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JUSTIFICATIVA - PL 0634/2018 
A migração faz parte da história da humanidade e tal deslocamento envolve diversos 

motivos são eles: a busca por melhores condições de vida ou oportunidades de trabalho, 
catástrofes naturais, refúgio em relação aos conflitos em sua terra-natal ou a graves violações 
de direitos de direitos exercidos sobre sua pessoa ou família. Não importam os motivos, todos 
são legítimos, pois envolvem o livre arbítrio e o direito civil. Pela primeira vez na história, a 
União Europeia está enfrentando um fluxo maciço de refugiados, procedentes de regiões 
próximas. Enquanto alguns veem esse fenômeno como passageiro, muitos se perguntam se 
essa tendência chegou para ficar. Mas a resposta pode estar nas mãos das sociedades e de 
seus líderes, que são obrigados a adotar políticas para controlar o fenômeno em escala 
nacional, regional e global. 

Mundialmente, o número de migrantes está diretamente relacionado com o número de 
guerras e com os direitos humanos cerceados pelo poder local ou por forças dominantes. E 
dentro disso, há uma série interminável de conflitos armados, internos e regionais em todo o 
mundo, concentrados principalmente no Oriente Médio e na África. Se as nações do mundo 
fossem capazes de enfrentar as causas profundas dessas disputas, o número de migrantes no 
mundo seria drasticamente reduzido. 

Este projeto menciona o adulto, pois este apresenta mais dificuldade de inserção no 
mercado de trabalho, por muitas situações a educação básica pode ter sido negligenciada 
também no seu país de origem, cabendo a esta proposta tentar sanar as lacunas existentes, 
para construção de uma nova realidade para estes que buscam uma saída para a dura 
realidade de seus países" 
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