de qualquer natureza devem ser 

eliminados da educação”. 

Convictos da correção do posicionamento manifestado pela Conselheira Neide 

Cruz, e desejosos de agregar outro pensamento a esta mesma interpretação jurídica, 

consultamos, em 08 março pp, o Promotor Motauri Ciochetti de Souza, da Promotoria de 

Justiça de Defesa dos Interesses Difusos e Coletivos da Infância e da Juventude da Capital, 

que demonstrou total apoio ao nosso entendimento, com base na Constituição Federal, que 

não faz distinção de tratamento a ser dispensado ao brasileiro ou ao estrangeiro. Entende, 

também, o Promotor, que é perfeitamente legal garantir o direito à educação ao aluno 

estrangeiro, sem qualquer manifestação discriminatória ao Ministério da Justiça. 

A Resolução  SE n.º 10/95,  Deliberação  CEE n.º 16/97 e o Parecer CEE n.º 445/97 

já normatizaram esta questão no sistema estadual, com muita propriedade. Como muito 

bem ponderou CONAE - G, é de extrema conveniência que seja elucidada a divergência de 

procedimento por se tratar de escola pública e, acrescentamos, por ser de direito do ser 

humano. 

 

c) Consideração final 

Voltamos a dizer, ter sido muito oportuno este questionamento trazido ao CME 

para que afirmemos de modo categórico e enfático que é inadmissível qualquer 

discriminação a crianças, adolescentes e jovens no que se refere a seu direito à educação, 

cabendo à escola contribuir para esclarecer e orientar a família quanto aos procedimentos 

para regularização e garantia de seus direitos no país. 

Como muito bem ponderou o CEE, exigir das escolas comunicação ao Ministério 

da Justiça indica discriminação entre crianças brasileiras e estrangeiras. É contraditório ao 

direito à educação, portanto, descabido e inaceitável. 

Esta é uma das questões que entra dentro dos temas que Alípio Casali, Conselheiro 

desta Casa, considerou abrangido por Paulo Freire e sua ética da vida. “A vida é para ser 

vivida e em abundância. A vida é para ser dita e, no dizê-la, compreendê-la e, no 

compreendê-la, poder transformá-la em mais-vida, poder desenvolvê-la em suas 

intermináveis possibilidades”.  

Esta é a ética da vida para Freire: converter vida negada em vida afirmada. Não por  

acaso  a  trajetória  de  seus escritos termina, pouco antes de sua morte, nesse 

extraordinário texto sobre o assassinato do índio Galdino, que permanece como seu 

testemunho final de vida, seu testamento ético: ‘Se nossa opção é progressista, se estamos 

a favor da vida e não da morte, da equidade e não da injustiça, do direito e não do arbítrio, 

da convivência com o diferente e não da sua negação, não temos outro caminho senão o 

viver plenamente a nossa opção. Encarná-la, diminuindo assim a distância entre o que 

fizemos e o que fazemos. Desrespeitando os fracos, enganando os incautos, ofendendo a 
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vida, explorando os outros, discriminando o índio, o negro, a mulher, não estarei ajudando 

meus filhos a serem sérios, justos e amorosos da vida e dos outros..’.” 

Com o orgulho e o reconhecido privilégio de termos tido Paulo Freire como nosso 

Secretário Municipal da Educação este CME reafirma: No sistema municipal de ensino de 

São Paulo, todas as crianças têm direito à educação, independentemente de sua situação 

legal. É dever do Estado matriculá-las, garantir-lhes o convívio educacional regular e, em 

caso de transferência, fornecer-lhes a documentação necessária e adequada à continuidade 

de estudos e, ao final do curso, conceder-lhes o respectivo histórico escolar e certificado de 

conclusão. 

  

II. CONCLUSÃO 

Diante do exposto e nos termos do presente Parecer, responda-se à direção da 

EMEF Infante Dom Henrique e à Secretaria Municipal de Educação que: 

1. a educação é direito de todos, não cabendo à escola o papel de fiscalizador, portanto, não 

há mais que se exigir o encaminhamento ao Ministério da Justiça dos dados de 

identificação do aluno estrangeiro sem RNE; 

2. Cabe à escola contribuir para esclarecer e orientar, se solicitada pela família, quanto aos 

procedimentos para regularização e garantia de seus direitos no país; 

3. O sistema municipal de ensino deve providenciar a publicação dos nomes de alunos 

concluintes de curso ou outro meio eficaz, para que o aluno estrangeiro, independente de 

sua situação legal, tenha assegurado seus direitos e, em caso de sua transferência, fornecer-

lhe a documentação necessária e adequada à continuidade de estudos. 

4. Fica revogado o Parecer CME n.º 07/98. 

São Paulo, 13 de maio de 2004. 

Artur Costa Neto 

Conselheiro Relator 

 

III. DECISÃO DA CÂMARA DE NORMAS, PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

EDUCACIONAL 

A Câmara de Normas, Planejamento e Avaliação Educacional adota como seu, o 

voto do Relator. Presentes os Conselheiros Titulares: Artur Costa Neto, Rubens Barbosa de 

Camargo, José Augusto Dias e os Conselheiros Suplentes César Augusto Minto e Regina 

Mascarenhas Gonçalves de Oliveira. 

Sala da Câmara de Normas, Planejamento e Avaliação Educacional, em 13 de maio de 

2004. 

Rubens Barbosa de Camargo 

Conselheiro Vice-Presidente no exercício da Presidência da CNPAE 

 

IV. DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO 

 

O Conselho Municipal de Educação aprova o presente Parecer. 

Sala do Plenário, 27 de maio de 2004. 

José Augusto Dias 

Conselheiro Presidente do CME 


