
   CRIANÇAS E    
ADOLESCENTES  
  MIGRANTES  

A G E N D A 
I N F Â N C I A S  E  A D O L E S C Ê N C I A S  I N V I S I B I L I Z A D A S





   CRIANÇAS E    
ADOLESCENTES  
  MIGRANTES  

A G E N D A 
I N F Â N C I A S  E  A D O L E S C Ê N C I A S  I N V I S I B I L I Z A D A S

Coordenação

Comitê gestor

Apoio



Coordenação institucional
Campanha Nacional pelo Direito à Educação
 

www.campanha.org.br 

Coordenação dos estudos
Campanha Nacional pelo Direito à Educação
Andressa Pellanda
Marcele Frossard

Comitê Gestor
Associação Nacional dos Centros de Defesa dos Direitos  
da Criança e do Adolescente (Anced)
Djalma Costa

Campanha Nacional pelo Direito à Educação
Andressa Pellanda
Marcele Frossard

Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do  
Adolescente do Ceará (Cedeca-CE)
Marina Araújo Braz

Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação  
do Trabalho Infantil (FNPETI)
Tânia Mara Dornellas dos Santos

Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua (MNMMR)
Marco Antonio da Silva Souza

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)
João Campos
Luana Pomme
Simone Magalhães

Serviço Franciscano de Serviço (SEFRAS)
Fábio José Garcia Paes



Consultoria de pesquisa
Débora de Pina Castiglione

Colaboração técnica
Eduardo Moura
 
Projeto gráfico, diagramação e capa
Zap Design
 
Ilustração
Anderson Maní
 
Revisão
Marina Magalhães
 
Edição
Instituto Casa Franciscana– Pesquisa Formação & Assessoria (SEFRAS)
Alexandre Isaac

EDITORA OUTRAS EXPRESSÕES
Rua Abolição, 197 – Bela Vista
CEP 01319-010 – São Paulo – SP
Tel: (11) 3112-0941 / 3105-9500
livraria@expressaopopular.com.br
www.expressaopopular.com.br

 ed.expressaopopular
 editoraexpressaopopular

ficha





Direito à acessibilidade  .....................................................................................................................................9

Introdução ................................................................................................................................................................. 11

Resumo Executivo  ...............................................................................................................................................17

Apresentação ......................................................................................................................................................... 21

Capítulo 1. O que afirma a lei? ..................................................................................................................... 43

Capítulo 2. Quem são as crianças e os adolescentes migrantes? .......................................69

Capítulo 3. Como a invisibilidade se constrói? ................................................................................. 93

Capítulo 4. Conclusão e recomendações .......................................................................................... 109

Links e dicas úteis ..............................................................................................................................................117

Referências bibliográficas .............................................................................................................................121

SUMÁRIO





Direito à acessibilidade 

Avise as pessoas cegas, com baixa visão, analfabetas ou 
que precisam ou preferem ler em outros formatos que este 
documento está disponível em meio digital. É só apontar a 
câmera do celular com o aplicativo de QR Code e acessar.





Introdução

O Brasil vem sofrendo, nos últimos anos, com um apagão 
intencional de dados. Há, de forma deliberada, um sucate-
amento dos órgãos responsáveis por produzir dados, como 
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O 
ápice dessa situação se reflete na não realização do Censo 
2020. Estamos caminhando no escuro quando falamos de 
planejamento e, principalmente, quando delineamos políticas 
públicas. Somada a esse cenário está a política de austeridade, 
com retrocessos frente aos direitos fundamentais, expressa na 
Emenda Constitucional 95/2016, a política do teto de gastos. 
Seus efeitos são evidentes com o aumento da pobreza e das 
violações de direitos humanos e, especialmente, da falta de 
recursos para frear, inclusive, o avanço da Covid-19 em todo o 
país nos últimos dois anos. Esse contexto se agrava ainda mais 
com posturas negacionistas e avessas aos direitos humanos 
por parte do Governo Federal.

Este estudo surgiu justamente com o intuito de diagnosti-
car o que existe e evidenciar o que não existe de informações 
sobre o acesso à educação de crianças e adolescentes em 
maior situação de vulnerabilidade ou excluídas das políticas 
sociais. Justamente por entender que a garantia do direito 
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à educação não se realiza apenas pela escola, os estudos 
“Infâncias Invisibilizadas” também trazem dados mais abran-
gentes para entender esse contexto de omissão, de redução 
de direitos e de retrocessos na garantia de condições básicas 
para a dignidade humana e o bem viver. 

O conceito de “Infâncias Invisibilizadas” foi uma escolha 
política e histórica diante da agenda da criança e adolescente 
no país, pois a invisibilidade revela um projeto de país que 
não prioriza grupos e segmentos de diversas infâncias. O 
Estudo reflete sobre crianças e adolescentes de diferentes 
contextos, elencados em 9 eixos: em situação de rua; migran-
tes; residentes em territórios urbanos vulneráveis, zonas de 
conflito e violência; no sistema socioeducativo; em serviços 
de acolhimento e com responsáveis encarcerados; em áreas 
de reforma agrária; em territórios de agricultura familiar; co-
munidades quilombolas; e comunidades indígenas. 

O pressuposto deste trabalho é de que crianças e ado-
lescentes são sujeitos de direito, são prioridade absoluta e, 
portanto, também são atores sociais imersos em um conjunto 
de prescrições e interdições que emergem do contexto em que 
estão situados. Logo, também estão envolvidos por marcado-
res sociais, como classe, gênero, orientação sexual, raça, etnia, 
território e suas intersecções, sofrendo as consequências do 
descaso, da discriminação e do abandono, dependendo de 
suas identidades e pertencimentos. 

Por outro lado, partimos também da noção de que não 
existe uma infância ou uma adolescência, mas diferentes 
infâncias e adolescências. Entendemos que a infância e ado-
lescência não são etapas da vida marcadas pela incompletude 
ou pela necessidade de tutela e não podem ser reduzidas ao 
registro da insuficiência. 
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Esta série de estudos tem no direito à educação seu 
eixo condutor, considerado porta para a garantia dos de-
mais direitos. No art. 6º da Constituição Federal de 1988, a 
educação é estabelecida como um direito social, o primeiro 
listado, reafirmado posteriormente no Estatuto da Criança e 
do Adolescente e normatizado na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional de 1996. A educação é apresentada como 
condição para a qualidade de vida e cidadania:

[...] 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 (LDB, 1996).

Ao apresentar normas, dados, experiências práticas 
e exemplos da realidade dessas crianças e adolescentes, 
pretendemos respeitosamente vê-los, ouvi-los e nos apro-
ximarmos de suas realidades. Portanto, nosso objetivo é dar 
visibilidade ao que é considerado invisível, em conjunto com 
essas pessoas. Mas o que é essa invisibilidade? Para quem 
essas crianças são invisíveis? Aqui, essa invisibilidade se 
reflete na ausência de informações sobre essas infâncias e 
adolescências, que são pouco consideradas no planejamento, 
orçamento e na definição de políticas públicas. Mais ainda, 
devido às diferentes formas de exclusão a que estão subme-
tidos, enfrentam enorme dificuldade para terem seu direito à 
educação garantido. 

Afirmamos aqui que a invisibilidade é uma política 
de exclusão. Essas crianças e adolescentes são 
visíveis de fato e invisíveis de direito. 
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Apesar de reconhecer a negligência do Estado como uma 
das causas dessa invisibilidade por não implementar estraté-
gias para reverter esse quadro, propomos o questionamento 
dessa via de análise. Isso porque negligente é o mesmo 
que ser desatencioso, descuidado e, de fato, não é isso que 
percebemos. As informações sistematizadas nos estudos do 
Infâncias Invisíveis demonstram que existem procedimentos, 
aparatos legais, instituições e equipamentos burocráticos 
capazes de garantir os direitos dessas crianças. A palavra 
“negligente” realiza a crítica do Estado baseada em uma su-
posta ausência ou omissão, no entanto, sua forma de atuação 
está mais próxima de uma atuação fantasmagórica: aparece 
nas ações repressivas e desonera-se nas ações de cuidado e 
preservação da vida. É nesse sentido que somente é possível 
pensar em infâncias invisibilizadas sob a condição de uma 
invisibilidade proposital, fruto de uma forma de gestão das 
populações pelo Estado. 

Sob esse prisma, podemos considerar que a negação de 
direitos de crianças e adolescentes e, consequentemente, 
seu processo de invisibilização, não é acontecimento alea-
tório ou episódico, mas inscrito em um conjunto de políticas 
voltadas para uma direção bastante específica: a de con-
sentir a morte pela vulnerabilização da vida. E a EC 95/2016, 
as reformas de Estado construídas nos últimos anos1 e falta 
de seriedade no enfrentamento de problemas sociais são 
exemplos de políticas que refletem uma escolha do Estado 
de não promover segurança, direitos e vida, como é seu pa-
pel, visto que os orçamentos de áreas fundamentais, como 

1 Saiba mais: https://campanha.org.br/noticias/2021/10/13/nao-e-crise-e-
-projeto-reformas-estruturais-que-reduzem-o-estado-restringem-o-direito-
-a-educacao-mostra-estudo/ 
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Saúde, Educação, Assistência Social e Segurança Pública, 
estão contingenciados. Assim, diferentes dimensões da vida 
seguem precarizadas, contabilizadas nas pautas como “casos” 
e acumuladas nas margens como destroços de sofrimentos 
entre os vulnerabilizados.

Para denunciar esse projeto de exclusão nas políticas 
sociais e educacionais para as infâncias e adolescências e 
para construir a transformação e a justiça social, a Associação 
Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescen-
te, Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Centro de 
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ceará, 
Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho 
Infantil, Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e Serviço 
Franciscano de Solidariedade, movimentos populares de 
defesa de direitos idealizaram e se juntaram neste Projeto. E 
a publicação destes estudos é só o primeiro passo.

Convidamos a mergulhar nesta leitura, conhecer realida-
des e se juntar a nós nesse movimento popular e de defesa de 
direitos de nossas crianças e adolescentes, com o horizonte de 
um futuro próximo de um país democrático, justo e sustentável.

Desejamos as boas-vindas!





Resumo Executivo 

1.  Este texto aborda algumas das principais questões re-
lacionadas à infância migrante no Brasil, o seu acesso à 
educação e a complexidade que a envolve. Começa por 
situar a questão da infância migrante em alguns debates 
mais amplos sobre a migração, um tema cujo destaque 
na agenda política mundial vem crescendo nas últimas 
décadas. 

2.  Em particular, é importante entender como a migração 
tem sido compreendida, a construção de um viés adul-
tocêntrico e focado na figura do trabalhador migrante e 
a problemática dicotomia entre migração “econômica” 
e “forçada”. Todas essas questões contribuem para 
invisibilizar as configurações próprias da infância no 
fenômeno migratório e para construir as dimensões da 
invisibilidade de crianças migrantes. Assim, não é apenas 
a existência dessas crianças que recebe pouca atenção. 
Mesmo quando elas são vistas, sua agência, sua auto-
nomia e projetos migratórios próprios muitas vezes não 
são levados em consideração.
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3.  As normativas existentes no Brasil e no plano internacio-
nal, no que diz respeito às crianças migrantes, têm evo-
luído no sentido de se tornarem consistentemente mais 
protetivas ao longo das últimas décadas. Atualmente, 
com a consolidação de padrões regionais e a vigência 
do ECA e da Lei de Migrações no Brasil, pode-se dizer 
que há um arcabouço legal robusto para a proteção das 
crianças migrantes. 

4.  Ainda assim, permanecem lacunas importantes na garan-
tia dos seus direitos. Em resumo, podemos afirmar que 
elas são de dois tipos principais: questões que não são 
plenamente abordadas pelas normativas existentes – tais 
como o desenvolvimento de canais migratórios regulares 
para crianças que querem iniciar projetos migratórios 
próprios –; e questões que foram já abordadas pela 
normativa existente, mas cuja aplicabilidade na prática 
ainda precisa ser aprimorada –, tais como o acesso uni-
versal à educação, já amplamente consolidado em toda 
a normativa nacional e internacional relevante, mas que, 
na prática, encontra obstáculos para a sua efetivação.

5.  O levantamento de dados sobre crianças migrantes no 
Brasil revela a crescente relevância do tema. Em dados do 
censo escolar de 2019, as crianças migrantes representa-
vam já cerca de 75 mil matrículas nas escolas brasileiras. 
Embora elas sejam de diferentes nacionalidades, nota-se 
que as crianças de países da América Latina – incluindo 
a Venezuela, a Bolívia, o Peru, o Haiti – são boa parte 
desses alunos e alunas. Isso, no entanto, não nos permite 
realmente capturar a diversidade linguística e cultural que 
essas crianças trazem para as salas de aula no Brasil, já 
que, entre elas, há também falantes de Warao, Quéchua, 



R E S U M O  E X E C U T I V O

19

Aymara, e tantos outros idiomas indígenas que são ainda 
mais invisibilizados dentro do conjunto de migrantes.

6.  O levantamento revela também lacunas importantes na 
produção de dados sobre alguns dos temas relevantes 
para a proteção das crianças migrantes – o que não deixa 
de surpreender, já que a atenção dada a essas crianças 
costuma ser enfocada quase exclusivamente a partir do 
olhar da proteção. Ainda assim, temos poucas informa-
ções sobre quantas crianças migrantes chegam ao Brasil 
ou permanecem aqui desacompanhadas ou separadas, 
quantas são vítimas de tráfico de pessoas, quantas estão 
expostas ao trabalho infantil, ao matrimônio infantil e à 
exploração sexual. A produção de estudos de qualidade 
sobre esses temas, com um olhar específico para a crian-
ça migrante, é urgente.

7.  Por fim, este levantamento inicial permite compilar algu-
mas recomendações, adaptadas a partir de documentos 
de diversas fontes. Estas incluem:
a. o aprimoramento dos dados disponíveis; 
b.  a ampliação do acesso à regularização migratória 

para as crianças e suas famílias, inclusive aquelas 
atualmente em situação irregular; 

c.  a disponibilização de recursos para as escolas que 
recebem crianças migrantes, incluindo capacitação; 

d.  o engajamento dos sistemas de proteção à criança 
nas decisões de política migratória que possam 
afetar as crianças; entre outras.





Apresentação

A migração de crianças não é um fenômeno historica-
mente novo, pelo contrário (BHABHA, 2018a). A assistência 
humanitária a crianças em contextos de grandes movimentos 
humanos é também antiga, datando ao menos da época das 
grandes guerras, durante o século XX (FEHRENBACH, 2018). 
No entanto, as crianças migrantes, muitas vezes, não têm 
protagonismo nos estudos migratórios ou nos estudos sobre 
a infância (SANTIAGO; NORÕES, 2021). As pesquisas que 
se dedicam a elas são recentes (BHABHA, 2018b) e tendem 
a estar mais concentradas em entender a integração de 
crianças que chegam a países de destino na Europa e nos 
Estados Unidos, com pouca participação de estudos de ou-
tras regiões (BHABHA, 2016; MCAULIFFE; KHADRIA, 2019b). 
Igualmente, as políticas públicas que buscam garantir os 
direitos das crianças e direitos das pessoas migrantes muitas 
vezes são desenhadas sem considerar as especificidades da 
criança migrante. Aqui, buscamos apresentar algumas das 
principais questões relacionadas à infância migrante no 
Brasil, o seu acesso à educação, e a complexidade que 
a envolve. Falar da invisibilização da criança migrante 
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nos exige, no entanto, explorar antes alguns conceitos 
relacionados à migração.

Apesar de a palavra “migrante” ser parte do nosso vo-
cabulário cotidiano, o seu significado está longe de ser um 
consenso. Atualmente, não há uma definição amplamente 
aceita de “migrante”, e os diferentes marcos legais e pers-
pectivas teóricas divergem quanto a quem é considerado 
parte desse grupo. Além do mais, é preciso levar em conta 
que a migração está inserida em contextos sociais, históricos 
e geográficos e que o seu significado é construído e recons-
truído dentro desses contextos.

Migrantes internacionais podem ser definidos, por 
exemplo, em função do seu nascimento fora do país em que 
residem ou em função de ter uma nacionalidade diferente 
daquela do país onde residem; pelo movimento de sair do 
seu país de origem para o país de destino, mas também pela 
duração da estadia; segundo algumas definições, inclusive 
crianças nascidas em um país e detentoras de nacionalidade 
são consideradas migrantes, por serem filhas de migrantes 
internacionais (ANDERSON; BLINDER, 2015), sendo, por 
vezes, chamadas de “migrantes de segunda geração”. Em-
bora as diferentes definições possam parecer nuances, 
as consequências de se usar uma ou outra podem ser 
consideráveis, tanto na produção de dados sobre os fenô-
menos migratórios, quanto nas condições de vida e acesso 
a direitos das pessoas migrantes. Mais do que uma questão 
de definições corretas ou incorretas, muitas destas são dis-
cussões ainda em aberto.

Em geral, as Nações Unidas (ONU) utilizam definições 
amplas de migrante (CARLING, 2017). Para o Departamen-
to de Assuntos Econômicos e Sociais, que recopila dados 
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quantitativos sobre o tema, uma pessoa migrante interna-
cional é aquela que vive fora do seu país de origem (UNITED 
NATIONS; DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL 
AFFAIRS; POPULATION DIVISION, 2020). Para a Organi-
zação Internacional para as Migrações (OIM), “migrante” é 
definido como 

um termo guarda-chuva, não definido no direito inter-
nacional, que reflete o entendimento comum de uma 
pessoa que se move do seu local de residência habi-
tual, seja dentro de um país ou cruzando uma fronteira 
internacional, de forma temporária ou permanente, por 
uma variedade de razões. O termo inclui um número 
de pessoas em categorias legais bem definidas, tais 
como os trabalhadores migrantes; pessoas cujos tipos 
de movimento específicos estão legalmente definidos, 
tais como migrantes que foram contrabandeados; assim 
como aquelas pessoas cujo estatuto legal ou meios de 
movimento não estão especificamente definidos no di-
reito internacional, tal como estudantes internacionais” 
(IOM, 2019).

Já a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direi-
tos de todos os Trabalhadores Migrantes e seus Familiares, 
ao estabelecer sua aplicação durante todo o processo mi-
gratório, “implica que o caráter de migrante pode adquirir-
-se inclusive antes de abandonar o país, desde o momento 
de preparação para a migração” (IPPDH; OIM, 2016, p. 17). 
Dentro da lógica deste último instrumento, fala-se sobre 
crianças impactadas pela migração – incluindo as crian-
ças migrantes, mas também aquelas que estão no país de 
origem, preparando-se para migrar; as que ficaram no país 
de origem, mas que têm um dos pais, ou ambos, vivendo 
como migrantes em outro lugar; e as que migraram e agora 
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retornam ao país de origem. Apesar de não abarcar todo o 
fenômeno migratório – já que a convenção se centra nos 
trabalhadores migrantes e membros das suas famílias –, ela 
tem como uma de suas contribuições a preocupação com 
as crianças filhas de trabalhadores migrantes.

Um importante ponto de debate diz respeito à relação en-
tre os conceitos de “migrante” e “refugiado”. Para a perspec-
tiva conhecida como inclusivista, a categoria “migrante” 
engloba todas aquelas pessoas que se mudam do seu 
lugar de origem ou residência habitual para estabelecer-
-se em outro lugar, independentemente dos seus motivos, 
trajetórias, adequação aos requisitos burocráticos do 
país de destino ou países de trânsito, entre outras ca-
racterísticas que diferenciam os processos migratórios 
entre si (CARLING, 2017). Dentro dessa concepção, a palavra 
“migrante” inclui também as pessoas refugiadas, além de 
outras categorias, como vítimas de tráfico de pessoas ou 
trabalhadores migrantes. No Brasil, a Lei de Migração (Lei 
nº 13.445/2017) tende a adotar essa perspectiva, definindo a 
pessoa imigrante de forma ampla, como a “pessoa nacional 
de outro país ou apátrida que trabalha ou reside e se esta-
belece temporária ou definitivamente no Brasil” (art. 1º, § 1º, 
II), o que inclui não apenas aquelas pessoas que estão no 
Brasil com diferentes hipóteses de regularização migratória, 
como também pessoas refugiadas, solicitantes de refúgio e 
migrantes em situação irregular. Também vale a pena notar 
que a Lei de Migração dialoga com o marco legal do refúgio 
e da apatridia.

Em contraste, a perspectiva dita residualista entende 
“migrantes” e “refugiados” como categorias mutuamente 
excludentes: assim, as pessoas migrantes seriam todas aque-
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las que, estando fora do seu local de origem ou residência, 
não se encaixam na definição de refugiado estabelecida 
pela Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados, de 1951 
(CARLING, 2017). O surgimento dessa perspectiva foi um 
processo longo e relativamente recente, que se consolidou 
ao longo de muitas décadas, desde o começo do século XX 
(LONG, 2013), contribuindo para dar forma à ideia de “mi-
gração forçada” em oposição dicotômica com a chamada 
“migração econômica” (CLAVIJO, 2021).

Long (2013) descreve a maneira como a relação entre os 
conceitos de “migrante” e “refugiado” se constrói vinculada 
à gestão dos deslocamentos, principalmente no continente 
Europeu, a partir do princípio do século XX. Com as mudan-
ças provocadas pela Primeira Guerra Mundial, a Revolução 
Russa, a dissolução do Império Otomano e a Guerra Civil 
Espanhola, os acampamentos de deslocados se multiplica-
ram pelo continente e se converteram em uma importante 
questão política ao longo de várias décadas. A situação 
viria a ser exacerbada pelos movimentos populacionais sem 
precedentes da Segunda Guerra Mundial, mas também pela 
constatação de que muito do sofrimento imposto às vítimas 
e aos sobreviventes do terror nazista poderia ter sido evita-
do se essas pessoas não tivessem se deparado com tantas 
fronteiras fechadas quando tentaram escapar da perseguição 
que sofriam.

Muitas das respostas que se implementaram para a 
situação dos deslocados passavam pelo recrutamento de 
trabalhadores para os mercados de trabalho não só no con-
tinente, como nos Estados Unidos, Austrália, Brasil e outros 
países, frequentemente em condições laborais inferiores às 
dos trabalhadores nativos. Ainda que, ao longo dos anos, 
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tenham se consolidado importantes avanços na proteção 
dos direitos dos trabalhadores migrantes, um legado dessas 
soluções é a ideia, ainda hoje influente, de que a migração 
é, antes de mais nada, uma questão de distribuição de mão 
de obra. Isso acabou por levar a uma situação em que aque-
les considerados aptos ao trabalho eram realocados como 
trabalhadores, enquanto pessoas idosas, crianças, pessoas 
com deficiências e com problemas de saúde eram deixadas 
para trás nos campos (LONG, 2013).

Esse contexto levou à criação de um instrumento in-
ternacional que define o refúgio e busca garantir proteção 
às pessoas refugiadas, a Convenção sobre o Estatuto dos 
Refugiados, em 1951. Esse documento inaugura a forma 
como se entende o refúgio atualmente e ainda é a principal 
referência sobre o tema, mas as ideias de refúgio e asilo são 
muito anteriores e podem ser encontradas em documentos 
e práticas do século XIX (CLAVIJO, 2021) e inclusive mais 
antigas. Na Convenção, o artigo 1º define uma pessoa refu-
giada como alguém que

temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, 
nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, en-
contra-se fora do país de sua nacionalidade e que não 
pode ou, em virtude desse temor, não quer valer-se da 
proteção desse país, ou que, se não tem nacionalidade 
e se encontra fora do país no qual tinha a sua residência 
habitual, em consequência de tais acontecimentos, não 
pode ou, devido ao referido temor, não quer voltar a ele 
(“Convenção relativa ao estatuto dos refugiados”, 1951).

Marcado pelo contexto da época, o Estatuto dos Refu-
giados, no seu surgimento, reflete a experiência dos des-
locamentos originados no continente Europeu e busca dar 
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resposta ao que então se pensava ser uma situação extra-
ordinária que se resolveria ao cabo de poucos anos.

Esse conceito viria, depois, a ser repensado e expandi-
do de acordo com as experiências regionais da África e da 
América Latina. No caso latino-americano, a Declaração de 
Cartagena foi influenciada pela experiência regional dos anos 
anteriores, em especial com os deslocamentos originados na 
América Central (CLAVIJO, 2021). A Declaração estabelece 
que, além dos motivos citados no Estatuto de 1951, pode-
riam ser também reconhecidas como refugiadas aquelas 
pessoas que “tenham fugido dos seus países porque a sua 
vida, segurança ou liberdade tenham sido ameaçadas pela 
violência generalizada, a agressão estrangeira, os conflitos 
internos, a violação maciça dos direitos humanos ou outras 
circunstâncias que tenham perturbado gravemente a ordem 
pública” (“Declaração de Cartagena”, 1984). Em conjunto, a 
Convenção de 1951, o Protocolo de 1967 e a Declaração de 
Cartagena compõem a definição de refugiado na região, que 
também é a adotada pelo Brasil, na lei 9.474/1997.

No entanto, permanecem visões equivocadas no senso 
comum que associam o refúgio ao crime, à pobreza e à 
situação migratória irregular, entre outras situações (AC-
NUR, 2018). Cabe mencionar que, embora as pessoas 
refugiadas possam se encontrar em situação de pobreza 
– muitas vezes por consequência das condições de saída 
do país de origem ou da falta de oportunidades no país 
de acolhimento –, esta não é uma condição que define o 
refúgio. Por outro lado, o refúgio não implica situação mi-
gratória irregular: pessoas que solicitam o reconhecimento 
como refugiadas em um Estado parte da Convenção de 1951 
estão no país de forma regular até a decisão do seu pedido 
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e, caso sejam reconhecidas, continuam a estar no país de 
forma regular. No entanto, pessoas que, em algum momento, 
solicitam o reconhecimento como refugiadas também podem 
transitar entre a situação migratória regular e a irregular: por 
exemplo, se o pedido for negado, e a pessoa solicitante não 
dispuser de outras alternativas para se regularizar no país 
ou em casos de retorno não autorizado ao país de origem. 
É importante, ainda, mencionar que o não reconhecimento 
de uma pessoa solicitante de refúgio como refugiada não 
implica, necessariamente, que não haja uma necessidade 
de proteção.

Vários pesquisadores têm enfatizado a fragilidade da 
ideia de deslocamento forçado e de uma categorização biná-
ria dos movimentos, já que as experiências e narrativas das 
próprias pessoas migrantes apontam para uma articulação 
complexa de decisões tomadas em meio a diferentes graus 
de liberdade e coação (ERDAL; OEPPEN, 2018; VAN HEAR; 
BRUBAKER; BESSA, 2009), com mais ou menos informação 
disponível. Isso ganha destaque quando consideramos que 
há cada vez mais estudos que apontam para migrações 
que estão relacionadas a processos complexos, por vezes 
intergeracionais, em que os fatores que levam ao movimento 
não podem ser facilmente desemaranhados uns dos outros 
(VAN HEAR; BRUBAKER; BESSA, 2009). São exemplos os 
contextos em que a migração está relacionada ao efeito 
composto de conflitos, processos socioeconômicos e causas 
ambientais, como aquelas provocadas pelo aquecimento glo-
bal, por desastres naturais ou causados pela ação humana.

Um caso frequentemente mencionado é o da Síria, país de 
origem de 6.7 milhões de refugiados e solicitantes de refúgio 
(ACNUR, 2021). Pesquisas dos últimos anos apontam um 
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nexo complexo entre as secas severas que atingiram o país 
entre os anos 2007 e 2010 e causaram grave insegurança 
alimentar, a mobilidade interna entre a população síria e a 
guerra civil iniciada no ano 2011 (KELLEY et al., 2015). Aqui, 
não se trata de estabelecer uma causalidade linear: a seca 
não causou a guerra, nem vice-versa; porém, esses fenô-
menos tampouco podem ser compreendidos isoladamente.

Estima-se que, a cada ano, milhões de pessoas migrem 
por motivos relacionados ao ambiente, sejam eles desas-
tres, tais como enchentes, ciclones, incêndios, entre outros, 
ou alterações lentas, tais como desertificação, erosão dos 
solos, secas, mudanças nos padrões de chuva, entre outros 
(MCAULIFFE; KHADRIA, 2019c). Na América Latina e Caribe, 
os novos casos de deslocamentos internos motivados por 
desastres no ano 2018 superaram os deslocamentos moti-
vados por conflitos na maioria dos países, com exceção da 
Colômbia e de El Salvador. Naquele ano, estima-se que cerca 
de 86.000 pessoas no Brasil tiveram que deixar seu local 
de residência por consequência de desastres ambientais e 
mudaram-se para outras regiões dentro do país (MCAULI-
FFE; KHADRIA, 2019c, p. 100).

A migração pode ser entendida como uma estratégia 
adaptativa frente às mudanças climáticas. Esta perspectiva 
busca valorizar a agência das pessoas migrantes face às 
mudanças climáticas e outras alterações no meio ambiente, 
e também enfatizar que a migração pode ser parte integrante 
de um espectro de respostas e adaptações aos impactos e 
riscos climáticos (MCAULIFFE; KHADRIA, 2019c). Além de 
permitir a entrada e regularização migratória de pessoas que 
saem dos seus países como consequência de alterações am-
bientais, isto também implica em outras possibilidades, como 
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por exemplo o engajamento das diásporas nas estratégias 
de mitigação no país de origem, entre outros.

Assim, as migrações são fenômenos sociais complexos 
que não podem ser facilmente reduzidos aos binários “mi-
grante econômico/refugiado”, “migração econômica/migra-
ção forçada”. As pessoas migram por motivações diversas, 
que muitas vezes se intersectam e se somam, incluindo a 
busca de oportunidades econômicas ou educativas, projetos 
de investimento, motivos religiosos ou de saúde, a fuga de 
conflitos, perseguições, violência de gênero, a reunião fami-
liar, a formação de uma nova família, a adaptação a mudanças 
climáticas e uma infinidade de outros motivos.

1.1. A INVISIBILIZAÇÃO DA CRIANÇA MIGRANTE
Crianças migrantes permanecem, em larga medida, 

invisibilizadas, tanto no debate sobre migrações (BHABHA, 
2018b), quanto nos debates sobre a infância (SANTIAGO; 
NORÕES, 2021). No campo das migrações, os processos que 
descrevemos antes, que tenderam a consolidar a ideia da 
migração através de uma dicotomia um tanto problemática 
entre “migrantes econômicos” e “refugiados”, contribuíram 
para esse viés adultocêntrico e muitas vezes centrado pri-
mordialmente na figura do trabalhador migrante.

A invisibilização das crianças migrantes não diz respeito 
apenas à sua presença nos movimentos migratórios, mas 
também ao papel que elas desempenham nesses processos. 
Segundo Bhabha, “a migração tem sido considerada, cada 
vez mais, um fenômeno adulto voluntário que requer gestão 
e controle. (…) As crianças não aparecem nesse panorama, a 
não ser como apêndices ocasionais dos adultos” (BHABHA, 
2016). Assim, a criança migrante é muitas vezes entendida 
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como um ser passivo, que apenas acompanha o processo 
migratório dos adultos, entendido como o principal. Essa 
passividade atribuída à criança nos processos migratórios 
ecoa, de certa forma, o que a Sociologia da Infância vem 
apontando como a invisibilização da agência política da 
criança (SARMENTO, 2007).

Essa imagem não captura, no entanto, a complexidade 
da migração de crianças. É certo que elas podem migrar 
no contexto da migração familiar, mas também migram 
desacompanhadas ou separadas. Por vezes, as crianças 
são as solicitantes principais de refúgio em uma família que 
cruza fronteiras buscando proteção. Embora se estime que 
a maior parte das crianças que migram o faz em condições 
seguras e em meio a um processo migratório familiar, muitas 
crianças migram em condições de insegurança e expostas 
a violações de direitos (MCAULIFFE; KHADRIA, 2019d), que 
podem incluir a migração irregular, o uso de rotas ou trajetos 
perigosos, a migração desacompanhada ou separada, a ex-
posição a situações de violência e exploração, entre muitas 
outras. A maneira como esses riscos se manifestam para 
cada criança depende de uma série de fatores, tais como 
gênero, raça, religião, ser parte de uma minoria étnica ou lin-
guística, diversidade funcional, entre outros (UNICEF, 2017).

Como mencionamos antes, a tomada de decisões nos 
processos migratórios é complexa e não deve ser reduzida à 
dicotomia migração forçada/voluntária. No caso das crianças 
migrantes, não são sempre elas a decidir, mas podem exercer 
diferentes graus de autonomia e participação na decisão, 
mesmo quando esta é feita no âmbito familiar, seja em ca-
sos em que migram acompanhando a família, seja quando 
migram sozinhas (BHABHA, 2018c). A percepção do próprio 
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papel na tomada de decisões sobre a migração também 
pode variar, mesmo entre crianças que vêm de contextos 
muito parecidos. Independentemente de como a criança 
experimente a própria autonomia no processo migratório, ela 
pode ser lida pelos outros, incluindo pelos Estados, a partir 
de categorias com as quais ela própria não identifica a sua 
experiência migratória (ERDAL; OEPPEN, 2018).

As relações familiares – ou ausência destas – também 
podem ter um impacto importante na decisão de migrar. 
Por vezes, é a família que decide que a criança deve iniciar 
um projeto migratório, com objetivos diversos, que podem 
incluir o acesso a melhores oportunidades educativas; a pro-
teção da criança contra situações de violência – tais como o 
recrutamento em conflitos armados ou atividades do crime 
organizado –; ou o envio de remessas para contribuir com a 
economia familiar. Mas, por vezes, as crianças também ini-
ciam a migração por decisão própria, que pode vir motivada 
por alguns dos mesmos motivos citados anteriormente ou 
por outros, tais como a vontade de escapar de ambientes 
onde há abuso ou negligência familiar, do abandono, ou de 
relações opressivas e de pouco respeito à sua autonomia, 
por exemplo (BHABHA, 2018c). O desejo de aceder a opor-
tunidades educativas é também um forte motivador para a 
migração de crianças (UNESCO, 2019a).

Crianças e adolescentes que iniciam uma jornada mi-
gratória por si próprias podem adotar estratégias diversas, 
incluindo entrar em associação ou relacionamento com adul-
tos que facilitem ou possibilitem o cruzamento de fronteiras, 
tais como coiotes ou traficantes. Elas também podem buscar 
oportunidades de gerar recursos econômicos para migrar, 
com risco de se ver envolvidas em redes de exploração 
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laboral ou sexual (MCAULIFFE; KHADRIA, 2019d). Entre as 
crianças que migram sozinhas, os dados disponíveis apon-
tam que os meninos adolescentes são a maioria; para eles, 
os estereótipos de gênero podem levar a que eles sejam 
entendidos como menos vulneráveis. No entanto, meninos 
adolescentes, principalmente aqueles que migram desa-
companhados ou separados, podem estar expostos a graves 
violências, tais como o alistamento forçado em conflitos 
armados, inclusive por parte do crime organizado, a tortura 
ou a violência sexual (UNICEF, 2017).

Um fenômeno conhecido em diversos países da América 
Latina, África e Ásia é a migração de crianças para o trabalho 
doméstico nas cidades, frequentemente em situações de 
grande exploração, com a intenção de aceder a oportunidades 
educativas (UNESCO, 2019b, p. 13), que pode ocorrer dentro 
de um mesmo país ou através de fronteiras internacionais.

Por causa da falta, em muitos casos, de meios regulares 
e seguros para a migração iniciada por crianças, adoles-
centes que queiram exercer sua mobilidade podem se ver 
sem nenhuma outra alternativa que não seja o uso de es-
tratégias perigosas (MCAULIFFE; KHADRIA, 2019d). Mas 
as crianças e adolescentes também podem se ver afetadas 
pela falta de meios regulares e seguros para a migração dos 
adultos. Por exemplo, entrevistas realizadas no Afeganistão, 
em comunidades de origem de adolescentes que migraram 
desacompanhados da família, apontam que a decisão de que 
a criança fizesse a jornada migratória sozinha se baseava 
no conhecimento das proteções reservadas às crianças nos 
países de destino – de maneira que se considerava que as 
suas chances de “sucesso” eram maiores que as dos adultos 
(UNICEF, 2017). 
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Embora a imagem da criança migrante esteja frequen-
temente associada à vulnerabilidade, a vulnerabilidade não 
explica toda essa migração. Crianças, e principalmente ado-
lescentes, podem ter a iniciativa de querer migrar para aceder 
a oportunidades educativas ou outras oportunidades que não 
estão disponíveis no seu lugar de residência. Um exemplo é 
o treinamento para esportes de alta competição, que pode, 
por vezes, implicar o deslocamento para outra cidade ou país, 
nem sempre na companhia dos pais. Em outras situações, 
as crianças podem iniciar um processo migratório para es-
capar da violações dos seus direitos, tais como o casamento 
infantil, a mutilação genital feminina, a violência de gênero 
ou o recrutamento forçado em conflitos armados ou crime 
organizado (UNICEF, 2017). Independentemente de qual for 
a motivação para a migração da criança, é importante que 
esta possa ocorrer em condições seguras e dignas.

Ainda assim, “a esmagadora maioria das oportunidades 
para a migração regular e ordenada (para o trabalho, visita, 
investimento, reunificação familiar) está limitada à migração 
iniciada por adultos” (BHABHA, 2018b, p. 2), algo que con-
tribui para explicar por que as crianças estão mais expostas 
a riscos do que os adultos quando migram. Alguns dos 
canais disponíveis para a migração regular de crianças, tais 
como o reassentamento ou a reunificação familiar, oferecem 
poucas vagas ou implicam tempos de espera longos, que 
podem chegar a vários anos; podem existir também barreiras 
legais, como restrições à reunião familiar (UNICEF, 2017). 
Mesmo quando os países de destino ou trânsito permitem 
a regularização migratória de crianças separadas ou desa-
companhadas, é comum que essa regularização só possa 
ocorrer uma vez que a criança já esteja no território do país, 
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como medida voltada à sua proteção – o que ainda a deixa 
em situação insegura durante o trajeto.

Apesar da inegável importância de se entender os 
riscos aos quais as crianças migrantes estão expostas e 
suas necessidades de proteção, a pesquisa e construção 
de conhecimento sobre crianças migrantes e boa parte 
das ações direcionadas a elas estão voltadas, na sua es-
magadora maioria, à vulnerabilidade dessas crianças e às 
lacunas de proteção (BHABHA, 2018c). Mas a tendência 
a ver as crianças migrantes primordialmente como 
vítimas oculta e, por vezes, entra em contradição di-
reta com formas culturais diversas de compreender a 
infância e com a própria imagem que a criança faz de 
si mesma, que pode se construir a partir de elementos 
como a independência, a busca por aventuras, entre 
outras (BHABHA, 2018c). Há que considerar, ainda, que 
não há uma única forma de compreender a infância e seu 
papel na sociedade e que, como menciona Sarmento, “a 
restrição de direitos políticos à infância, característica da 
modernidade ocidental, não tem, todavia, caráter universal. 
Sociedades e comunidades (…) [em vários países] não se 
caracterizam pela exclusão das crianças da vida coletiva 
e, inclusive, integram as crianças nas assembleias e espa-
ços de decisão coletiva, com efetiva participação cívica” 
(SARMENTO, 2007).

Nesse contexto, um tema importante é o desafio de conci-
liar as necessidades de proteção das crianças migrantes, com 
o direito à participação e o respeito às suas capacidades em 
desenvolvimento. Ao negar ou ignorar a autonomia, opiniões 
e projetos de adolescentes migrantes, as medidas voltadas 
para a sua proteção em contexto migratório podem provocar 
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a resistência, ou mesmo a fuga, dos e das adolescentes, ao 
invés da sua colaboração e aceitação (BHABHA, 2018b). Na 
direção contrária, a falta de soluções específicas para ado-
lescentes que demonstram um certo grau de independência 
e autonomia, mas que precisam de proteção e orientação 
para o seu contínuo desenvolvimento, pode levar a soluções 
que os empurram para a vida adulta com pouco apoio sobre 
essa transição e como ela se dá na sociedade de acolhida. É 
importante lembrar que, em especial para crianças migran-
tes desacompanhadas e separadas, é dever do Estado de 
acolhida (COMITÊ DOS DIREITOS DA CRIANÇA DA ONU, 
2017a) “preparar e acompanhar as crianças na sua jornada 
para a idade adulta, ao invés de ameaçá-las com mudanças 
abruptas assim que atingirem a maioridade” (OHCHR, 2016 
apud MCAULIFFE; KHADRIA, 2019c, p. 245), seja por meio da 
idade ou da emancipação. Assim, os direitos de proteção 
e participação não são opostos, mas devem existir em 
constante equilíbrio.

Igualmente, ao pensar soluções específicas para essas 
crianças, é preciso levar em consideração que a sua identi-
dade, inclusive a identidade de gênero, está em construção 
em meio ao processo de deslocamento. Por vezes, meninos 
adolescentes que sobreviveram a situações extremamente 
traumáticas podem não aceder à ajuda de que precisam 
por causa de estereótipos sobre a masculinidade (UNICEF, 
2017). Crianças migrantes de minorias étnicas e linguísticas 
ou de povos indígenas podem ter de lidar com questões 
muito complexas sobre a sua identidade e pertença. E, em-
bora todos os direitos dessas crianças indígenas migrantes 
devam ser garantidos ao longo de todo o ciclo migratório 
(YAMADA; TORELLY; IOM, 2018), na prática, podem existir 
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muitos obstáculos e desafios, que são marcados também 
pela invisibilidade da migração indígena.

Os sistemas de proteção e serviços públicos que acabam 
por fazer o trabalho de assistência às crianças migrantes 
nas sociedades de acolhida, muitas vezes, não levam em 
consideração as suas necessidades específicas, tais como 
tradução, sistemas eficientes de tutela, a determinação do 
superior interesse da criança em contexto migratório, entre 
outros. Em parte, há, em vários contextos, uma importante 
lacuna entre a prática dos profissionais que trabalham com 
a proteção à infância e aqueles que trabalham com a mi-
gração (BHABHA, 2016), apesar dos avanços na construção 
de pontes entre esses dois campos nos últimos anos. Hoje 
em dia, não resta dúvida de que a criança migrante é, por si 
só, detentora de direitos; no entanto, muitas vezes, o que se 
faz invisível é como esses direitos se aplicam nos contextos 
migratórios, e é nessa interseção entre o ser criança e o ser 
migrante que os sistemas de proteção nem sempre sabem 
incluir, entender e dar solução às demandas dessas crianças.

A compreensão da criança como sujeito de direitos 
é relativamente recente, sendo a Convenção dos Direitos 
da Criança (1989) o marco mais importante em nível inter-
nacional, e o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), 
a principal referência no Brasil. A Convenção busca romper 
com o que Sarmento chama de ideias “pré-sociológicas” da 
criança, que coincidem e se sobrepõem na sociedade. Entre 
estas, a imagem da criança como “devir”, como futura adulta, 
uma “tabula rasa sobre a qual podem ser inscritos quer o 
vício quer a virtude, a razão ou a desrazão, sendo missão da 
sociedade promover o crescimento com vista a uma ordem 
social coesa” (SARMENTO, 2007, p. 32). Nesse sentido, os 
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processos de disciplinação da infância, que ocorrem prio-
ritariamente na escola (SARMENTO, 2007), ainda que não 
apenas, para a criança migrante, podem se converter em 
processos de disciplinação também étnico-nacionais.

Pesquisas sobre crianças migrantes mostram compo-
nentes de uma dupla imagem da criança como “devir” e da 
criança como “propriedade”, não apenas da família, mas 
também do Estado, sobre a qual o Estado intervém na ex-
pectativa de construir novos cidadãos. Dentro dessa lógica 
da criança como “ser imanente” e “propriedade da família e 
do Estado”, não é incomum encontrar quem defenda que a 
escola deve assimilar a criança migrante à cultura de aco-
lhida, substituindo seu idioma nativo e cultura de origem por 
aqueles do país de acolhida. Essa interpretação da integra-
ção como assimilação é ainda bastante influente, mesmo 
que nem sempre seja intencional ou entendida de maneira 
consciente. É um modelo que equipara a diversidade ao risco 
e coloca a maioria do esforço para a integração na criança 
migrante, exigindo das sociedades de acolhida pouco ou 
nenhum esforço para adaptar-se à criança e ao que ela traz 
de novo (MCAULIFFE; KHADRIA, 2019b).

Historicamente, essa ideia de integração como assimila-
ção marcou as políticas de Estado do Brasil com relação à 
educação de crianças migrantes entre as décadas de 1930 
e 1950, já que, “do ponto de vista do Estado, era preciso 
torná-las ‘brasileiras’: vinham de outras nações, considera-
das ‘mais civilizadas’, e poderiam pôr em risco os projetos 
nacionalistas brasileiros” (DEMARTINI, 2021, p. 25). Nesse 
período, multiplicou-se a repressão a escolas e educadoras 
migrantes, que tinham florescido no estado de São Paulo ao 
longo das décadas anteriores; educadoras migrantes foram 
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impedidas de ensinar, e a fala, ensino, e difusão de textos no 
idioma materno das crianças foram proibidos e reprimidos 
(DEMARTINI, 2021). Embora essas políticas repressivas te-
nham sido abandonadas, permanecem no sentido comum 
ideias que associam a integração das crianças migrantes à 
adoção de elementos linguísticos e culturais da sociedade 
de acolhida, tornando-as “brasileiras”. Igualmente, a partici-
pação de educadoras migrantes nas escolas, na construção 
dos currículos e estratégias pedagógicas não voltou a ter a 
vitalidade que Demartini (2021) descreve para a São Paulo do 
início do século XX – ainda que os debates e experiências so-
bre interculturalidade na educação estejam se multiplicando.

A literatura existente sobre crianças migrantes, princi-
palmente em países do hemisfério sul, é ainda insuficiente 
para dar conta da sua complexidade. Muita ênfase tem sido 
colocada na vulnerabilidade das crianças e nas lacunas no 
seu acesso a direitos. Em parte, argumentam alguns, essa 
vulnerabilidade se deve à invisibilização da própria existência 
das crianças migrantes: elas estão sub-representadas em 
dados e pesquisas. As limitações dos dados existentes po-
dem ser observadas, de maneiras diferentes, nas principais 
fontes disponíveis: dados sobre migrações, muitas vezes, 
não estão desagregados por idade de maneira a permitir 
obter informação sobre as crianças migrantes, e dados sobre 
crianças, muitas vezes, não coletam o campo nacionalidade 
ou situação migratória.

No entanto, Bhabha questiona o argumento que atribui 
as lacunas de proteção das crianças migrantes à invisibi-
lidade da sua presença nas sociedades, destacando que, 
nos últimos anos, não apenas a produção científica sobre 
as crianças migrantes – nos países do hemisfério Norte, aos 
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quais a autora se refere – multiplicou-se, como elas também 
receberam destaque no debate público sobre a migração 
(BHABHA, 2016). Crianças migrantes são, há mais de um 
século, beneficiárias de assistência humanitária específica e 
ações de incidência política em emergências relacionadas à 
mobilidade humana (BHABHA, 2018a; FEHRENBACH, 2018). 
Apesar de ser possível falar da sua invisibilização, é também 
imprescindível reconhecer o conhecimento e experiência 
acumulados ao longo de décadas na assistência e proteção 
dessas crianças. Além do mais, a circulação massiva de 
imagens de crianças em sofrimento tem marcado o debate 
sobre os grandes deslocamentos humanos (GRAJZER; VE-
RONESE; SCHLINDWEIN, 2021), muitas vezes buscando 
provocar alguma empatia do público que as consome. É 
também a partir daí que nos cabe interrogar: como podem 
as crianças migrantes estar tão sobre-expostas, e ainda 
assim, tão invisíveis?







Capítulo 1. O que afirma a lei?

PRINCIPAIS NORMAS INTERNACIONAIS
No plano internacional, as crianças migrantes têm recebi-

do atenção mais detalhada. Sem fazer uma revisão exaustiva, 
destacamos algumas referências, pela sua relevância na 
interpretação dos direitos da criança migrante. Em primeiro 
lugar, cabe considerar os comentários gerais do Comitê dos 
Direitos da Criança, incluindo os comentários conjuntos com 
o Comitê para a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalha-
dores Migrantes e dos Membros das suas Famílias, referentes 
às crianças migrantes. Esses comentários gerais orientam a 
interpretação internacionalista da Convenção Internacional 
sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores 
Migrantes e Membros das suas Famílias (ainda em tramita-
ção no Congresso Nacional) (RAMOS, 2021) e da Convenção 
dos Direitos da Criança (da qual o Brasil é signatário), para 
os casos específicos de crianças migrantes. Cabe mencio-
nar que os comentários são vinculantes para o Brasil, que é 
Estado parte da Convenção dos Direitos da Criança.

Em segundo lugar, destaca-se o Parecer Consultivo nº 
21/2014 (também conhecido como Opinião Consultiva 21, ou 
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OC-21) da Corte Interamericana de Direitos Humanos (COR-
TE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2014), 
que foi instrumental na elevação dos estândares de direitos 
humanos das crianças migrantes no Mercosul, inclusive com 
influência nas normativas e procedimentos internos dos 
países-membros do bloco. De acordo com os seus impul-
sionadores, o Parecer Consultivo nº 21-2014 resulta em que 
a região tenha os mais altos padrões de direitos humanos 
das crianças migrantes em nível mundial (COMISSÃO PER-
MANENTE NIÑ@SUR, 2017).

COMENTÁRIOS GERAIS DO COMITÊ DE DIREITOS DA 
CRIANÇA DAS NAÇÕES UNIDAS

Há três comentários principais do Comitê de Direitos da 
Criança que tratam das crianças migrantes: o nº 6, sobre 
crianças desacompanhadas e separadas fora do país de 
origem; o nº 22, que se refere aos princípios gerais de di-
reitos humanos das crianças migrantes, e o nº 23, que trata 
das obrigações do Estado para com as crianças impactadas 
pela migração internacional (incluindo crianças migrantes, 
retornadas e crianças cujos pais migraram). Esses comen-
tários reforçam a importância de que “as organizações in-
ternacionais e os Estados atuem em relação à inteireza do 
movimento migratório e não apenas após o momento em que 
os migrantes trabalhadores chegam ao seu país de destino 
(…)” (ROSTIAUX; TORELLY; GARCIA, 2021, p. 13).

Um importante esclarecimento é que as obrigações 
dos Estados para com os direitos da criança aplicam-se a 
todas as crianças sob a sua jurisdição, inclusive àquelas que 
estão sob a jurisdição do Estado enquanto tentam entrar 
no território (COMITÊ DOS DIREITOS DA CRIANÇA DA 
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ONU, 2017a), mesmo que a admissão formal ao país ainda 
não tenha se dado. Isso obriga, por exemplo, que decisões 
sobre admissão ao território nacional tenham que levar 
em consideração questões como o superior interesse da 
criança. Fica também claro que uma criança não pode ser 
rejeitada em uma fronteira ou enviada de volta para um 
país se essa ação tiver como possível consequência um 
dano irreparável:

Os comitês já assinalaram que os Estados não devem 
rejeitar uma criança em uma fronteira ou devolvê-la a 
um país onde haja motivos substanciais para acreditar 
que ela está em risco real de danos irreparáveis, tais 
como, mas de maneira nenhuma limitados, àqueles dos 
tipos contemplados nos artigos 6 (1) e 37 da [Convenção 
dos Direitos da Criança] CDC, seja no país para o qual a 
remoção deva ser efetuada ou em qualquer país para o 
qual a criança possa ser subsequentemente removida. 
Tais obrigações de não devolução aplicam-se indepen-
dentemente de violações graves dos direitos garantidos 
pela Convenção se originarem de atores não estatais ou 
se tais violações são diretamente intencionais ou são a 
consequência indireta da ação ou inação dos Estados 
partes (COMITÊ DOS DIREITOS DA CRIANÇA DA ONU, 
2017a, p. 26).

Para o Comitê, autoridades responsáveis pelos direitos 
da criança devem ter papel de liderança e um claro poder de 
decisão em todas as políticas migratórias que impactem as 
crianças, durante todo o ciclo migratório, na origem, trânsito, 
destino e retorno (COMITÊ DOS DIREITOS DA CRIANÇA DA 
ONU, 2017a). Esse ponto é importante, pois é relativamente 
comum que órgãos vinculados aos direitos da criança se 
vejam mais implicados ou provocados em questões relativas 
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à integração, portanto depois que a criança está no território 
nacional.

O Comentário aborda ainda a importância de se aprimo-
rar a coleta de dados sobre crianças migrantes, enfatizan-
do que esta deve ser baseada em direitos (COMITÊ DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA DA ONU, 2017a), o que implica 
considerações importantes sobre o direito à privacidade, a 
relevância da informação coletada e cuidados para que a 
coleta de dados não imponha riscos às crianças. Além da 
coleta de dados para fins de construção de conhecimento 
sobre as crianças migrantes, é também importante que os 
Estados registrem as incidências de discriminação contra 
essas crianças de forma sistemática e tomem medidas para 
combatê-las, incluindo a investigação e punição (COMITÊ 
DOS DIREITOS DA CRIANÇA DA ONU, 2017a).

A questão da documentação e da situação migratória 
também ganha destaque. A situação migratória insegura e 
precária tem um reconhecido impacto negativo nas crianças 
(COMITÊ DOS DIREITOS DA CRIANÇA DA ONU, 2017b), 
além de expô-las a maiores riscos de sofrer múltiplas vio-
lências, tais como a negligência, o abuso, sequestro, rapto e 
extorsão, tráfico, exploração sexual, exploração econômica, 
trabalho infantil, mendicância ou envolvimento em atividades 
criminosas e ilegais, em qualquer parte do ciclo migratório 
(COMITÊ DOS DIREITOS DA CRIANÇA DA ONU, 2017b). Por 
outro lado, as lacunas no acesso ao registro de nascimento – 
independente da nacionalidade – deixam as crianças migran-
tes expostas ao risco de apatridia (COMITÊ DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA DA ONU, 2017b). Os comitês explicitamente 
mencionam que os Estados devem tomar medidas para ga-
rantir que funcionários públicos responsáveis pelo registro 
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de nascimento não ponham obstáculos nem peçam aos pais 
da criança nenhuma informação sobre situação migratória 
(COMITÊ DOS DIREITOS DA CRIANÇA DA ONU, 2017b).

Entre as obrigações dos Estados, está também a prote-
ção do direito das crianças migrantes à vida familiar. Essa 
questão tem diversas facetas e inclui a adoção de medidas 
positivas para promover a reunião familiar, quando este for 
o superior interesse da criança (COMITÊ DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA DA ONU, 2017b). Também inclui o cuidado 
para que não se separem famílias migrantes devido a preo-
cupações relacionadas com o abuso e negligência que tem, 
na realidade, origem unicamente na pobreza financeira e 
material (COMITÊ DOS DIREITOS DA CRIANÇA DA ONU, 
2017b), algo também mencionado no ECA (DIGIÁCOMO; 
DIGIÁCOMO, 2017). É também importante que lacunas na 
documentação da criança migrante não levem à separação 
das famílias ou impeçam a reunião familiar (COMITÊ DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA DA ONU, 2017b).

PARECER CONSULTIVO 21/2014
O Parecer Consultivo 21/2014 (OC-21) da Corte Interame-

ricana de Direitos Humanos trata dos direitos e garantias das 
crianças e adolescentes no contexto da migração interna-
cional, com enfoque específico em dois grupos: as crianças 
em necessidade de proteção internacional (refugiadas e 
solicitantes de refúgio); e as crianças que chegam a um país 
em outra situação, mas que estão vulneráveis a possíveis 
violações de direitos por serem vítimas de violência ou abuso 
familiar, tráfico de pessoas, trabalho infantil, porque elas ou 
seus responsáveis estão em situação migratória irregular, 
e que, por isso, podem estar também excluídas do acesso 
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à educação ou saúde. Por esses motivos, essas crianças 
requerem proteção especial (IPPDH; OIM, 2016).

A solicitação do Parecer Consultivo buscou esclarecer 
como se devem articular as leis e políticas migratórias com 
os sistemas de proteção dos direitos da criança. A OC-21 é 
vinculante para o Brasil, estabelecendo padrões de cumpri-
mento obrigatório, que devem ser incorporados aos marcos 
normativos e às práticas, ainda que não existam sanções à 
falta de cumprimento (IPPDH; OIM, 2016). Assim, esclarece 
conceitos, casos e situações específicas, inclusive definindo 
com mais detalhe a situação das crianças que, apesar de não 
se encaixarem na definição de refugiado, precisam de prote-
ção, através por exemplo da figura da proteção subsidiária.

A proposta de solicitação de uma Opinião Consultiva 
sobre crianças migrantes à Corte Interamericana de Direitos 
Humanos foi elaborada inicialmente em 2010, no âmbito da 
comissão permanente Niñ@Sur, parte da Reunião de Altas 
Autoridades sobre Direitos Humanos do Mercosul (RAADH). 
A solicitação foi motivada inicialmente pela identificação de 
uma quantidade crescente de crianças migrantes da e na 
região – para as quais se reconhece haver poucos dados – e 
pela preocupação com políticas migratórias que resultavam 
na detenção de crianças migrantes nos países de destino ou 
trânsito (IPPDH, 2010). A proposta final contou com apoio 
em peso dos países do bloco (COMISSÃO PERMANENTE 
NIÑ@SUR, 2011), sendo a primeira vez na história que um 
grupo de quatro países se dirigiu à Corte Interamericana de 
maneira conjunta (IPPDH, 2012).

A preparação da submissão à Corte Interamericana por 
parte dos quatro países fundadores do Mercosul veio mo-
tivada por diversos motivos, entre eles a preocupação com 
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situações de detenção de crianças migrantes. A respeito 
desse tema, a Corte se manifestou, deixando clara a proibição 
da privação de liberdade de crianças por motivos migratórios 
em qualquer situação (incluindo a situação irregular própria 
ou dos responsáveis, por exemplo). A OC-21 ainda esclare-
ce que emprega o termo “detenção” em um sentido amplo, 
esclarecendo que “o componente particular que permite 
individualizar uma medida como privativa de liberdade, além 
da denominação específica que receba no âmbito local, é 
o fato de que a pessoa, nesse caso, a criança, não pode ou 
não tem a possibilidade de sair ou abandonar por sua própria 
vontade o recinto ou estabelecimento no qual se encontra 
ou foi alojada” (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 
HUMANOS, 2014, p. 53).

Outro ponto importante diz respeito à aplicação do prin-
cípio de não devolução às crianças migrantes. O princípio 
de não devolução, muitas vezes associado aos refugiados e 
solicitantes de refúgio, vai além da Convenção do Estatuto 
dos Refugiados e tem sido interpretado como uma garantia 
da aplicação de direitos humanos, podendo ser acionado 
também para a proteção contra a tortura e o tratamento cruel 
e degradante, os desaparecimentos forçados, entre outras 
graves violações de direitos. Na OC-21, a Corte se propôs a 
esclarecer quais são os padrões de interpretação do princípio 
de não devolução no contexto dos direitos da criança.

Assim, em se tratando de crianças migrantes, a efetiva 
aplicação do princípio de não devolução exige que os Estados 
avaliem não apenas se a vida, liberdade ou integridade física 
da criança correm perigo no país ao qual ela seria devolvida, 
mas também se, em um sentido mais amplo, estariam amea-
çadas as condições que possibilitem o seu desenvolvimento 
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integral, por exemplo, o acesso a uma alimentação adequa-
da, cuidados de saúde, vestimenta, ou acesso à educação 
(IPPDH; OIM, 2016). Isso significa que não se pode devolver 
ou rejeitar em fronteira uma criança migrante que, no país 
de onde ela está saindo (ou para onde seria devolvida), tem 
risco real de não conseguir aceder às condições básicas 
para o seu desenvolvimento. Esta é uma especificidade da 
interpretação do princípio de não devolução para crianças 
porque se baseia no direito da criança ao desenvolvimento 
integral – garantido na Convenção dos Direitos da Criança.

A OC-21 também consolida o entendimento de que o 
regime jurídico da infância está acima do migratório:

Tendo presente, para esses efeitos, que é criança toda 
pessoa que não tenha completado 18 anos de idade, os 
Estados devem priorizar o enfoque dos direitos humanos 
desde uma perspectiva que tenha em consideração, 
de forma transversal, os direitos das crianças e, em 
particular, sua proteção e desenvolvimento integral, os 
quais devem prevalecer sobre qualquer consideração da 
nacionalidade ou status migratório, a fim de assegurar a 
plena vigência de seus direitos (…) (CORTE INTERAME-
RICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2014, p. 105).

Outro aspecto abordado diz respeito às características e 
condições dos espaços de alojamento. Uma primeira carac-
terística é o respeito tanto ao princípio de separação quanto 
ao direito à unidade familiar. Assim, crianças migrantes se-
paradas e desacompanhadas devem dispor de soluções de 
alojamento próprias e adequadas às suas idades. Por outro 
lado, crianças que estão acompanhadas de suas famílias 
devem permanecer alojadas com elas, respeitando o seu 
direito à convivência familiar, a não ser em situações em que 
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a separação seja no interesse superior da criança. A Corte 
entende ainda que as soluções de alojamento para crianças 
migrantes separadas e desacompanhadas devem priorizar 
soluções baseadas na família ou na comunidade antes da 
institucionalização (IPPDH; OIM, 2016).

A influência da OC-21 na definição dos padrões de direi-
tos humanos das crianças migrantes na região é inegável. 
No entanto, muitos desafios ainda permanecem tanto na 
divulgação do Parecer Consultivo quanto na sua efetiva 
aplicação. Nos anos seguintes, alguns países da região in-
troduziram mudanças para caminhar no sentido da adoção 
dos padrões estabelecidos pela OC-21, e a inclusão do tema 
dos direitos da criança migrante na agenda dos países do 
bloco levou à elaboração de um manual de atendimento às 
crianças migrantes no Mercosul (IPPDH, 2017) e um guia 
com ferramentas práticas de aplicação (IPPDH; SAVE THE 
CHILDREN, 2019), comuns aos países do bloco.

PRINCIPAIS NORMAS NACIONAIS
A promulgação da Constituição Federal (1988) trouxe im-

portantes mudanças na concepção tanto da infância quanto 
da migração no Brasil, com respeito ao marco legal anterior. 
Nela, tanto as crianças quanto as pessoas migrantes são 
vistas como sujeitos de direitos. Para as crianças, destaca-
-se a absoluta prioridade que lhes é reservada, inclusive 
na garantia de direitos e da proteção adequada (art. 227). 
Para as pessoas migrantes, uma importante mudança vem 
na garantia de direitos a todos os estrangeiros residentes 
(art. 5º), que é independente da situação migratória regular 
ou irregular. Dentro dessa lógica, a Constituição Federal 
efetivamente tornou obsoleta uma boa parte do Estatuto do 
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Estrangeiro (1980), que governava as migrações à época e 
que esteve vigente até a entrada em vigor da Lei de Migração 
(Lei 13.445), em 2017.

A normativa brasileira tem evoluído, regra geral, na 
direção de oferecer mais proteção às crianças migrantes. 
No entanto, poucas são as menções específicas a essas 
crianças e às suas demandas, estando elas abrangidas pelos 
documentos que dizem respeito aos direitos das crianças, 
por um lado, e das pessoas migrantes, por outro. Estes são 
conjuntos de direitos que precisam ser entendidos em arti-
culação. No entanto, importantes lacunas permanecem em 
algumas das demandas específicas das crianças migrantes, 
em temas como o acesso à educação, à reunião familiar, à 
proteção contra situações de exploração e violência, entre 
outros. Nem sempre isso se dá pela falta de uma normativa 
aplicável, mas frequentemente pelo desconhecimento sobre 
como aplicá-la nos casos específicos das crianças migrantes 
ou como adequar os serviços existentes para que elas sejam 
plenamente incluídas.

DIREITOS DAS CRIANÇAS
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é a prin-

cipal referência no Brasil quando se trata de crianças mi-
grantes, assim como acontece com as crianças brasileiras. 
Como resume o procurador-geral de justiça do Ministério 
Público do Paraná, doutor Olympio Sotto Maior Netto, o ECA 
foi “formulado com o objetivo de intervir positivamente na 
tragédia de exclusão experimentada pela nossa infância e 
juventude” (SOTTO MAYOR NETO, 2017), tendo como dois 
eixos principais a garantia de que as crianças e adolescen-
tes sejam reconhecidos como sujeitos de direitos – e não 
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meros objetos da intervenção da família e do Estado – e o 
desenvolvimento de uma política de atendimento à infância 
e juventude alinhada com os princípios constitucionais.

Embora as inclua também, o ECA não traz menções 
diretas às crianças migrantes que têm o Brasil como país 
de destino ou de trânsito. Tampouco menciona o refúgio ou 
a apatridia. Isso, por vezes, dá a entender, erroneamente, 
que a lei protege apenas as crianças brasileiras. Bastante 
frequentemente, chega a surgir uma dúvida: conselheiros 
tutelares e outros profissionais podem ser acionados em 
casos envolvendo crianças migrantes ou devem dar priori-
dade às crianças de nacionalidade brasileira? Esse ponto é 
importante, pois, na prática, crianças migrantes ainda são 
muitas vezes definidas primordialmente por um olhar que 
enfatiza a sua alteridade, sua condição de “estrangeiras”, 
sendo este um dos mais significativos obstáculos para o seu 
acesso pleno a direitos.

No Brasil, assim como nos demais países da América 
Latina, reconhece-se que o marco de proteção da infância 
prevalece sobre outras considerações, tais como a situação 
migratória, em linha com o princípio da primazia dos direitos 
da criança, também conhecido como “criança primeiro”1. 
Embora muitas vezes referido como o marco de proteção 
da criança brasileira, o ECA não estabelece distinções entre 
crianças com base na nacionalidade ou situação migratória: 
deve, portanto, ser considerado como o marco de proteção 
da criança no Brasil, ao qual as crianças migrantes têm pleno 

1 Em inglês, “Child first”. A prevalência do marco de proteção da infância sobre 
considerações relativas à situação migratória está em linha com a Consti-
tuição Federal (art. 227), mas foi também detalhada no Parecer Consultivo 
nº 21/2014 da Corte Interamericana de Direitos Humanos.
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acesso, independentemente da sua nacionalidade, situação 
migratória regular ou irregular, refúgio, apatridia, entre outros. 
Aqui, é importante notar que o que confere direitos à criança 
não é a nacionalidade brasileira e, sim, a sua condição de 
criança. De fato, o Estatuto vai além e explicitamente proíbe 
a discriminação no acesso a direitos:

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.
Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei 
aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem 
discriminação de nascimento, situação familiar, idade, 
sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, 
condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, 
condição econômica, ambiente social, região e local de 
moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, 
as famílias ou a comunidade em que vivem (REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL, 1990).

Apesar de não haver menção explícita às crianças mi-
grantes, isso não necessariamente implica uma falta de 
preocupação com as crianças em movimento. No entanto, 
a atenção a esse tema está mais focada na criança que 
sai do território nacional ou na garantia de proteção nos 
movimentos que se originam no Brasil. Um exemplo está 
expresso no artigo 52, que trata sobre os procedimentos 
de adoção internacional. Destaca-se a obrigatoriedade de 
avisar a Autoridade Central Federal brasileira da obtenção 
de certidão de nascimento e certificado de nacionalidade 
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da criança adotada (art. 52, §4º, VI), garantindo que ela terá 
sua situação regularizada no país de destino, o que busca 
evitar que crianças adotadas regularmente por pais que 
residem no exterior fiquem em situação migratória irregular 
(DIGIÁCOMO; DIGIÁCOMO, 2017), associada a grandes 
riscos para as crianças migrantes (MCAULIFFE; KHADRIA, 
2019d; UNICEF, 2017).

A importância dos documentos de identificação, de fato, 
está relacionada ao tema da proteção. No ECA, as medidas 
específicas de proteção devem ser acompanhadas da re-
gularização do registro civil, quando necessário (art. 102), e, 
nesses casos, o registro deve ser feito à vista dos elementos 
disponíveis (art. 102, §1º) e com absoluta prioridade (art. 102, 
§2º). Isso pode ser entendido no contexto histórico latino-
-americano: no começo dos anos 2000, cerca de 25% das 
crianças na região não eram registradas ao nascer; esse 
número vem diminuindo ao longo das últimas décadas, e, 
em 2016, estimava-se que 6% das crianças não tinham um 
registro de nascimento (UNICEF, 2016).

O direito ao registro civil de nascimento está consagrado 
em praticamente todos os instrumentos internacionais de 
direitos humanos (UNICEF, 2019), mas isso não significa, 
necessariamente, que o acesso à certidão de nascimento 
esteja já consolidado. Com a consagração do direito da 
criança à identidade (Convenção dos Direitos da Criança, 
art. 8), a importância do acesso ao registro civil ao nascer 
foi reforçada, e esforços na América Latina para atingir o 
acesso universal à certidão de nascimento ganharam força. 
A inclusão desse artigo entre os direitos da criança é cara 
para o continente latino-americano: o reconhecimento do 
direito da criança à identidade na Convenção veio proposto a 
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partir da tragédia do sequestro de milhares de crianças pela 
ditadura argentina (STEWART, 1992), muitas das quais são 
até hoje buscadas pelas suas famílias. Apesar dos avanços 
na universalização do registro de nascimento realizados 
nas últimas décadas, estima-se que ao menos 3 milhões de 
crianças latino-americanas de até 5 anos de idade nunca 
tenham sido registradas (UNICEF, 2019).

Para as crianças migrantes, podemos pensar a regulari-
zação migratória em relação com esse processo de acesso 
das crianças à documentação. A regularização migratória de 
crianças pode ser dificultada quando os documentos exigi-
dos são aqueles de que os adultos normalmente dispõem 
(como um documento de identidade com foto ou carteira 
de motorista), mas que são raros ou mesmo impossíveis 
para crianças, pois as suas especificidades nem sempre 
são levadas em conta no desenho dos procedimentos de 
regularização migratória. A situação migratória regular é 
decisiva para garantir a proteção das crianças migrantes, 
de forma comparável – guardadas as devidas proporções – 
ao registro de nascimento: sem a regularização migratória, 
a criança não “existe” para o Estado de acolhida. Por outro 
lado, crianças filhas de pais e mães migrantes, nascidas no 
país de acolhida, podem encontrar obstáculos importantes 
no acesso ao registro de nascimento: por vezes, o registro é 
negado aos pais; em outras situações, são os pais, por esta-
rem em situação irregular, que podem ter medo de registrar 
o nascimento da criança (PERRAULT; ARELLANO, 2011). Em 
ambos os casos, a obtenção de documentos representa, em 
alguma medida, sair da invisibilidade.

Ainda que sem menção específica a crianças migrantes, 
o ECA reconhece a diversidade das infâncias e, em diversos 
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pontos, protege a diversidade cultural, artística e histórica 
dos seus contextos. Assim, os contextos das comunida-
des migrantes devem ser respeitados durante o processo 
educativo (art. 58), garantida aos pais ou responsáveis a 
participação ativa no processo pedagógico e na definição 
de propostas educativas (art. 53, parágrafo único). Esses 
direitos vão além da igualdade no acesso e permanên-
cia na escola (art. 53., I), assegurando formalmente às 
comunidades migrantes o direito a participar de forma 
ativa na construção das propostas educativas para as 
suas crianças, de forma a que estas contemplem a sua 
bagagem cultural e permitam a construção dos seus 
projetos de futuro, que podem incluir a residência no Brasil 
de forma permanente, a continuação de trajetos migratórios 
ou o retorno futuro ao país de origem.

Na prática, no entanto, os desafios enfrentados pelas co-
munidades na efetivação desses direitos são vários, levando 
muitas vezes a situações de silenciamento, xenofobia e práti-
cas de exclusão (BRAGA; SOUZA NETO; SANTOS, 2021) que 
passam pela definição da criança migrante através do que 
Sarmento chamou de “traços de negatividade” (SARMENTO, 
2007) – pela ênfase em tudo aquilo que ela não é, ao invés 
da afirmação e celebração de tudo o que a faz única. Mesmo 
quando as famílias e comunidades ativamente querem, e rei-
vindicam, participar da construção dos projetos pedagógicos 
das escolas, os obstáculos são significativos e podem, muitas 
vezes, incluir a falta de conhecimento sobre o acesso à edu-
cação e as formas de participação na escola (CASTIGLIONE; 
NEVES DOS SANTOS; BRAVO-SHUÑA, 2021), as dificuldades 
de comunicação em português ou a falta de acolhimento de 
parte da escola (BRAGA; SOUZA NETO; SANTOS, 2021). Para 



I N F Â N C I A S  I N V I S I B I L I Z A D A S

58

além dos desafios existentes para todas as crianças migran-
tes, cabe mencionar que crianças migrantes indígenas, que 
têm garantido o seu direito à educação bilíngue e específica, 
podem encontrar obstáculos ainda maiores na efetivação 
desse direito. Isso se dá, em parte, porque, atualmente, o 
desenvolvimento de metodologias para a educação indígena 
em contexto migratório é muito limitado, e experiências do 
tipo são praticamente inexistentes, o que, em parte, deve-se 
também à invisibilidade da migração indígena.

Apesar de o direito ao acesso à educação, sem discri-
minação de qualquer tipo, ser garantido pela Constituição 
(art. 205), pelo ECA (art. 53), reafirmado na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação (art. 3º, I) e na Lei de Migração (art. 
4º, X), na prática, as crianças migrantes frequentemente en-
contram dificuldades para o acesso efetivo. Um importante 
obstáculo se encontra já na hora da matrícula, pois muitas 
escolas desconhecem os documentos de que as crianças 
migrantes dispõem e pedem documentos que elas não 
têm como apresentar. Em outros casos, crianças migrantes 
indocumentadas ou em situação irregular podem não con-
seguir garantir a matrícula, ainda que o direito à educação 
seja independente da situação migratória. Por vezes, é o 
próprio sistema de matrícula que não permite a inclusão de 
estudantes migrantes depois do início das aulas, o que pode 
impactar o acesso à escola de crianças que migraram no 
meio do ano letivo. As escolas podem, ainda, não conseguir 
incluir as crianças migrantes no recebimento de benefícios, 
particularmente quando elas se encontram em situação ir-
regular. Essas lacunas deixam em evidência a necessidade 
de fortalecer as capacidades das escolas para acolher as 
crianças e famílias migrantes.



C A P Í T U L O  1 :  O  Q U E  A F I R M A  A  L E I ?

59

Entre os documentos frequentemente pedidos às crian-
ças migrantes para a matrícula na escola, está também o 
histórico escolar completo do país de origem, que, não raras 
vezes, é pedido com tradução juramentada – um custo alto 
e, para muitas famílias, difícil de assumir. Para crianças re-
fugiadas ou que migraram em condições vulneráveis, esses 
documentos podem não existir, porque ficaram no país de 
origem, porque se perderam ou porque foram destruídos. 
No entanto, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação não 
apenas prevê a atribuição a uma turma sem esse documento, 
como permite reclassificar os alunos que vêm de escolas 
no exterior (art. 23, §1º), sendo a avaliação feita pela escola 
uma das opções para a classificação (art. 24, II, c), que pode 
ser usada, inclusive, para crianças migrantes que não têm 
nenhum histórico escolar anterior.

Porém, permanecem lacunas nas orientações e metodo-
logias que podem ser usadas pelas escolas para fazer essa 
avaliação, principalmente em situações em que há dificul-
dades de comunicação em diferentes idiomas ou quando os 
sistemas de ensino no país de origem são pouco comparáveis 
ao brasileiro. Atualmente, não há uma coleta e divulgação 
sistemática de boas práticas para a atribuição de turma para 
crianças migrantes no Brasil, e as soluções são, em geral, 
desenvolvidas ad hoc. Isso coloca grandes desafios às es-
colas e pode resultar na reclassificação em uma turma que 
não corresponde à idade e ao desenvolvimento escolar da 
criança. Também é importante avaliar se essa questão pode 
resultar em obstáculos adicionais para as crianças maiores, 
já que, nas idades iniciais de escolarização, haveria menos 
conteúdo curricular a comparar. Sobre esse tema, há falta de 
avaliações e estudos que se debrucem sobre o impacto dos 
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procedimentos de atribuição de série no acesso ao direito à 
educação para crianças migrantes.

DIREITOS DAS PESSOAS MIGRANTES
O engajamento e participação de migrantes e organi-

zações da sociedade civil foi uma marca do processo de 
construção da Lei de Migração (Lei 13.445/2017), que rompeu 
com a categoria “estrangeiro” (OLIVEIRA; SAMPAIO, 2020), 
a partir do qual se construiu o marco legal anterior. Essa lei 
foi promulgada após um longo processo de construção que 
incluiu a participação ativa de migrantes e organizações da 
sociedade civil (OLIVEIRA; SAMPAIO, 2020). A lei define a 
pessoa imigrante como aquela “nacional de outro país ou 
apátrida que trabalha ou reside e se estabelece temporária 
ou definitivamente no Brasil” (Lei 13.445, art. 1º, § 1º, II) e está 
orientada por uma perspectiva com enfoque nos direitos 
humanos das pessoas migrantes. Abrangente e inovadora, 
“a nova lei brasileira reflete e se alinha com o que há de 
melhor no direito internacional dos direitos humanos e no 
direito internacional das migrações” (ROSTIAUX; TORELLY; 
GARCIA, 2021, p. 9).

É importante lembrar que o período que vai de 1988 a 2017 
não foi um vazio no que se refere a inovações legislativas no 
tema migratório. Esse processo aproximou a migração de 
um pensamento orientado pelos direitos humanos. Segundo 
Oliveira e Sampaio, “[o] Estatuto do Estrangeiro, promulgado 
ainda no período ditatorial brasileiro (1964-85), (…) tinha, já 
no seu primeiro artigo, o interesse nacional como uma de 
suas premissas e outros dispositivos considerados posterior-
mente inconstitucionais e anacrônicos à realidade brasileira” 
(OLIVEIRA; SAMPAIO, 2020, p. 28). Alguns marcos impor-
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tantes para o Brasil nesse processo incluem as chamadas 
“anistias” migratórias, usadas também em outros países do 
mundo como importante via de acesso à regularização. São 
também importantes o acordo de residência do Mercosul e 
as inovações promovidas pelo CNIg ao conceder novas hi-
póteses de visto a vítimas de tráfico de pessoas e migrantes 
em situações de acolhida humanitária não contemplada pelo 
conceito de refúgio.

A nova lei menciona, de forma explícita, o superior inte-
resse da criança entre os seus princípios (art. 1º, XVII), porém, 
nota-se a partir daí que há poucas menções às crianças e 
suas situações específicas. As crianças migrantes são, então, 
mencionadas em duas situações: a admissão excepcional ao 
país e a naturalização provisória para crianças menores de 
10 anos. A admissão excepcional de que trata o art. 40 prevê 
que esta pode beneficiar quem:

V – seja criança ou adolescente desacompanhado de 
responsável legal e sem autorização expressa para 
viajar desacompanhado, independente do documento 
de viagem que portar, hipótese em que haverá imediato 
encaminhamento ao Conselho Tutelar ou, em caso de 
necessidade, à instituição indicada pela autoridade 
competente. (art. 40, V)

Vale destacar que, embora a admissão excepcional 
prevista nesse artigo contemple um grupo de crianças mi-
grantes em situação de vulnerabilidade por estar desacom-
panhada, ela não abrange todas as situações de vulnerabi-
lidade em que as crianças migrantes podem se encontrar. 
Esta primeira menção às crianças desacompanhadas que 
são identificadas na entrada ao território brasileiro, e que 
ainda não mencionava as crianças separadas, seria depois 
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complementada pela Resolução nº 1, de 2018, do CONAN-
DA, CONARE, CNIg e DPU, que trata especificamente dos 
procedimentos a serem adotados na chegada de crianças 
migrantes desacompanhadas ou separadas na entrada 
ao território nacional e que pode também ser aplicada a 
crianças que já se encontram no Brasil. A Resolução en-
volve diversos atores, aos quais atribui responsabilidades, 
estabelecendo a obrigatoriedade do acionamento de órgãos 
de proteção do sistema brasileiro, como o Conselho Tutelar 
e a Vara da Infância e Juventude. Outra contribuição im-
portante dessa Resolução é definir as crianças migrantes 
desacompanhadas e separadas.

A Defensoria Pública da União (DPU) atua, nesses 
casos, como representante legal da criança para a regu-
larização migratória, aplicando também um formulário de 
proteção que busca ajudar a identificar possíveis casos de 
tráfico de crianças ou situações específicas de vulnerabili-
dade. No contexto do movimento migratório venezuelano, 
a atuação da DPU na fronteira do Brasil com a Venezue-
la, em Pacaraima, esteve focada na representação de 
crianças migrantes para fins de regularização migratória, 
como prevê a Resolução. Embora quase metade dos aten-
dimentos no segundo semestre de 2018 fosse referente 
às crianças desacompanhadas e separadas, uma ligeira 
maioria era de crianças acompanhadas dos pais, porém 
indocumentadas (GRAJZER; CHAVES, 2020). Segundo 
dados de 2016, cerca de 570.000 crianças na Venezuela 
não tinham registro de nascimento (UNICEF, 2016). A isso 
se soma o fato de que a emissão de documento de identi-
dade com foto para crianças naquele país só é possível a 
partir dos 9 anos de idade, de maneira que a vasta maioria 
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das crianças venezuelanas nessa faixa etária não dispõe 
dos documentos que, via de regra, são exigidos para a 
regularização migratória no Brasil. É também importante 
notar que, entre os cinco países da região em que as la-
cunas no acesso das crianças ao registro de nascimento 
são maiores, encontram-se três dos principais países de 
origem de migrantes que têm o Brasil como destino: a 
Venezuela, a Bolívia e o Haiti (UNICEF, 2016).

Em 2019, uma alteração na Portaria Interministerial nº 
9 de 2018, que dispõe sobre a regularização migratória 
de pessoas nacionais de países que fazem fronteira com 
o Brasil e não pertencem ao Mercosul – entre os quais se 
inclui a Venezuela, em razão da sua suspensão do bloco 
– estabeleceu a flexibilização documental para fins de 
regularização migratória, para crianças acompanhadas 
de ambos os genitores, permitindo, então, que se reali-
zassem pedidos de residência temporária para crianças 
sem documento de identidade com foto. No mesmo ano, 
a Portaria Interministerial nº 197 de 2019 estabelece as 
condições para pedidos de residência temporária de 
crianças e adolescentes separados e desacompanhados, 
de qualquer nacionalidade, introduzindo também alguns 
elementos de flexibilização documental, além de reforçar 
os elementos de proteção já incluídos na Resolução Con-
junta. Essa Portaria também tem como elemento impor-
tante a possibilidade de converter a residência temporária 
em indeterminada quando a criança atingir a maioridade, 
se ela quiser.

Combinadas, essas duas portarias ampliaram o acesso 
à regularização migratória para crianças migrantes através 
do pedido de residência temporária no Brasil. Porém, ainda 



I N F Â N C I A S  I N V I S I B I L I Z A D A S

64

existem lacunas. A Portaria nº 9, embora permita a regula-
rização migratória de crianças acompanhadas de ambos os 
pais e que dispõem apenas da certidão de nascimento, não 
se aplica a crianças desacompanhadas ou separadas nem a 
crianças provenientes de outros países – como os países do 
Mercosul, por exemplo, ou o Haiti. Já a Portaria nº 197, que 
também introduz flexibilização documental, não se aplica 
a crianças acompanhadas dos genitores. Portanto, apesar 
da ampliação de hipóteses para autorização de residência 
de crianças migrantes no Brasil trazida por essas duas por-
tarias, continua não existindo uma normativa abrangente 
para a regularização migratória de crianças – acompa-
nhadas ou não – que parta de um entendimento sobre as 
suas especificidades, inclusive no que se refere ao acesso 
à documentação. Assim, crianças que não podem optar 
pela regularização migratória através dessas duas porta-
rias continuam tendo que apresentar documentos que elas 
podem eventualmente não ter, tais como o documento de 
viagem válido ou mesmo documentos que não têm sentido 
para crianças, como o atestado de antecedentes criminais.

Assim, no âmbito do direito migratório brasileiro, as 
crianças têm recebido atenção principalmente no que se 
refere à regularização migratória e garantia de proteção na 
sua entrada ao território nacional. Nessas esferas, também 
existe espaço para aprimoramento, e é importante notar que 
as restrições de entrada e regularização migratória desde o 
começo da pandemia de Covid-19 afetam também as crian-
ças. Em geral, nota-se que, apesar de o superior interesse 
da criança ser reconhecido entre os princípios da Lei de 
Migração (art. 3º, XVII) (REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRA-
SIL, 2017), é raro que se verifique uma avaliação detalhada 
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do impacto de cada nova normativa nas crianças migrantes. 
Um exemplo dessa lacuna é a demanda da apresentação de 
certificado de antecedentes criminais em algumas hipóteses 
de regularização migratória, um documento que não tem 
lugar no universo infantil.

Quadro 1. Principais normas nacionais e internacionais  
que norteiam a proteção de crianças e adolescentes migrantes

Título Ano Principais Temas
Internacional

Convenção Relativa ao Estatuto do 
Refugiado

1951 Define o refúgio e direitos dos 
refugiados

Convenção sobre o Estatuto dos 
Apátridas

1954 Apatridia

Declaração Universal dos Direitos 
Humanos

1959 Direitos Humanos

Protocolo sobre o Estatuto do 
Refugiado

1967 Retira limitações temporais e 
geográficas para a definição de refúgio

Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos (Pacto de San José)

1969 Direitos Humanos nas Américas

Declaração de Cartagena 1984 Amplia a definição de refúgio na região
Convenção 169 da OIT sobre povos 
indígenas e tribais

1989 Direitos dos povos indígenas, inclusive 
trabalhadores

Convenção dos Direitos da Criança 1989 Direitos da Criança
Convenção Internacional sobre 
a Proteção dos Direitos de Todos 
os Trabalhadores Migrantes e dos 
Membros das suas Famílias

1990 Direitos de trabalhadores migrantes e 
membros das suas famílias

Declaração sobre os direitos das 
pessoas pertencentes a minorias 
nacionais ou étnicas, religiosas e 
linguísticas

1992 Direitos das minorias

Protocolo para Prevenir, Sancionar 
e Reprimir o Tráfico de Pessoas, 
especialmente Mulheres e Crianças 
(Protocolo de Palermo)

2000 Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas

Declaração das Nações Unidas sobre 
os Direitos dos Povos Indígenas

2006 Direitos dos Povos Indígenas
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Nacional
Constituição Federal 1988 Constituição Federal
Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Lei nº 8.069)

1990 Direitos da criança e do adolescente 
no Brasil

Lei do Refúgio (Lei nº 9.474) 1997 Internaliza no direito brasileiro 
o estatuto dos refugiados (1951), 
o protocolo adicional (1967), e a 
Declaração de Cartagena

Decreto nº 4.246 2002 Internaliza no direito brasileiro a 
Convenção sobre o Estatuto dos 
Apátridas

Lei nº 13.344 2016 Internaliza o Protocolo de Palermo 
e define a política nacional de 
enfrentamento ao tráfico de pessoas

Lei nº 13.445 2017 Lei de Migração
Decreto nº 9.199 2017 Regulamenta a Lei de Migração







Capítulo 2. Quem são as crianças  
e os adolescentes migrantes?

Uma primeira referência essencial em dados quantita-
tivos sobre migração é o Departamento de Assuntos Eco-
nômicos e Sociais das Nações Unidas, cuja base de dados 
consolida informação sobre a migração por países, regiões 
e em nível global (UNITED NATIONS DEPARTMENT OF 
ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS, 2019). Embora contenha 
informação detalhada por faixa etária, ela apresenta dados 
agregados para as idades de 15 a 19 anos, incluindo, em 
um mesmo grupo, portanto, pessoas que estão protegidas 
pela Convenção dos Direitos da Criança (15-17) e pessoas 
que não estão (18-19). No entanto, quando esses dados são 
trabalhados por outras agências das Nações Unidas, como a 
OIM e o UNICEF, eles tendem a ser apresentados usando a 
definição de criança da Convenção dos Direitos da Criança.

No Brasil, os microdados do SISMIGRA (MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, 2021a) também agregam 
os adolescentes em uma mesma faixa etária que adultos 
jovens (15 a 25 anos), e os disponibilizados pelo CONARE 
(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, 2021b) 
apresentam informação desagregada por idades ano a ano. 
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Nenhuma dessas fontes inclui informação sobre crianças que 
se encontram desacompanhadas ou separadas no Brasil. É 
importante também notar que as duas fontes são alimentadas 
pela autoridade migratória e, portanto, referem-se a pessoas, 
crianças e adultos, que estão no Brasil de forma regular – a 
inclusão do migrante se dá através do registro junto à Polícia 
Federal ou do pedido de refúgio junto ao CONARE.

Elas não incluem, portanto, pessoas que entraram no país 
de forma irregular, embora possam eventualmente incluir os 
chamados “overstayers”1, pessoas cuja autorização de residên-
cia expirou ou cujo pedido de refúgio foi indeferido, mas que 
não saíram do país. A quantidade de migrantes irregulares em 
qualquer país é sempre difícil de estimar, e é preciso cuidado 
para que não se utilizem metodologias inadequadas ao tentar 
fazer essa estimativa2. No Brasil, ainda que a Lei de Migração 
promova a regularização migratória (Lei 13.445/2017, art. 3º, 
V), não se pode afirmar que todas as pessoas migrantes estão 
em situação regular, e as restrições de entrada, regularização e 
funcionamento dos serviços durante a pandemia de Covid-19 
podem ter impactado essa situação. Esses dados contêm 
informações valiosas; porém, ao analisá-los, é importante ter 
em mente essas limitações.

A migração internacional é um fenômeno global, que 
afeta todas as regiões do mundo, ainda que com padrões 
e volumes diferentes. Nas últimas décadas, os movimentos 

1 A palavra em inglês “overstayer” não tem tradução literal em português, 
mas refere-se a alguém que estendeu sua permanência além do que 
foi autorizado. Essa palavra denota um fenômeno específico, mas deve 
ser usada com cuidado, pois pode, em alguns contextos, adquirir uma 
conotação negativa.

2 Para uma discussão sobre metodologias, ver: “Migration and migrants: a 
global overview”, de Marie Mcauliffe, James e Binod Khadria, publicado 
em World migration report 2020 (Genebra: OIM, 2019, p.28).
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migratórios têm observado uma tendência de crescimento, 
com o número de migrantes internacionais estimado em 
281 milhões em 2020, cerca de 3.5% da população mun-
dial (UNITED NATIONS; DEPARTMENT OF ECONOMIC 
AND SOCIAL AFFAIRS; POPULATION DIVISION, 2020). 
Entre estes, estima-se que o número de crianças esteja 
ao redor de 31 milhões, das quais 13 milhões são crianças 
refugiadas, e cerca de 1 milhão são crianças solicitantes de 
refúgio (MCAULIFFE; KHADRIA, 2019d). Isso corresponde 
a dizer que 1 em cada 3 crianças fora do seu país de origem 
é refugiada (GARIN et al., 2016). As crianças são aproxima-
damente 14% dos migrantes internacionais; porém, entre a 
população refugiada, elas chegam a cerca de 50% (GARIN 
et al., 2016). Em 2018, os pedidos de reconhecimento de 
refúgio apresentados por crianças separadas e desacom-
panhadas rondaram os 27.600, em ao menos 60 países 
(MCAULIFFE; KHADRIA, 2019e). Crianças em situação de 
deslocamento interno ao redor do mundo são cerca de 17 
milhões (MCAULIFFE; KHADRIA, 2019d).

Os dados mostram que países de renda alta recebem a 
maioria dos migrantes internacionais. No entanto, pessoas 
que cruzaram fronteiras devido a conflitos armados, perse-
guição, violência ou violações de direitos humanos estão, 
na sua maioria, em países de renda média e baixa (UNITED 
NATIONS; DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL 
AFFAIRS; POPULATION DIVISION, 2020). Entre refugiados, 
cerca de 90% permanecem na mesma região (GARIN et al., 
2016). Com respeito às migrações motivadas por mudanças 
ambientais lentas, tais como secas e degradação ambiental, 
ainda é difícil obter estimativas confiáveis sobre quantas 
pessoas se movimentam por esses motivos e para onde vão. 
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Esses dados estão mais facilmente disponíveis para migra-
ções relacionadas a desastres ambientais: em 2018, cerca de 
17 milhões de pessoas ficaram em situação de deslocamento 
interno por esse motivo (MCAULIFFE; KHADRIA, 2019e). Mas 
é importante, também, lembrar que os processos migratórios 
podem ocorrer em fases, ao longo de anos e inclusive de forma 
intergeracional. Assim, um deslocamento inicial motivado por 
conflitos ou desastres, dentro do mesmo país ou em países 
próximos da mesma região, pode ser seguido por um movi-
mento posterior a destinos mais distantes.

Uma grande parte dos migrantes internacionais reside 
na sua própria região de origem. Na Europa e na África, mi-
grantes intrarregionais são ampla maioria: cerca de 70% dos 
migrantes internacionais na Europa vêm de outros países 
europeus, enquanto 63% de todos os migrantes interna-
cionais na África são originários de outros países africanos 
(UNITED NATIONS; DEPARTMENT OF ECONOMIC AND 
SOCIAL AFFAIRS; POPULATION DIVISION, 2020). No nos-
so caso, a migração latino-americana tem como principal 
destino os países da América do Norte, em uma relação 
simbiótica na qual a América Latina é também o principal 
destino dos migrantes norte-americanos – embora estas 
últimas sejam em menor volume. As migrações provenientes 
da América Latina e Caribe incluem 25 milhões de pessoas 
que fizeram a travessia sul-norte, e 11 milhões de migrantes 
entre países da região (UNITED NATIONS; DEPARTMENT 
OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS; POPULATION 
DIVISION, 2020).

Na América Latina e Caribe, aproximadamente 20% 
dos e das migrantes são crianças, número acima da média 
mundial, que ronda os 14% (MCAULIFFE; KHADRIA, 2019a). 
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Mas esse dado reflete realidades marcadamente diferentes: 
em 2016, as crianças correspondiam a cerca de 15% da popu-
lação migrante na América do Sul e no Caribe, mas a 43% dos 
migrantes na América Central (GARIN et al., 2016). Há também 
diferenças, ainda que menos acentuadas, entre os países da 
América do Sul: em 2019, vários tinham uma proporção de 
crianças migrantes que se aproximava da média global, como 
é o caso do Brasil (14%), Argentina (12%), Chile (12%), Peru 
(15%), Venezuela (14%), Paraguai (16%) e Guiana (12%). Em 
comparação, os demais países contavam com uma proporção 
maior de crianças entre os seus migrantes: Suriname (25%), 
Colômbia (26%), Equador (30%), Bolívia (38%) (MIGRATION 
DATA PORTAL, 2019).

A migração dentro da América Latina e Caribe teve um 
crescimento acentuado entre os anos 2000 e 2020: na virada 
do século, cerca de 15% dos migrantes latino-americanos iam 
para outros países da região, e em 2020, essa proporção se 
aproxima dos 30% (UNITED NATIONS; DEPARTMENT OF 
ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS; POPULATION DIVISION, 
2020). Isso reflete, em parte, um amadurecimento das políti-
cas migratórias regionais, em particular a partir do avanço do 
acordo de residência do Mercosul. É também um reflexo da 
complexificação do fenômeno migratório latino-americano 
depois da crise econômica de 2008, que afetou fortemente 
os Estados Unidos, a Europa e o Japão (OLIVEIRA, 2020). 
Mais recentemente, reflete também o volume da migração 
venezuelana (UNITED NATIONS; DEPARTMENT OF ECO-
NOMIC AND SOCIAL AFFAIRS; POPULATION DIVISION, 
2020). Atualmente, 5,7 milhões de venezuelanos vivem fora 
do país de origem (PLATAFORMA R4V, 2021a), compondo o 
maior movimento migratório na história recente da América 
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do Sul e um dos maiores em nível mundial. Destes, a vasta 
maioria se encontra na Colômbia (1,7 milhão), com outros pa-
íses como Peru (1 milhão), Chile (457 mil), e Equador (451 mil) 
recebendo, também, uma população significativa de migrantes 
venezuelanos. O Brasil é o quinto destino desse movimento, 
com um número estimado de 261 mil migrantes venezuelanos 
(PLATAFORMA R4V, 2021b).

A chegada ao Brasil do fluxo migratório venezuelano ocorre 
em um contexto em que os padrões da migração para o país 
vêm observando mudanças desde a redemocratização. Se, por 
um lado, o Brasil recebeu grandes contingentes de migração 
europeia durante boa parte dos séculos XIX e XX, por volta dos 
anos 1980, já se observava um crescente peso da migração 
latino-americana, entre aquela que buscava oportunidades 
econômicas, exilados das ditaduras que se implantaram 
no continente, e uma combinação de motivos (OLIVEIRA; 
SAMPAIO, 2020). Entre os anos 1990 e 2000, observamos um 
decréscimo paulatino do número de migrantes no país (Figura 
1). No entanto, a partir dos anos 2000, a migração com destino 
ao Brasil que tinha como origem outros países do hemisfério 
Sul se intensifica e se diversifica (OLIVEIRA, 2020). Alguns dos 
processos subjacentes ao aumento das migrações regionais, 
como o acordo de residência do Mercosul e o impacto da crise 
econômica nos países do hemisfério Norte, são compartilha-
dos por outros países da região.

No entanto, os padrões migratórios das crianças que 
têm o Brasil como destino parecem ser diferentes e foram 
pouco explorados na literatura. Nesse caso, observamos 
também algumas mudanças importantes nas tendências 
dos últimos anos. Enquanto a população migrante total 
no Brasil veio em declínio entre o período de 1990 a 2010, 
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voltando a crescer entre 2010 e 2019, o número de crianças 
migrantes no país cresceu de forma consistente ao longo 
de todo o período, mesmo nos anos em que a população 
migrante no país encolheu (Figura 1). O ano 2000 marca 
o início de um crescimento acentuado na proporção de 
crianças migrantes no Brasil, que se manteve constante 
desde então (Figura 2). Essa tendência é, portanto, anterior 
às migrações haitiana e venezuelana e coincide com uma 
mudança nos países de origem dos migrantes que buscam 
o Brasil como destino, com o aumento das migrações re-
gionais na América Latina.

População migrante no Brasil (1990-2019)

Figura 1. População migrante no Brasil (1990-2019). Fonte: elaboração própria com base em dados 
do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas (https://www.un.org/en/

development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp)

Segundo dados do Departamento de Assuntos Sociais 
e Econômicos das Nações Unidas, atualmente, as crianças 
migrantes são aproximadamente 16% da população migrante 
no Brasil, semelhante à proporção de crianças migrantes 
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no mundo3. No entanto, o peso que elas representam na 
migração brasileira observa uma trajetória marcadamente 
diferente do que ocorreu em nível global nos últimos 30 anos. 
Desde 1990, as crianças migrantes têm representado uma 
proporção ligeiramente decrescente nas migrações globais, 
passando de cerca de 18,6% da população migrante mundial, 
em 1990, a 13,9% em 2019. Na América Latina e Caribe, du-
rante o período, a proporção de crianças entre a população 
migrante oscilou por volta dos 20%. No Brasil, no entanto, 
verificamos uma trajetória diferente: se, em 1990, as crian-
ças migrantes eram apenas 5,5% da população migrante 
no Brasil, em 2019, elas compunham 16% dos migrantes no 
país (Figura 2).

Proporção de crianças entre a população migrante (1990-2019)

Figura 2. Proporção de crianças entre a população migrante (1990-2019). Fonte: elaboração própria 
a partir de dados do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas (https://

www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp)

3 Cálculos próprios com base em: UNITED NATIONS DEPARTMENT OF ECONOMIC 
AND SOCIAL AFFAIRS. International migrant stock 2019 by age and sex, 2019. 
Disponível em: <https://www.un.org/en/development/desa/population/
migration/data/estimates2/estimates19.asp>. Acesso em: 02 dez. 2021.
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Os dados disponíveis não permitem entender todas as 
dinâmicas por trás do aumento de crianças na população 
migrante no Brasil, e ainda faltam estudos que analisem com 
mais atenção sobre esse fenômeno. Uma possível explicação 
seria que, com o aumento das migrações intrarregionais e 
com o advento do acordo de residência do Mercosul, a migra-
ção familiar ou reunião familiar no país tenha sido facilitada 
– o que pode significar que novos migrantes passaram a vir 
acompanhados de suas famílias e que os migrantes que já es-
tavam estabelecidos no país puderam trazer os seus filhos e 
filhas do país de origem. Outro fator que pode ter contribuído 
para essa tendência são os esforços para a regularização de 
migrantes em situação irregular. Estes incluem as chamadas 
“anistias migratórias” – realizadas no Brasil, nos anos 1988, 
1998, 2009 –, o acordo bilateral Brasil-Bolívia (2005) e o 
acordo de residência do Mercosul. Isso pode ter permitido 
a reunificação familiar com crianças que estavam nos países 
de origem ou mesmo a regularização migratória de crianças 
que estavam no Brasil de forma irregular e que podiam estar 
subnotificadas nos números oficiais. No entanto, é preciso 
que novos estudos se debrucem sobre esse tema com um 
olhar específico para as crianças.

Cabe ainda mencionar que, ao contrário do que ocorre 
em muitos países do mundo, no Brasil, o acesso à nacio-
nalidade se dá tanto pela ascendência (ser filho ou filha de 
brasileiro ou brasileira) quanto pelo nascimento no território 
nacional. Assim, o crescimento no número de crianças mi-
grantes no país se dá prioritariamente por novas chegadas 
e não pelo nascimento de crianças filhas de migrantes es-
tabelecidos no Brasil – que são contados nos dados como 
brasileiros que são e não como migrantes.
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Crianças migrantes no Brasil, por faixa etária (1990-2019)

Figura 3. Crianças migrantes no Brasil, por faixa etária (1990-2019). Fonte: elaboração própria com 
dados do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas (https://www.un.org/

en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp)

Esse aumento na proporção de crianças migrantes no 
Brasil ao longo das últimas décadas não se deu de maneira 
igualitária em todas as faixas etárias. Assim, embora todas 
as faixas etárias, individualmente, tenham observado um 
crescimento em números absolutos durante o período (Figura 
3), o peso relativo de cada uma delas se altera ao longo do 
tempo (Figura 4). A proporção de crianças mais novas (entre 
0 e 9 anos) vai aumentando até o ano 2010, quando começa 
a declinar, aumentando então a proporção de crianças a 
partir dos 10 anos e adolescentes. Mais uma vez, estudos 
posteriores devem investigar o porquê desses padrões.

Uma possível hipótese é que tenha se acentuado a 
migração autônoma de adolescentes, uma tendência que 
foi identificada em vários locais do mundo (UNICEF, 2017), 
mas, até onde sabemos, não está descrita em detalhe para 
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o Brasil. Dados de atendimento da Defensoria Pública da 
União (DPU) na cidade de Pacaraima, fronteira terrestre 
com a Venezuela, no segundo semestre de 2018, indicam 
que quase metade dos atendimentos (47,7%) eram refe-
rentes a crianças separadas (39,4%) e desacompanhadas 
(8,3%) (GRAJZER; CHAVES, 2020). No entanto, a fotografia 
dos atendimentos na fronteira não dá detalhes sobre esse 
fenômeno migratório. Estudos futuros devem abordar esse 
tema, inclusive pela necessidade de dimensionar a demanda 
por serviços voltados aos adolescentes migrantes no Brasil, 
em particular os desacompanhados e separados.

Idade das crianças migrantes no Brasil, por faixa etária (1990-2019)

Figura 4. Crianças migrantes no Brasil, por faixa etária (1990-2019). Fonte: elaboração própria com 
dados do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas (https://www.un.org/

en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp)

O Censo 2010 identificou 592.570 pessoas residentes no 
Brasil e nascidas no exterior, cerca de metade delas residente 
no estado de São Paulo (IBGE, 2012). Naquele ano, as pes-
soas idosas eram o principal grupo etário entre os migran-
tes no Brasil: maiores de 60 anos representavam 45,1% da 
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população migrante no país, e 12% dos migrantes no Brasil 
tinham mais de 80 anos de idade (IBGE, 2012). Entre os mi-
grantes idosos, a maioria residia no país há mais de 10 anos 
e, portanto, não eram novas chegadas, mas sim população 
já estabelecida. Crianças eram cerca de 10% da população 
migrante identificada pelo censo (IBGE, 2012), o que vai de 
encontro com a tendência de crescimento das crianças entre 
a população migrante no Brasil, que mencionamos antes.

Pessoas naturalizadas brasileiras ou de nacionalidade de 
outro país compunham um grupo de 431.319, entre as quais 
70,3% tinham chegado ao Brasil antes do ano 2000 (IBGE, 
2012). Residentes no Brasil, tanto brasileiros quanto imigran-
tes, que moravam no exterior e tinham chegado ao estado de 
residência há menos de 10 anos eram 455.332 (IBGE, 2012). 
O censo 2010 identificou, também, que cerca de 65% da mi-
gração internacional para o Brasil na época eram compostas 
de brasileiros que viviam no exterior e estavam retornando 
ao país (IBGE, [s.d.]). Entre os países de residência anterior 
identificados no censo, destacam-se os Estados Unidos 
(79.327), o Japão (61.694), o Paraguai (44.336), a Bolívia 
(27.260), e Portugal (35.653) (IBGE, 2012). Entre eles, eram 
brasileiros natos uma maioria dos que chegavam dos Esta-
dos Unidos (80,8%), do Japão (87,2%), do Paraguai (59,2%) 
e de Portugal (74,6%). Entre pessoas que residiam naquele 
estado há menos de 10 anos e cuja residência anterior era a 
Bolívia, 25,2% eram brasileiros natos4. Ainda que os dados 
do censo não nos permitam ir ao detalhe da composição das 
famílias e das diferenças de nacionalidade e país de nasci-

4 Cálculos próprios a partir de: IBGE. Censo demográfico 2010. Nupcialidade, 
fecundidade e migração. Rio de Janeiro: [s.n.].
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mento entre os seus membros, esses dados nos permitem 
avançar a hipótese de que uma parte do crescimento das 
crianças migrantes no país também se dê pela chegada de 
filhos de brasileiros e brasileiras, nascidos no exterior e que 
retornaram com os pais.

Ao longo da década seguinte, observa-se um fortaleci-
mento das migrações regionais para o Brasil, provenientes 
de outros países da América Latina, e dois movimentos 
migratórios se destacam: o proveniente do Haiti, depois 
do terremoto naquele país, em 2010; e o proveniente da 
Venezuela, principalmente a partir de 2017. Esses novos 
movimentos migratórios também consolidaram na região 
Norte as principais rotas de entrada no Brasil – atualmente, 
a vasta maioria de novos registros ocorre nos municípios 
de Pacaraima e Bonfim, ambos em Roraima, e metade dos 
20 municípios com mais registros migratórios se encontra 
nos estados de Roraima, Acre, Amazonas e Amapá (OLIVEI-
RA, 2020). Nos últimos anos e até a atualidade, haitianos e 
venezuelanos respondem pela maioria das novas entradas 
e novos registros no país, seguidos por outros países da 
América Latina, em especial da América do Sul (OLIVEIRA, 
2020), incluindo a Bolívia, o Peru e o Paraguai.

A grande maioria das pessoas refugiadas reconhecidas 
no Brasil no período entre 1998-2007 era proveniente de paí-
ses da África (65,78%), seguidos da América Latina (23,44%); 
porém, no período entre 2008-2017, a principal região de 
origem dos refugiados reconhecidos pelo CONARE passou 
a ser o Oriente Médio (53,65%), seguido da África (30,63%) 
(JUBILUT et al., 2021). Nos dois períodos, o principal motivo 
para o reconhecimento foi a grave e generalizada violação 
de direitos humanos no país de origem (JUBILUT et al., 
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2021), evidenciando a importância da adoção da definição 
expandida de refúgio, da Declaração de Cartagena, para dar 
resposta aos desafios enfrentados pelo Brasil no acolhimento 
de pessoas refugiadas. Os dados mais recentes incluem já 
o reconhecimento de pedidos de refúgio apresentados por 
venezuelanos.

Crianças reconhecidas como refugiadas (N) no Brasil (2010-2020)5

Nacionalidade 0-4 anos 05-09 10-14 15-18 Total %

Venezuela 215 376 445 950 1986 71,80%

Síria 80 108 79 125 392 14,17%

Rep. Dem. do Congo 32 51 35 39 157 5,68%

Palestina 12 15 4 6 37 1,34%

Colômbia 8 11 12 3 34 1,23%

Paquistão 2 7 10 6 25 0,90%

Angola 5 5 3 6 19 0,69%

Afeganistão 5 1 3 6 15 0,54%

Outros 16 28 33 24 101 3,65%

Total 375 602 624 1165 2766 100,00%

% 13,56% 21,76% 22,56% 42,12% 100,00%  
Tabela 1. Crianças (0-18 anos) com pedido de refúgio deferido pelo CONARE (inclui reassentamentos). 

Fonte: elaboração própria com dados do CONARE

Entre as crianças reconhecidas como refugiadas no 
Brasil nos últimos anos, nota-se que a vasta maioria (71,8%) 
é proveniente da Venezuela, entre as quais os adolescentes 
se destacam (tabela 1). Os dados do CONARE não permitem 
saber se essas crianças chegaram ao Brasil acompanhadas 

5 Elaboração própria a partir de: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGU-
RANÇA PÚBLICA. CONARE 2020 (microdados), 2021. Disponível em: 
<https://portaldeimigracao.mj.gov.br/pt/microdados/2-sem-categoria/
401421-conare>. Acesso em: 02 dez. 2021.
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dos pais ou como crianças separadas e desacompanhadas. 
Vale mencionar que a distribuição etária das crianças refu-
giadas difere da distribuição etária das crianças migrantes 
no Brasil6: entre refugiadas, tem maior peso os adolescentes 
(42,1%). Essa faixa etária representou cerca de 28,7%7 das 
crianças migrantes no Brasil no período 2010-2019.

Chama a atenção que, embora em nível mundial as crian-
ças sejam cerca de 50% entre a população refugiada (GARIN 
et al., 2016), dos 53.888 refugiados reconhecidos pelo Brasil 
no período, apenas 5,1%8 são crianças. Mais uma vez, isso 
pode ter vários motivos, que devem ser mais investigados 
em estudos específicos. Cabe lembrar que a vasta maioria 
das pessoas refugiadas fica em países na região de origem 
(ACNUR, 2021). Com a excepção da Venezuela e da Colôm-
bia, os demais países de origem das crianças reconhecidas 
como refugiadas no Brasil são distantes e estão em outras 
regiões do mundo. O trajeto desses locais de origem até o 
Brasil pode ser mais difícil de realizar para famílias com crian-
ças ou para crianças sozinhas, inclusive devido a lacunas no 
acesso à documentação.

Assim, crianças migrantes são uma parte importante da 
população migrante: aproximadamente 14% entre migrantes 
no mundo, e 16% das migrantes no Brasil. Esses números 

6 Comparação exata não é possível devido a limitações dos dados: CO-
NARE (15-18), período 2010-2020; DESA (15-19), período 2010-2019.

7 Cálculos próprios a partir de: UNITED NATIONS DEPARTMENT OF ECONOMIC 
AND SOCIAL AFFAIRS. International migrant stock 2019 by age and sex, 2019. 
Disponível em: <https://www.un.org/en/development/desa/population/
migration/data/estimates2/estimates19.asp>. Acesso em: 02 dez. 2021.

8 Cálculos próprios a partir de: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚ-
BLICA. CONARE 2020 (microdados), 2021. Disponível em: <https://portal-
deimigracao.mj.gov.br/pt/microdados/2-sem-categoria/401421-conare>. 
Acesso em: 02 dez. 2021.
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resultam de processos diferentes: enquanto, no mundo, a 
proporção de crianças migrantes vem decrescendo lenta-
mente, no Brasil, observamos um crescimento acentuado, 
de cerca de 5% a 16%. Crianças são metade da população 
refugiada no mundo e apenas cerca de 5% no Brasil. Essas 
dinâmicas precisam ser entendidas através de estudos em 
maior profundidade.

ACESSO À EDUCAÇÃO9

Com respeito ao acesso à educação, os dados dos últi-
mos censos escolares (OLIVEIRA, 2020) permitem entender 
a participação das crianças migrantes nas escolas brasileiras. 
Os censos escolares de 2010-2019 mostram tendências dife-
rentes na educação infantil, educação fundamental e ensino 
médio. Na educação infantil, observa-se o crescimento das 
matrículas de crianças nas creches e pré-escolas entre os 
anos de 2010-2014, atingindo um máximo de cerca de 12.000 
matrículas naquele ano. A isso se segue uma tendência de 
declínio entre 2015 e 2018 e um aumento pronunciado em 
2019, chegando a cerca de 14.000 matrículas, resultado em 
grande parte do fluxo migratório proveniente da Venezuela 
(OLIVEIRA, 2020).

Já nos ensinos fundamental, médio, e técnico, a tendência 
que observamos é de crescimento constante desde o ano 
2010, com o volume de alunos mais do que dobrando entre 
2010 e 2019. Isso ocorre tanto no fundamental (de cerca de 

9 Uma boa parte dos dados desta seção foram trabalhados em profundi-
dade no artigo “O acesso dos imigrantes ao ensino regular” de Tadeu 
Oliveira, cuja leitura recomendamos. O artigo encontra-se no relatório 
Imigração e refúgio no Brasil. Relatório anual 2020, Série Migrações, 
coordenado por Tadeu Oliveira, Leonardo Cavalcanti e Marília Macêdo 
(Brasília, DF: OBMigra, 2020).
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25.000 alunos a cerca de 60.000) quanto no ensino médio (de 
cerca de 5.500 alunos, em 2010, a mais de 12.000 matrículas, 
no total, em 2019) e no ensino técnico (OLIVEIRA, 2020). Uma 
diferença notável entre as etapas escolares está na paridade 
de gênero: enquanto as matrículas de meninos e meninas 
nos ensinos infantil, fundamental e médio são equivalentes, 
na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e no ensino técnico, 
as matrículas de meninos são consistentemente superiores 
às de meninas durante os anos do censo (OLIVEIRA, 2020).

Comparando a distribuição das crianças migrantes pelos 
diferentes níveis de ensino, notamos que a vasta maioria de-
las (81,2%) está matriculada no ensino fundamental (tabela 
2). O ensino médio ocupa a segunda posição, e os níveis EJA 
e técnico respondem por menos de 1% das matrículas. As 
60.177 matrículas no ensino fundamental no ano de 2019, no 
entanto, não correspondem ao número estimado de crianças 
migrantes no Brasil entre 5 e 14 anos no período (73.269)10. 
Esses dados precisam ser interpretados com cautela por 
causa das lacunas na comparação – algumas dessas crianças 
podem, por exemplo, ter se registrado no Brasil depois da 
realização do censo escolar, pode haver inconsistência nos 
dados, e a faixa etária de 5 anos, para a qual o ensino não 
é obrigatório, possivelmente está maioritariamente fora da 
escola. No entanto, apesar dessas lacunas, isso pode tam-
bém indicar um número significativo de crianças migrantes 
no Brasil que não frequentam a escola na idade adequada.

10 Cálculo próprio com base em: UNITED NATIONS DEPARTMENT OF ECONOMIC 
AND SOCIAL AFFAIRS. International migrant stock 2019 by age and sex, 2019. 
Disponível em: <https://www.un.org/en/development/desa/population/
migration/data/estimates2/estimates19.asp>. Acesso em: 02 dez. 2021.



I N F Â N C I A S  I N V I S I B I L I Z A D A S

86

Todas as crianças migrantes no Brasil podem estar 
expostas a alguns obstáculos no acesso à escola. Porém, 
crianças que já estão estabelecidas no país podem ter 
menos dificuldade no acesso à educação do que crianças 
recém-chegadas. Crianças em contexto de crise humani-
tária, no mundo todo, encontram obstáculos significativos 
para exercer o direito à educação. Tem sido apontado que a 
educação ainda responde por uma parte muito pequena dos 
esforços realizados em contextos de emergência, inclusive 
recebendo, em média, uma parte diminuta dos orçamentos 
em respostas humanitárias (UNESCO, 2019a). A pesquisa 
Matriz de Monitoramento dos Deslocamentos, realizada pela 
Organização Internacional para as Migrações (OIM) para 
produzir dados, de forma rápida, sobre os movimentos hu-
manos, explorou temas relacionados ao acesso à educação 
para crianças venezuelanas em Roraima, em 2018. Entre as 
crianças e adolescentes incluídos na pesquisa, 63,5% não 
frequentavam a escola, uma situação acentuada entre os 
adolescentes de 15 a 17 anos (OIM, 2018). A diferença que 
vemos entre o número de crianças migrantes no país e o 
número de alunos migrantes matriculados no ensino regular 
pode ser reflexo, em parte, desses obstáculos.

Com respeito às nacionalidades das crianças migrantes 
matriculadas, estas refletem aproximadamente as princi-
pais nacionalidades dos migrantes no Brasil, com o maior 
número de matrículas correspondendo a alunos e alunas 
da Venezuela e do Haiti. Chama a atenção que as crianças 
venezuelanas, seguidas das crianças bolivianas, são maioria 
nas etapas escolares iniciais – ensino infantil, fundamental 
e médio – enquanto os e as adolescentes haitianos são a 
maioria na EJA e no ensino técnico (OLIVEIRA, 2020). Esses 
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dois grupos de migrantes têm padrões diferentes nas matrí-
culas, o que pode ser explorado em mais detalhe por estudos 
posteriores. Merece atenção a presença de alunos haitianos 
como o principal grupo migrante na Educação de Jovens e 
Adultos, dedicada àqueles que não conseguiram concluir os 
estudos no tempo regular. Essa presença pode indicar que 
as crianças haitianas estão encontrando, ou encontraram no 
passado, obstáculos específicos no seu acesso e permanên-
cia na escola, seja no Brasil ou no Haiti.

Nível de ensino N % Principal país de origem
Ensino infantil 3.602 4,9% Venezuela
Ensino fundamental 60.177 81,2% Venezuela
Ensino médio 9.260 12,5% Venezuela
EJA 338 0,5% Haiti
Ensino técnico 686 0,9% Haiti
Total 74.063 100% -

Tabela 2. Crianças migrantes (menores de 18 anos) matriculadas nas escolas brasileiras em 2019. 
Fonte: elaboração própria com base em dados do Censo Escolar apresentados por Oliveira et al (2021)

Um aspecto relacionado ao acesso das crianças à edu-
cação (e outros serviços) que costuma receber atenção 
insuficiente, apesar da sua relevância, é o das remessas. Em 
2019, o volume de remessas de migrantes para países de 
renda média e baixa ficou em cerca de 548 bilhões de dólares 
(UNITED NATIONS; DEPARTMENT OF ECONOMIC AND 
SOCIAL AFFAIRS; POPULATION DIVISION, 2020). Esse vo-
lume é maior do que a ajuda oficial ao desenvolvimento, com 
impactos no acesso à educação e outros serviços nos países 
de origem. Na América Latina, o gasto em educação ocupa, 
em média, 3,4% do orçamento das famílias e se comporta 
como um bem de luxo (ACERENZA; GANDELMAN, 2017), 
isto é, mais sensível às mudanças na economia familiar. Isso 
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talvez ajude a entender por que, em um estudo com vários 
países da região, identificou-se que o envio de remessas 
tenha aumentado o gasto das famílias com educação 
em mais de 50% no país de origem (UNESCO, 2019a). No 
entanto, o nexo entre remessas e gastos com educação não 
é linear, e existem evidências que indicam que o seu impacto 
depende do contexto (UNESCO, 2019). Assim como elas 
podem ter um impacto positivo, aumentando o investimento 
familiar em educação, podem também ter impactos nega-
tivos, por exemplo, se acabarem por ser um incentivo para 
que as crianças abandonem a escola em busca de projetos 
migratórios próprios (UNESCO, 2019a).

Algumas estimativas apontam que facilitar o envio de 
remessas e diminuir o custo associado a elas de 7.1% para 
3% poderia gerar cerca de 1 bilhão de dólares para investi-
mento em educação nos países de baixa e média renda ao 
redor do mundo (UNESCO, 2019a). Segundo estimativas do 
Banco Mundial, em 2020, apesar dos desafios colocados 
pela pandemia de Covid-19, migrantes venezuelanos envia-
ram ao menos 279 milhões de dólares para a Venezuela; 
a diáspora boliviana enviou 1,122 milhão de dólares para a 
Bolívia; 2,938 milhões de dólares foram enviados ao Peru. 
Remessas para o Haiti totalizaram 3,111 milhões de dólares, 
o que corresponde a 21,8% do PIB do país, colocando o 
Haiti entre os 10 países do mundo com uma maior propor-
ção de remessas de migrantes em relação ao PIB (BANCO 
MUNDIAL, 2021).

Risco de exposição a situações de exploração e violência
Crianças em movimento, principalmente aquelas que 

viajam desacompanhadas ou separadas, podem estar 
mais expostas do que os adultos ao risco de sofrer formas 
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diversas de exploração e violência, inclusive em situações 
graves, tais como o tráfico de pessoas, trabalho infantil, e 
matrimônio infantil. Em parte, como mencionamos antes, 
isso pode se dever ao fato de que as crianças dispõem de 
menos canais seguros para exercer a sua mobilidade de 
forma autônoma e podem recorrer a estratégias migratórias 
inseguras, a coiotes e traficantes (MCAULIFFE; KHADRIA, 
2019d). Ainda que as crianças migrantes, no geral, este-
jam mais vulneráveis a essas situações, alguns fatores 
têm um impacto particular, tais como a indocumentação, 
a situação migratória irregular (delas próprias ou dos 
responsáveis) e o fato de migrar separadas ou desa-
companhadas dos pais.

Crianças são cerca de 23% das vítimas de tráfico de 
pessoas identificadas na iniciativa Counter Trafficking Data 
Collaborative (CTDC)11: 4% tinham entre 0 e 8 anos de 
idade, 19% tinham entre 9 e 17 anos (COUNTER TRAFFI-
CKING DATA COLLABORATIVE, 2021a). Mais da metade 
das crianças vítimas (56%) entraram nas redes de tráfico 
durante a adolescência, entre os 12 e os 17 anos (COUNTER 
TRAFFICKING DATA COLLABORATIVE, 2021b). Entre elas, 
as meninas estão mais expostas a riscos: elas são 56% das 
crianças vítimas, enquanto meninos são 44% (COUNTER 

11 O Projeto Counter Trafficking Data Collaborative (CTDC), mantido pela 
Organização Internacional para as Migrações (OIM), é a maior e mais 
completa base de dados sobre vítimas de tráfico de pessoas em nível 
global. A base de dados compila informações obtidas através de projetos 
que prestam assistência a vítimas nos diversos países, incluindo diferentes 
fontes. Cabe mencionar, no entanto, que, pelas suas características, a base 
de dados não necessariamente inclui todas as vítimas identificadas em 
um país. Os dados não estão desagregados entre vítimas de tráfico de 
pessoas internacional ou doméstico. Detalhes sobre a metodologia de 
coleta de dados podem ser consultados em: <https://www.ctdatacol-
laborative.org/faqs>.
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TRAFFICKING DATA COLLABORATIVE, 2021b). Crianças 
vítimas de tráfico são mais frequentemente aliciadas por 
familiares, quando comparadas com as vítimas adultas 
(COUNTER TRAFFICKING DATA COLLABORATIVE, 2021c). 
Embora as violências exercidas por traficantes contra 
crianças e adultos sejam parecidas, as crianças estão mais 
expostas ao uso de substâncias psicoativas como meio de 
controle (COUNTER TRAFFICKING DATA COLLABORATIVE, 
2021d). Elas são frequentemente exploradas na mendicância 
forçada, no trabalho doméstico, em atividades ilícitas e no 
comércio, entre outras (COUNTER TRAFFICKING DATA 
COLLABORATIVE, 2021e).

Com relação ao envolvimento das crianças migrantes 
no trabalho infantil, os dados disponíveis no Brasil são es-
cassos, assim como acontece em outros lugares do mundo. 
Nos países em que o trabalho infantil de crianças migran-
tes foi estudado, identificou-se que as crianças migrantes 
frequentemente trabalham horas mais longas, recebem 
menos pelo trabalho realizado e têm maior probabilidade de 
estarem excluídas da escola (CASTIGLIONE; NEVES DOS 
SANTOS; BRAVO-SHUÑA, 2021). Há muitos relatos sobre o 
trabalho infantil de crianças migrantes bolivianas em oficinas 
de costura em São Paulo (SOARES DIAS, 2018), mas faltam 
estimativas da quantidade de crianças afetadas. Em uma 
pesquisa realizada em Roraima, entre 425 migrantes vene-
zuelanos entrevistados, 16 responderam que a criança ou 
adolescente sob sua responsabilidade executou algum tipo 
de trabalho ou atividade remunerada (OIM, 2018). Em Belém, 
um levantamento preliminar dos dados disponíveis sobre o 
trabalho infantil concluiu que, apesar das importantes limita-
ções nos dados disponíveis, havia indícios de que as crianças 
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migrantes estão mais expostas ao trabalho infantil do que as 
crianças brasileiras, principalmente na mendicância e venda 
ambulante, desde muito pequenas (CASTIGLIONE; NEVES 
DOS SANTOS; BRAVO-SHUÑA, 2021).
CONSTRUÇÃO DE CAPACIDADES DO ESTADO BRASILEIRO

Responder às demandas específicas das crianças mi-
grantes em todas as áreas – como a documentação (incluindo 
a regularização migratória), educação, proteção integral – 
exige uma compreensão das suas especificidades. Ainda há 
lacunas na construção de capacidades do Estado brasileiro, 
em todos os níveis federativos, para garantir a proteção inte-
gral à criança migrante. Em um estudo recente que abordou 
a capacitação de professores para trabalhar em classes 
multiculturais e multilíngues, apenas cerca de 25% dos pro-
fessores entrevistados no Brasil relataram ter participado 
de algum tipo de capacitação sobre o ensino em contexto 
multicultural e a comunicação com pessoas de diferentes 
culturas e países (INEP; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2021). 
Já no âmbito da Assistência Social, o Censo SUAS aponta 
que apenas 379 Centros de Referência em Assistência Social 
(CRAS) receberam capacitação sobre temas relacionados à 
migração, ainda que 1055 dos CRAS relatem estar em áreas 
com presença de migrantes e refugiados (MINISTÉRIO DA 
CIDADANIA, 2020).





Capítulo 3. Como a  
invisibilidade se constrói?

Ainda que as últimas décadas tenham sido de importan-
tes avanços para as crianças migrantes no Brasil, persistem 
lacunas em várias áreas. A invisibilidade sobre a qual nos 
propusemos a refletir neste texto tem muitas dimensões. Ela 
se manifesta na falta de dados sobre as crianças nos dados 
sobre migração, assim como no fato de que as variáveis sobre 
nacionalidade, idioma materno e situação migratória rara-
mente são coletadas em esforços de construção de dados 
sobre a situação das crianças no Brasil. Isso reflete também 
a falta de um olhar específico para as crianças migrantes em 
muitos aspectos das políticas públicas voltadas à infância 
no Brasil. E, embora as crianças migrantes tenham pleno 
direito de aceder a todas as políticas voltadas à infância no 
Brasil, sem um olhar específico para elas, pode ser que essas 
políticas não as alcancem.
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Exemplo de Boa Prática: Desafiando a invisibilidade 
das crianças migrantes nas políticas públicas

Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes 
(CRAI ORIANA JARA) é um serviço público da Secretaria 
Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, da Prefeitura 
de São Paulo, desenvolvido pelo SEFRAS - Serviço Francis-
cano de Solidariedade. Localizado no centro da cidade de 
São Paulo, o CRAI Oriana Jara oferta apoio especializado 
e multilíngue para imigrantes, com foco em orientações 
sobre regularização migratória e acesso a direitos so-
ciais, orientação jurídica e do serviço social, bem como 
encaminhamento de denúncias de violações de direitos 
humanos. Essa iniciativa coordenada pelos Franciscanos 
tem gerado resultados importantes no campo de respostas 
a essa população, na articulação e na formação da rede 
de outras políticas, serviços e na identificação de dados 
e informações para a incidência política.

Por outro lado, alguns dos obstáculos enfrentados pelas 
crianças migrantes no acesso a direitos estão relacionados 
com demandas próprias dessas crianças, para as quais é 
preciso desenvolver soluções específicas. Assim, se, por 
exemplo, para a prevenção do trabalho infantil pode ser 
suficiente ajustar os programas existentes para garantir 
que as crianças migrantes também sejam beneficiadas, no 
caso da regularização migratória, as demandas das crianças 
migrantes não têm um paralelo fácil com as demandas das 
crianças brasileiras. Embora se possa olhar para a regulari-
zação migratória em comparação com o acesso ao registro 
civil de nascimento, essa comparação tem limitações óbvias: 
enquanto o registro de nascimento é reconhecido como 
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um direito de todas as crianças, o acesso à situação migra-
tória regular não o é. E, embora a Lei de Migração busque 
promover a regularização migratória, ela não é um direito 
garantido a todas as crianças migrantes no Brasil. Aborda-
remos algumas lacunas específicas das crianças migrantes, 
especificamente com respeito à migração segura, acesso à 
educação e proteção contra a violência, exploração e abuso.

MIGRAÇÃO SEGURA: ORIGEM, TRAJETO, E 
REGULARIZAÇÃO MIGRATÓRIA

Os avanços das últimas décadas, e em especial desde 
a entrada em vigor da Nova Lei de Migrações no Brasil (Lei 
13.445/2017), na promoção de uma migração segura e da 
regularização migratória no Brasil são consideráveis. Espe-
cificamente no caso das crianças migrantes, as Portarias nº 
9/2018 e nº 197/2018, assim como a Resolução Conjunta nº 
1 do CONANDA, CONARE, CNIg e DPU, tiveram grande im-
pacto e alinham o Brasil aos melhores padrões internacionais 
em muitos aspectos.

No entanto, no Brasil, como em outros lugares, ainda 
há poucas vias para uma migração segura protagonizada 
por pessoas abaixo dos 18 anos (GARIN et al., 2016) – crian-
ças, mas, principalmente adolescentes. Embora crianças 
raramente exerçam a sua agência para iniciar um processo 
migratório, ao chegar à adolescência, esse protagonismo se 
acelera. A falta de caminhos seguros para a migração iniciada 
por adolescentes pode deixá-los em grande vulnerabilidade 
diante de situações de exploração e violência (MCAULIFFE; 
KHADRIA, 2019d). Permitir a sua migração em condições 
seguras não é um desafio exclusivo do Brasil, pelo contrário. 
No entanto, é um para o qual é necessária mais atenção.
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Igualmente, a relação muito particular que as crianças, 
principalmente as crianças de países do hemisfério Sul, têm 
com a documentação é um desafio que precisa ser abordado 
no âmbito das migrações. As Portarias Interministeriais nº 9 
e nº 197 são pioneiras na flexibilização documental para a re-
gularização migratória, mas não esgotam o tema, que precisa 
ser tratado de maneira abrangente e ao longo de todo o ciclo 
migratório. Também é importante entender em maior detalhe 
se essa questão tem impactado as possibilidades de reunião 
familiar no Brasil, em especial entre famílias de refugiados – 
este poderia, hipoteticamente, ser um dos fatores por trás da 
baixa proporção de crianças entre os refugiados no Brasil. 
Um caso recente que ilustra os obstáculos para a vinda de 
crianças migrantes para o Brasil se deu com os pedidos de 
visto humanitário para pessoas do Afeganistão, ao abrigo 
da Portaria nº 24, de 03/09/2021. Relatos de organizações 
da sociedade civil que acompanham os casos dão conta da 
impossibilidade de solicitar o visto humanitário para crian-
ças pequenas que não dispõem da documentação exigida 
(MANTOVANI; PAIXÃO, 2021).

Mais uma vez, não existem respostas prontas, e as solu-
ções precisam ser desenvolvidas de maneira que não penali-
zem as crianças migrantes por uma falta de documentos que, 
em muitos casos, é já resultado de obstáculos no acesso à 
certidão de nascimento universal. Se, por um lado, é preciso 
desenvolver soluções que protejam a criança indocumen-
tada de violências como o tráfico de pessoas e o sequestro 
internacional, é também importante compreender que 
fechar os canais migratórios regulares a uma criança por 
não ter documentos que ainda não são universais não é 
necessariamente do seu superior interesse. E, como es-
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clarecido pelo Comitê de Direitos da Criança da ONU, no seu 
Comentário Geral nº 22, o fato de a criança ainda não estar 
no território nacional não isenta o Estado de reconhecer o 
seu superior interesse como uma consideração primordial ao 
decidir sobre concessão de vistos e autorizações de entrada.

Da mesma maneira, ainda há espaço para aprimorar a 
participação dos atores relevantes na defesa dos direitos 
da criança no Brasil em decisões que possam impactar as 
crianças migrantes – mesmo aquelas que não se encontram 
no território nacional, já que as responsabilidades do Estado 
na garantia dos direitos da criança se estendem a todo o 
ciclo migratório (COMITÊ DOS DIREITOS DA CRIANÇA DA 
ONU, 2017b). Como esclarecido pelo Comitê de Direitos das 
Crianças da ONU, o direito das crianças a ter o seu superior 
interesse levado em consideração nas decisões que as afe-
tem é direito individual e coletivo, ou seja, de cada criança 
e do conjunto das crianças (COMITÊ DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA DA ONU, 2013). Assim, decisões relativas a vistos, 
fechamento de fronteiras, regularização migratória, entre 
outras, devem levar em consideração o impacto nas crianças 
migrantes e na garantia dos seus direitos, incluindo o direito 
à vida, à saúde, e a uma alimentação adequada.

Por fim, outra lacuna está na existência de uma popu-
lação migrante, de dimensão desconhecida, que está em 
situação irregular, quer estas sejam as próprias crianças ou 
seus responsáveis. Crianças em situação migratória irregular 
estão mais expostas a uma série de riscos, incluindo o tráfico 
de crianças, sequestro, trabalho infantil e exploração sexual 
infantil (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMA-
NOS, 2014; MCAULIFFE; KHADRIA, 2019d; UNICEF, 2017). 
Considerando o enorme impacto negativo que a situação 



I N F Â N C I A S  I N V I S I B I L I Z A D A S

98

migratória irregular tem na vida das crianças migrantes, cabe 
perguntar se a regularização dos migrantes em situação 
irregular no Brasil (em particular as crianças e seus respon-
sáveis) não deve ser lida à luz do artigo 227 da Constituição 
Federal, que atribui absoluta prioridade à garantia de direi-
tos das crianças. Para crianças e adolescentes migrantes, 
a regularização migratória é passo essencial para “colocá-
-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão” (REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL, 1988, art. 227).

EDUCAÇÃO
O enfoque nas crianças migrantes tem se dado por vezes 

pelo viés da educação e da sua integração na escola. Mais 
uma vez, nesse tema, são notáveis os avanços das últimas 
décadas, tanto no acesso à educação quanto nas estratégias 
mobilizadas e desenvolvidas por escolas para a integração 
das crianças migrantes. Atualmente, não resta dúvida sobre 
o direito delas à matrícula, e que este independe da situa-
ção migratória. No entanto, também permanecem lacunas 
importantes.

Uma primeira questão que vale mencionar é que, apesar 
de o direito à matrícula e frequência escolar estar garanti-
do, na prática, muitas dúvidas permanecem nas escolas. 
Essas dúvidas incluem os procedimentos para a efetivação 
de matrícula de crianças com documentos que a escola 
desconhece ou quando a criança está em situação irregu-
lar. São casos que estão relacionados com a demanda de 
capacitação para que as escolas estejam preparadas para 
acolher as crianças migrantes – no Brasil, apenas cerca de 
25% dos profissionais da educação receberam algum tipo de 
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capacitação sobre turmas multiculturais (INEP; MINISTÉRIO 
DA EDUCAÇÃO, 2021), e não está claro quantos receberam 
capacitação ou informação sobre direitos das crianças mi-
grantes na educação e aspectos mais práticos de matrícula 
e atribuição de série.

Outra questão importante está relacionada ao direito das 
crianças migrantes indígenas à educação bilíngue e especí-
fica. Esse direito está garantido por todos os instrumentos 
pertinentes, nacionais e internacionais, mas ainda é neces-
sário desenvolver metodologias que permitam efetivá-lo na 
prática, principalmente quando se levam em consideração os 
desafios da educação específica indígena em espaço urbano 
e situação de deslocamento. Um elemento absolutamente 
essencial é remover obstáculos à inserção de educadores 
indígenas migrantes nas escolas, por exemplo, simplificando 
o reconhecimento de diplomas desses educadores e sua 
contratação nas escolas.

No que toca a inclusão de crianças migrantes, inclusive 
refugiadas, nas escolas, uma lição essencial é abandonar 
as políticas de segregação dessas crianças, já que 
inúmeros estudos demonstram que soluções educativas 
segregadas para crianças migrantes impactam de forma 
negativa o seu rendimento escolar, aprendizagem do idio-
ma de destino e integração na sociedade de acolhida como 
um todo. Soluções educativas segregadas são insusten-
táveis e têm impacto consistentemente negativo: elas 
acabam por excluir as crianças migrantes da sociedade de 
acolhida e, no longo prazo, de oportunidades profissionais 
(UNESCO 2019).
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Outra lacuna importante tem a ver com as demandas 
específicas de recursos das escolas. É conhecido que escolas 
que recebem alunos migrantes, principalmente quando são 
grupos grandes de alunos ou quando há grande diversidade 
linguística, podem precisar de mais recursos para fazer frente 
a esses desafios (UNESCO, 2019a). Estes podem incluir a 
contratação de professores para aulas de nivelamento ou 
adaptação, a contratação de intérpretes ou mediadores cultu-
rais, a capacitação dos professores do quadro da escola em 
idiomas ou estratégias pedagógicas novas. Além de recursos 
econômicos, essas escolas precisam também de reforços em 
termos de formação continuada dos professores para lidar 
com classes multilíngues e multiculturais, com o ensino do 
português para estrangeiros para crianças em idade escolar e 
com a avaliação para atribuição de série, entre outros temas. 
Em casos de alunos que migram em condições traumáticas, 
como guerras, desastres ambientais, entre outros, a escola 
também precisa de conhecimentos e estratégias específicos 
para fazer esse acolhimento. Algumas dessas questões tem 
mais a ver com o movimento do que com a nacionalidade. 
Por exemplo, as escolas podem se ver na situação de acolher 
crianças de nacionalidade brasileira, retornadas do exterior, 
que se sintam mais cômodas com outros idiomas ou venham 
de sistemas educativos diferentes.

Atualmente, há uma grande lacuna na oferta de recursos 
para que as escolas brasileiras enfrentem esses desafios da 
melhor maneira. Boas práticas para enfrentar essas lacunas 
existem e podem ser consideradas no Brasil. Na Itália, as 
escolas podem se candidatar a um subsídio nacional para 
apoio linguístico (UNESCO, 2019). A Alemanha financia pro-
gramas que recrutam educadores migrantes para atuar como 
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mediadores interculturais nas escolas (UNESCO, 2019). Ou-
tras propostas estão focadas em apoiar os professores, que 
podem ter dificuldades no relacionamento com as crianças 
migrantes e reagir baixando as expectativas de capacidades 
e comportamento (UNESCO, 2019a). Alguns países usam um 
modelo de financiamento da educação baseado em fórmu-
las que levam em consideração vários critérios, incluindo a 
possibilidade de que escolas com alunos migrantes ou falan-
tes de idiomas não oficiais do país recebam financiamento 
adicional; com variações, os Estados Unidos, o Reino Unido 
e a Itália adotaram soluções parecidas (UNESCO, 2019a). 
Estas não são necessariamente soluções que demandam 
um grande investimento de recursos econômicos, embora 
o financiamento adequado também seja uma consideração 
importante.

Outra questão essencial tem a ver com os grandes mo-
vimentos humanos, particularmente em situações de crise 
humanitária. Nessas situações, as crianças estão em risco de 
ficar fora da escola, por vezes durante um tempo prolongado. 
Tem sido apontado que, em nível global, o orçamento das res-
postas humanitárias dedica uma proporção muito pequena à 
educação (UNESCO, 2019b). Tem sido também enfatizada a 
importância de se construir escolas e sistemas escolares que 
sejam resilientes a “choques”, capazes de absorver alunos e 
alunas em movimentos migratórios novos. Isso se faz cada 
vez mais crucial à medida que os deslocamentos provocados 
por mudanças climáticas e desastres ambientais podem 
mobilizar centenas de milhões de pessoas nas próximas 
décadas (MCAULIFFE; KHADRIA, 2019c).

É preciso, portanto, adaptar os sistemas educativos 
para que respondam rapidamente a grandes movimentos 
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migratórios, de maneira a evitar, por um lado, que as crian-
ças migrantes enfrentem maiores obstáculos no acesso à 
educação, e, pelo outro, que os sistemas escolares fiquem 
sobrecarregados e incapazes de dar uma resposta adequada. 
No Brasil, um ponto de partida pode ser considerar as expe-
riências da região Norte com as migrações da última década 
para refletir sobre que soluções são possíveis para garantir 
que essas escolas tenham resiliência, recursos e capaci-
dades para receber grandes números de alunos migrantes 
da melhor maneira possível e com mínimo estresse para a 
comunidade de acolhida. Algumas das perguntas dispara-
doras dessa reflexão incluem: de onde mobilizar os recursos 
necessários? Como promover a contratação de professores 
de modo emergencial, inclusive educadores migrantes? Há 
soluções para ampliar rapidamente a estrutura física das 
escolas, caso necessário?
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Exemplo de boa prática: desafiando a invisibilidade 
das crianças migrantes na educação

A Coordenação Escolar dos Indígenas, Imigrantes e 
Refugiados (CEIIR) da Secretaria Municipal de Educação 
de Belém (PA) tem a proposta de reconhecer os sujeitos 
de direitos em sua pluralidade identitária e transterritorial. 
Está baseada na ideia de que garantir o direito à educação 
para crianças indígenas e migrantes deve partir de uma 
transformação e adequação dos sistemas de acolhimento, 
inclusão, de matrícula, de permanência e terminalidade no 
campo da educação integral e escolar. Tais transformações 
devem seguir as novas tendências teóricas e metodológi-
cas decoloniais, tais como ditam o pensamento dos inte-
lectuais da interculturalidade crítica e multilíngue inerentes 
aos grupos dos imigrantes, refugiados e indígenas.

As ações da Coordenação: a. apoiam a execução do 
Plano Municipal de Educação; b. oferecem recursos de 
capacitação, apoio técnico e parcerias diretamente para as 
escolas com alunos migrantes e indígenas; c. promovem 
parcerias com organizações da sociedade civil; d. incenti-
vam a criação, implementação, implantação e execução de 
projetos de caráter emancipatório voltados para pessoas 
indígenas, imigrantes e refugiadas.

PROTEÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA,  
EXPLORAÇÃO E ABUSO

A questão da proteção das crianças migrantes contra a 
violência, exploração e abuso tem ganhado especial desta-
que, inclusive na América do Sul. Essa questão está intima-
mente conectada com a questão da migração em condições 
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de segurança e dignidade, e, nesse sentido, é importante 
reforçar que existem lacunas no acesso a canais para a 
migração regular e segura e para a regularização migratória 
no destino. Assim sendo, como mencionamos antes, a 
regularização migratória é uma questão de proteção da 
criança migrante, e uma das mais importantes.

Em muitas das questões de proteção das crianças mi-
grantes contra a violência, exploração e abuso, elas não são 
as únicas a estar expostas, mas a sua condição de migrantes 
as faz mais vulneráveis, particularmente se estiverem indo-
cumentadas ou em situação irregular (ou ambas). Assim, é 
importante que o sistema de proteção saiba identificar essas 
crianças e considerar as suas particularidades. É igualmente 
importante que se inclua sempre uma preocupação em remo-
ver os obstáculos para o pleno acesso das crianças migrantes 
aos sistemas de proteção. Isso envolve ações em diversos 
níveis, entre as quais podemos exemplificar apenas algumas: 
que os sistemas de denúncia estejam acessíveis em idioma 
compreensível à criança e às comunidades migrantes; que 
os estudos e estratégias de coleta de dados as contemplem; 
que se inclua uma abordagem intercultural e culturalmente 
sensível nos serviços de ponta, como a assistência social. 
Aqui, é crucial que se faça o esforço de pensar estratégias 
para contemplar as especificidades dessas crianças.

Ainda há, também, espaço para que se aprimore a co-
ordenação e cooperação transfronteiriça para o combate 
às formas de exploração e violência que afetam as crianças 
migrantes. Nesse sentido, propostas que chegaram a ser 
discutidas no âmbito do Mercosul e países associados, tais 
como um sistema integrado de denúncias e notificação de 
casos (COMISSÃO PERMANENTE NIÑ@SUR, 2017), podem 
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continuar sendo amadurecidas de maneira a fortalecer o 
sistema de proteção da criança através das fronteiras.

LACUNAS NA PRODUÇÃO DE DADOS SOBRE  
CRIANÇAS MIGRANTES

A existência de dados de qualidade é importante para 
embasar políticas públicas. Alguns dados sobre as crianças 
migrantes no Brasil estão disponíveis, mas ainda há espaço 
para aprimoramento. Por um lado, foi destacada, em vários 
âmbitos, a importância de um sistema de coleta de dados 
baseado em direitos (COMITÊ DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
DA ONU, 2017a). Isso quer dizer tanto que se coletem dados 
relevantes, quanto que se respeitem todos os direitos da 
criança, entre eles o direito à privacidade. Com respeito às 
crianças migrantes no Brasil, algumas perguntas se impõem: 
quais informações são relevantes? Que metodologia de co-
leta é adequada e respeita os direitos da criança migrante 
de maneira integral?

Uma primeira lacuna importante a ter em consideração é 
que os dados sobre crianças migrantes muitas vezes são pro-
duzidos em um contexto de coleta de dados sobre migração 
e nem sempre incluem algumas das mesmas categorizações 
e variáveis que se coletam ou disponibilizam quando o foco 
principal é a criança. Um exemplo é a idade: é importante que 
os dados permitam diferenciar entre a população migrante, 
quais são as pessoas com menos de 18 anos – portanto, 
protegidas pela Convenção dos Direitos da Criança e pelo 
ECA. Usando as categorias do ECA, pode-se dividir, também, 
entre crianças (0 a 11 anos) e adolescentes (12 a 17 anos).

Outro dado relevante, para o qual não foi possível encon-
trar informação disponível, diz respeito a se essas crianças 
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chegaram ao território brasileiro como crianças migrantes 
acompanhadas dos pais, desacompanhadas ou separadas. 
Dados parciais do atendimento da DPU na fronteira do Bra-
sil com a Venezuela, durante o segundo semestre de 2018, 
indicam um fluxo importante de crianças desacompanhadas 
ou separadas (GRAJZER; CHAVES, 2020). Porém, não encon-
tramos dados semelhantes em nível nacional que permitam 
saber se um padrão parecido tem se repetido em outras 
fronteiras terrestres e nos aeroportos.

Outra lacuna à qual é importante prestar atenção diz 
respeito aos migrantes em situação irregular. Contabilizar as 
pessoas migrantes em situação irregular é um desafio, e é 
preciso cuidado para que não apresentem estimativas com 
metodologia inadequada (MCAULIFFE; KHADRIA, 2019e). No 
entanto, a situação migratória irregular tem grande impacto 
negativo nas crianças migrantes, seja quando são elas em 
situação irregular, seja quando são os seus e as suas respon-
sáveis. Há metodologias possíveis para estimar a população 
que se encontra nessa situação. Nesses casos, é importante 
ter em atenção as recomendações do Comitê de Direitos da 
Criança sobre a coleta de dados sobre crianças migrantes 
em situação irregular (COMITÊ DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
DA ONU, 2017a). 

A ausência dessas informações inviabiliza também a 
estimativa sobre crianças migrantes e educação inclusiva. A 
falta de dados torna ainda mais difícil a promoção de políticas 
públicas para crianças, adolescentes e adultos portadores 
de deficiência e que precisam de apoio especializado. 

Por fim, é também importante que, ao produzir dados 
sobre crianças, sejam incluídas variáveis sobre a naciona-
lidade, condição migratória ou outras que nos permitam 
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identificar a criança migrante. Os censos escolares já vêm 
coletando dados sobre nacionalidade (OLIVEIRA, 2020). 
No entanto, em outros temas, não dispomos de informação 
suficiente: um exemplo é o tema do trabalho infantil. Ainda 
que, globalmente, haja indícios de que as crianças migrantes 
estão mais vulneráveis a esse fenômeno e frequentemente 
em piores condições que as locais (CASTIGLIONE; NEVES 
DOS SANTOS; BRAVO-SHUÑA, 2021), ainda há poucos 
dados disponíveis sobre o tema no Brasil.





Capítulo 4. Conclusão e recomendações

Neste texto, nós nos propusemos a apresentar alguns 
dos principais problemas e questões que afetam a infância 
migrante no Brasil e a complexidade que a envolve. O papel 
das crianças na migração internacional frequentemente é 
invisibilizado, já que a migração é cada vez mais encarada 
como um fenômeno adulto e voluntário (BHABHA, 2016). 
Nesse contexto, as crianças migrantes são frequentemente 
concebidas como “dependentes” na migração dos adultos 
ou como objetos de proteção. E, enquanto elas podem real-
mente ser dependentes, e logicamente devem ser protegidas, 
um primeiro desafio é exatamente o de complexificar essa 
imagem inicial, compreendendo a criança migrante como 
pessoa autônoma e sujeito de direitos.

Esse equilíbrio permanente e necessário entre os 
direitos de proteção, provisão, e participação refletem 
a concepção de infância trazida pela Convenção dos 
Direitos da Criança, que rompe paradigmas com respeito 
a ideias anteriores que viam a criança principalmente como 
ser a ser protegido ou como propriedade da família e do 
Estado, mas não como sujeito pleno de direitos. Mas, apesar 
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da ruptura paradigmática que a Convenção representa, na 
prática, ainda permanecem muitos desafios para a efetiva-
ção desses direitos, principalmente quando consideramos 
que o equilíbrio entre os “3 P” da Convenção é delicado e 
precisa ser encontrado em cada caso, em cada contexto. 
No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
que é o nosso principal marco de direitos da criança, está 
muito mais fortemente enfocado nos direitos de proteção 
do que na participação social e política da criança. Isso 
implica desafios adicionais na hora de compreender que 
o fenômeno migratório é também protagonizado por elas, 
que não são meros apêndices na migração dos adultos. 
Crianças migram por iniciativa própria também, seja por 
sobrevivência, seja na busca de sonhos sonhados por elas 
próprias, por uma mistura de ambos, ou por outros motivos. 
Esta é uma realidade para a qual é preciso desenvolver 
soluções que partam de um entendimento das situações e 
contextos próprios da criança.

Uma particularidade que há de se levar em conta quando 
pensamos na criança migrante é o fato de que, para elas, a 
proteção integral deve ser considerada em todas as fa-
ses do ciclo migratório, inclusive antes de que a criança 
chegue ao Brasil. Isso certamente implica desafios con-
sideráveis, a começar pela interpretação do ECA, que tem 
sido frequentemente visto como um marco da proteção da 
criança brasileira dentro das fronteiras do território nacional. 
Pensar os direitos da criança migrante obriga a uma expan-
são dessa lógica. Primeiro, porque o ECA protege todas as 
crianças no Brasil, independentemente da nacionalidade, já 
que o que confere direitos é a sua condição de criança e não 
a sua nacionalidade.
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Segundo, porque os estândares internacionais de direitos 
humanos da criança migrante, vinculantes para o Brasil, já 
consolidaram o entendimento de que um Estado não se pode 
isentar da sua responsabilidade pela proteção dos direitos 
da criança que está sob sua jurisdição, mesmo que ela não 
esteja dentro do território nacional (COMITÊ DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA DA ONU, 2017a, 2017b; CORTE INTERAMERI-
CANA DE DIREITOS HUMANOS, 2014). Na prática, decisões 
no âmbito das migrações, tais como vistos e admissão no 
território, devem levar em consideração o superior interesse 
da criança e o seu direito ao desenvolvimento integral, entre 
outros. Isso também inclui uma provocação para que os 
atores responsáveis pelo sistema de proteção da infância 
tenham protagonismo e poder de participar nas decisões 
sobre política migratória que possam impactar as crianças 
migrantes, conforme recomendado pelo Comitê dos Direitos 
da Criança das Nações Unidas (COMITÊ DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA DA ONU, 2017a). Igualmente importante é 
uma provocação para que organizações da sociedade civil 
que trabalham com a infância se engajem na defesa dos 
direitos da criança migrante e na construção de soluções 
adequadas a elas.

Nesse sentido, cabe mencionar que a Lei de Migrações, 
no seu artigo 120, prevê a criação de uma Política Nacional 
de Migrações, Refúgio e Apatridia (COMITÊ DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA DA ONU, 2017a), que prevê a participação ativa 
de organizações da sociedade civil, organismos internacio-
nais e entidades privadas. As organizações que trabalham 
com o tema de direitos das crianças podem contribuir para 
garantir que a política resultante tenha as crianças migrantes 
como protagonistas, na sua complexidade, e que seja capaz 



I N F Â N C I A S  I N V I S I B I L I Z A D A S

112

de abordar as lacunas existentes. O mesmo artigo prevê a 
criação de bancos de dados com informação quantitativa e 
qualitativa sobre os migrantes (art. 120. § 3º). É de notar que 
o Comitê de Direitos da Criança, no seu comentário nº 23, 
detalha diretrizes para a coleta de dados sobre crianças mi-
grantes baseadas no respeito e promoção dos seus direitos.

Tivemos como enfoque principal a escola e as redes 
de proteção, fazendo incursões em outros temas e áreas 
quando necessário. Com respeito à escola, apesar dos mui-
tos avanços na inclusão das crianças migrantes no sistema 
educativo, ainda permanecem lacunas importantes. Uma 
destas é a construção de capacidades e resiliência no siste-
ma educativo para receber alunos migrantes, na diversidade 
de situações em que esse encontro pode se dar, incluindo 
grandes deslocamentos. Ainda que a proporção de escolas 
no Brasil que têm uma demanda por esse tipo de capacita-
ção não seja grande, é importante que as escolas que têm 
essa necessidade possam mobilizar recursos para promover 
essa capacitação quando necessário. Outra é o desenvolvi-
mento de estratégias, protocolos e melhores práticas para 
enfrentar alguns desafios que persistem, como é o caso da 
atribuição de série. A falta de metodologias consolidadas 
e padronização no enfrentamento da atribuição de série e 
outros desafios, que se repetem ao longo do território na-
cional nas escolas onde há crianças migrantes, pode ter um 
impacto considerável – cuja dimensão é ainda desconhecida 
– no acesso das crianças migrantes à escola e no seu pleno 
aproveitamento das oportunidades educativas oferecidas. 
Por fim, é importante disponibilizar às escolas os recur-
sos, econômicos ou não, de que precisam para receber 
estudantes migrantes e desenvolver a resiliência neces-
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sária para enfrentar situações de chegada inesperada de 
estudantes – inclusive em meio a situações traumáticas, 
como crises humanitárias e desastres ambientais.

Proteger as crianças migrantes da violência, exploração e 
abuso é um desafio considerável para as redes de proteção. 
Uma importante lacuna identificada é a falta de dados sobre 
esses temas, que possam embasar o aprimoramento de 
estratégias de proteção capazes de contemplar plenamente 
as crianças migrantes e que nos permitam entender se as 
soluções existentes ou propostas alcançam essas crianças. 
Em algumas questões específicas, como o alojamento, já 
dispomos de padrões internacionais que podem guiar uma 
revisão e aprimoramento das soluções existentes, caso ne-
cessário, pela ótica dos direitos da criança migrante (CORTE 
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2014). Muitas 
vezes, estas são questões para as quais é preciso encontrar 
soluções transnacionais, por exemplo, através da coopera-
ção entre países, troca de experiências, e desenvolvimento 
conjunto de padrões mais robustos.

Por fim, não se pode subestimar o papel que a regulari-
zação migratória tem na proteção das crianças migrantes. 
Crianças em situação migratória irregular, ou cujos pais e 
responsáveis estão em situação migratória irregular, estão 
mais vulneráveis a uma série de violências, tais como a 
negligência, o abuso, sequestro, rapto e extorsão, tráfico, 
exploração sexual, exploração econômica, trabalho infantil, 
mendicância ou envolvimento em atividades criminosas e 
ilegais. Considerados os enormes impactos negativos que 
a situação migratória irregular tem para a criança migrante, 
vale perguntar se o acesso à regularização migratória – in-
clusive através de iniciativas para a regularização migratória 
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de migrantes que se encontram atualmente em situação 
irregular no Brasil – não poderia ser lido pela ótica da prio-
ridade absoluta, nas linhas do que dispõe o artigo 227 da 
Constituição Federal.
1. Aprimorar a coleta de dados sobre crianças migrantes, 

incluídas aquelas desacompanhadas e separadas;
2. Promover a regularização migratória de migrantes em 

situação irregular, em especial crianças e seus respon-
sáveis;

3. Promover a capacitação de profissionais que atuam com 
crianças, sobre temas relacionados com a migração 
e o refúgio, com especial atenção para Conselheiros 
Tutelares;

4. Educação
5. Desenvolver e divulgar boas práticas na integração de 

crianças migrantes na escola, inclusive na avaliação de 
conhecimentos anteriores e atribuição de série;

6. Adotar medidas para impedir a segregação, de qualquer 
tipo, de estudantes migrantes (seja em turmas, edifícios 
ou escolas separadas);

7. Adotar medidas para garantir que estudantes migrantes 
não sejam mantidos em “turmas de integração” durante 
um tempo excessivo;

8. Adotar medidas para garantir que crianças em situação 
de deslocamento sejam rapidamente integradas ao sis-
tema formal de ensino;

9. Garantir financiamento adequado para que as escolas 
possam oferecer uma educação de qualidade para todas 
as crianças, com inclusão plena;

10. Formar profissionais da educação para lidar com turmas 
diversas e multilíngues;
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11. Priorizar a integração de crianças migrantes na educação 
infantil;

12. Tratar com máxima prioridade a simplificação do reco-
nhecimento de qualificações de migrantes, incluindo 
refugiados, com especial atenção aos educadores in-
dígenas;

13. Promover a contratação de educadores migrantes in-
dígenas nas escolas que recebem crianças migrantes 
indígenas.





Links e dicas úteis

PUBLICAÇÕES
<https://www.ippdh.mercosur.int/publicaciones/proteccion-
-de-ninos-ninas-y-adolescentes-en-contextos-de-migra-
cion/>
<https://www.ippdh.mercosur.int/publicaciones/iniciativa-
-regional-foco-ninez-migrante/>
<https://www.ippdh.mercosur.int/publicaciones/ninos-
-ninas-y-adolescentes-a-traves-de-las-fronteras-del-mer-
cosur/>
<https://www.ippdh.mercosur.int/publicaciones/migracion-
-derechos-sociales-y-politicas-contra-la-trata-de-personas-
-en-las-fronteras-del-mercosur/>
<https://www.ippdh.mercosur.int/publicaciones/derechos-
-humanos-de-personas-migrantes-manual-regional/>
<https://www.ippdh.mercosur.int/publicaciones/guia-re-
gional-del-mercosur-para-la-identificacion-y-atencion-de-
-necesidades-especiales-de-proteccion-de-los-derechos-
-de-ninos-ninas-y-adolescentes-migrantes/>
<https://www.ippdh.mercosur.int/publicaciones/derechos-
-humanos-de-la-ninez-migrante/>
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<https://www.ippdh.mercosur.int/publicaciones/migracion-
-derechos-humanos-y-politica-migratoria/>
<https://www.ippdh.mercosur.int/publicaciones/programa-
-de-acciones-y-actividades-para-garantizar-los-derechos-
-de-los-ninos-ninas-y-adolescentes-migrantes-y-de-sus-
-familiares/>
<https://www.ippdh.mercosur.int/publicaciones/opinion-
-consultiva-oc-21-14/>
<https://www.migrationdataportal.org/>
<https://repositoryoim.org/handle/20.500.11788/2304>
<https://publications.iom.int/books/aspectos-juridicos-da-
-atencao-aos-indigenas-migrantes-da-venezuela-para-o-
-brasil>
<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/381>

REDES E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
- África do Coração
<https://www.instagram.com/africa_do_coracao/>
- Associação Brasileira de Apoio à Integração de Migran-
tes (MAWON)
<https://www.mawon.org/home>
- Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância 
e da Juventude (ASBRAD)
<https://www.asbrad.org.br/>
- Brassau
<https://www.instagram.com/brassauimigracao/>
- Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante
<https://www.cdhic.org.br/>
- Cáritas Brasileira 
<https://caritas.org.br/>
- Centro de Apoio e Pastoral do Migrante
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<https://www.cami.org.br/>
- Centro de Atendimento ao Migrante (CAM)
<https://www.facebook.com/centrodeatendimentoaomi-
grante>
- Centro de Proteção a Refugiados e Imigrantes (CEPRI)
não tem site 
- Clínica de Direitos Fundamentais Sociais e Migração
<https://www.facebook.com/clinicamigrantes.unioeste/
posts>
- Grupo de Assessoria a Imigrantes e Refugiados (GAIRE)
<http://www.ufrgs.br/saju/grupos/gaire>
- Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH)
<https://www.migrante.org.br/>
- Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC)
<https://ittc.org.br/>
- Missão Paz
<https://www.missaopaz.com.br/>
- Presença da América Latina - PAL
não tem site
- Projeto Canicas
<https://www.instagram.com/projetocanicas/>
- Serviço Franciscano de Solidariedade (SEFRAS)
<https://sefras.org.br/nosso-trabalho/nosso-publico/
imigrantes-e-refugiados/>
- Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados
<https://sjmrbrasil.org/>
- Serviço Pastoral dos Migrantes
<https://spmnacional.org.br/>
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