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RESUMO: O cenário atual de mundo cada vez mais globalizado deveria sugerir, 
na mesma proporção, a integração de seus numerosos povos. No entanto, 
paradoxalmente, não é o que se vem observando sobretudo no chamado mundo 
ocidental, especialmente na Europa e nas Américas, continentes nos quais, em 
diversos países, a ascensão política de ideologias de direita, que, muitas vezes 
revestidas de novas roupagens, nada mais fazem do que suscitar a adoção de 
antigas práticas extremistas, tendentes à instauração de barreiras de natureza 
protecionista e xenofóbica. Com efeito, tanto em Estados nacionais, nas 
Américas, quanto no seio da União Europeia, o fantasma da ressureição de 
políticas que incentivam o nacionalismo exacerbado, em detrimento de uma 
ordem mundial de integração, vem crescendo, não somente como consequência 
de políticas governamentais, como também de condução intencional da opinião 
pública. O resultado disso é patente nos casos, diariamente relatados pela 
imprensa, relativos à questão migratória, que afeta, nos dias de hoje, tantas 
partes do globo, seja em razão de guerras, como a da Síria, seja por motivos de 
grave crise político-econômica, como se dá no caso da Venezuela. A partir de 
uma pesquisa de campo, realizada na região brasileira de Roraima, tendo como 
foco o estudo da situação atual dos refugiados venezuelanos, o trabalho que se 
pretende aqui apresentar lança seu olhar não só para a questão, em si, dos 
refugiados – em situação jurídica diversa de asilados - , como também para a 
realidade das centenas de crianças vindas de seu país e aquelas de origem 
venezuelana, porém nascidas em solo brasileiro. A pesquisa procura analisar a 
situação de refúgio e de como as autoridades nacionais, bem como os 
organismos não-governamentais vêm lidando com a problemática da garantia ao 
direito à educação desse público alvo e quais os resultados até agora obtidos e 
prognósticos, como forma de inclusão social. Tudo isso à luz do ordenamento 
jurídico brasileiro e do Direito Internacional. 
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