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RESUMO 

O presente Guia Anexo busca aprofundar a discussão acerca da educação, como um Direito 

Humano inalienável, com o objetivo de explicitá-la como um dos pilares fundamentais para se 

alcançar a equidade. Para tanto, a metodologia aplicada consiste em uma análise bibliográfica-

documental sobre o tema, bem com um estudo sobre dados de relatórios internacionais. A partir 

disso, objetiva-se discutir a realidade fática de cada um dos países envolvidos na reunião e como 

eles buscam, ou não, mudar a condição de meninas no acesso à escola. Portanto, propõe-se uma 

discussão mais aprofundada quanto à efetivação dos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) que dizem respeito a assegurar uma educação de qualidade (ODS 4) e a 

promoção da igualdade de gênero (ODS 5) como fundamentais para o cumprimento da Agenda 

2030. Desta forma, procura-se não somente expor as vulnerabilidades, diferenças culturais, ou 

exaltar atributos de nações, mas ajudar a construir de forma conjunta, um ideal de meninas 

escolarizadas e empoderadas ao redor do globo. 

      

Palavras-Chave: Igualdade de gênero. Educação. Infância. Continentes. Juventude. 

      

 

  



 

 

ÍNDICE DE ABREVIATURAS 

ACNUR - Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. 

EUA - Estados Unidos da América. 

HIV - Vírus da Imunodeficiência Humana. 

IDH - Índice de Desenvolvimento Humano. 

ONGs - Organizações Não Governamentais.  

ONU Mulheres - Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento 

das Mulheres. 

ONU - Organização das Nações Unidas. 

PIB - Produto Interno Bruto. 

STEM - Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. 

TASS - Agência Telegráfica da União Soviética no Gabinete de Ministros da URSS. 

UGC - University Grants Commission. 

UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 

UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a Infância. 

UNRWA - Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo 

Oriente. 

URSS - União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

USAID - Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. 

 

 

      

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................................... 7 

2 ÁFRICA .................................................................................................................................. 8 

2.1 ÁFRICA DO SUL ............................................................................................................ 9 

2.2 ETIÓPIA ......................................................................................................................... 10 

2.3 MALAWI ........................................................................................................................ 11 

2.4 NIGÉRIA ........................................................................................................................ 12 

2.5 RUANDA ....................................................................................................................... 13 

2.6 SOMÁLIA ...................................................................................................................... 14 

3 AMÉRICA ............................................................................................................................. 16 

3.1 ARGENTINA  ................................................................................................................ 16 

3.2 BRASIL .......................................................................................................................... 18 

3.3 CANADÁ ....................................................................................................................... 19 

3.4 MÉXICO ......................................................................................................................... 20 

3.5 NICARÁGUA ................................................................................................................ 21 

3.6 VENEZUELA ................................................................................................................. 23 

4 ÁSIA ...................................................................................................................................... 25 

4.1 AFEGANISTÃO ............................................................................................................ 25 

4.2 ARÁBIA SAUDITA ....................................................................................................... 26 

4.3 CHINA ............................................................................................................................ 27 

4.4 ÍNDIA ............................................................................................................................. 28 

4.5 INDONÉSIA  .................................................................................................................. 29 

4.6 IRÃ .................................................................................................................................. 30 

4.7 PALESTINA ................................................................................................................... 32 

 4.8 PAQUISTÃO ................................................................................................................. 33 

4.9 TURQUIA ...................................................................................................................... 34 

5 EUROPA ............................................................................................................................... 36 

5.1 ALEMANHA .................................................................................................................. 36 

5.2 FINLÂNDIA ................................................................................................................... 37 

5.3 FRANÇA ........................................................................................................................ 38 

5.4 ISLÂNDIA ...................................................................................................................... 39 

5.5 NORUEGA ..................................................................................................................... 41 

5.6 REINO UNIDO .............................................................................................................. 42 

5.7 RÚSSIA .......................................................................................................................... 43 

6 OCEANIA ............................................................................................................................. 45 

6.1 AUSTRÁLIA .................................................................................................................. 45 

7 DELEGAÇÕES OBSERVADORAS .................................................................................... 47 



 

 

7.1 ONU MULHERES ......................................................................................................... 47 

7.2 PLAN INTERNATIONAL ............................................................................................. 48 

8 CONCLUSÃO ....................................................................................................................... 50 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................................... 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

7 

1 INTRODUÇÃO 

O presente Guia Anexo traz, sob um panorama macro, uma análise acerca dos desafios 

para a efetivação do Direito à Educação para meninas em vários países do mundo. Além disso, 

busca apresentar dados, legislações e medidas resolutivas adotadas pelas mais diversas nações 

para fomentar a inclusão não só das meninas na escola, como também - e por conseguinte - das 

mulheres no mercado de trabalho e na sociedade como um todo, com base na igualdade de 

oportunidades. 

Metodologicamente, tendo como viés uma estruturação mais adequada desse material 

de estudo, os países encontram-se organizados em  seus respectivos blocos regionais, de acordo 

com a divisão aceita pela ONU. Contudo, é importante salientar que tal distribuição diz respeito 

apenas a uma estrutura de escrita, não tendo nenhuma relação com a atuação dos países e das 

organizações presentes no comitê, os quais constituem peças autônomas que funcionam de 

forma independente de seu bloco ou grupo. 

Ademais, é imprescindível que se tenha o entendimento de que a negligência em torno 

do Direito à Educação para meninas e a consequente exclusão delas no meio de ensino é um 

problema global e, por isso, não atinge apenas os países abordados neste Guia Anexo. Existem 

inúmeros fatores peculiares de cada Estado que influenciam direta e indiretamente na 

intensidade desse problema em cada local do mundo. Justamente por isso, as delegadas e os 

delegados não devem limitar-se a estudar apenas através deste material de estudos, mas sim 

buscar - sempre que possível - outras fontes de pesquisa para formarem um entendimento claro 

e completo sobre a problemática em questão. Sem mais delongas, passar-se-á as  informações 

sobre as delegações participantes. 
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2 ÁFRICA 

A África é considerada “berço da humanidade”1, uma vez que a origem geográfica da 

espécie humana coube em um ponto do território desse continente a partir do qual se difundiu 

pelo planeta.2 Também conhecida como “berço da civilização”3, esteve sujeita à dominação 

europeia por muito tempo, mas com a criação da ONU, em 1945, esforços massivos foram 

empregados para a descolonização e, por conseguinte, os países africanos alcançaram a 

independência.4 

Na atualidade, o continente africano abriga 54 países e 800 milhões de habitantes5, 

ostenta um dos melhores desempenhos em termos de desenvolvimento humano nos últimos 

anos, porém ainda possui baixos índices nesse quesito em relação a outras regiões do mundo6. 

Dentre os fatores considerados para esse quadro, a desigualdade de gênero, indubitavelmente, 

é um grande obstáculo.7 Conforme se observa na África Subsaariana que, por exemplo, detém 

melhores indicadores do IDH8 para os homens em detrimento das mulheres, perfazendo uma 

diferença de 10,7% entre os gêneros.9  

Portanto, investir na educação das mulheres africanas, enquanto um importante 

indicador de desenvolvimento, é contribuir com o progresso social e econômico de um 

continente que convive com o paradoxo de sua importância para humanidade e as dificuldades 

que enfrenta para garantir humanidade ao seu próprio povo, especialmente, suas mulheres.   

                                                 
1 MOORE, Carlos. Racismo e Sociedade: Novas bases epistemológicas para compreensão do Racismo na 

História. Belo Horizonte: Mazza Edições Ltda, 2007. P. 335. Disponível em: 

https://revistadesvioblog.files.wordpress.com/2018/08/carlos-moore-racismo-e-sociedade.pdf. Acesso em 24 

mai. 2019. 
2 Ibidem, p. 334. 
3 IPEAFRO (Brasil). MEC. O Tempo dos Povos Africanos: Suplemento Didático da Linha do Tempo dos 

Povos Africanos. [s. L.]: [s. N.], 2007. P. 12. Disponível em: http://ipeafro.org.br/wp-

content/uploads/2013/12/SUPLEMENTO-DIDATICO.pdf. Acesso em 24 mai. 2019. 
4 ONU (Brasil). A ONU e a África. Disponível em: https://nacoesunidas.org/acao/africa/. Acesso em 26 mai. 

2019. 
5 VIVA África. [s.l.]: Tv Cultura, 2018. (4 min.), son., color. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=xX7eg7T5uNk. Acesso em: 25 maio 2019. 
6 PNUD. Relatório Africano de Desenvolvimento Humano: Acelerar a igualdade de género e o 

Empoderamento das Mulheres em África. Nova Iorque: [s. N.], 2016. P. 13. Disponível em: 

https://www.undp.org/content/dam/rba/docs/Reports/HDR%20Reports/AfHDR2016_Sum%C3%A1rio%20Exec

utivo%20PT.PDF. Acesso em 25 mai. 2019. 
7 Traduzido do inglês: UNDP. Human Development Indices and Indicators: 2018 Statistical Update. Nova 

Iorque: [s. N.], 2018. P. 05. Disponível em: http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/idh/relatorios-

de-desenvolvimento-humano/relatorio-do-desenvolvimento-humano-2018.html. Acesso em 25 mai. 2019.  
8 Os indicadores do IDH são: saúde, educação e renda. Fonte: PNUD. O que é o IDH. Disponível em: 

http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/conceitos/o-que-e-o-idh.html. Acesso em 25 mai. 2019.  
9 Traduzido do inglês: PNUD, 2018, p. 07. 
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2.1 ÁFRICA DO SUL 

A República da África do Sul está localizada no extremo sul do continente africano e 

é internacionalmente conhecida pela sua grande variedade de culturas, idiomas e crenças 

religiosas.10 Considerado pelo Banco Mundial como uma economia de renda média alta, o país 

possui um mercado emergente, sendo a economia sul-africana a segunda maior do continente, 

atrás apenas da Nigéria, e a 29ª no ranking mundial.11 Apesar disso, cerca de um quarto da 

população está desempregada e vive com menos de 1,25 dólar por dia.12 

Multiétnica, a África do Sul abriga as maiores comunidades 

de europeus, indianos e mestiços da África13. Contudo, a maioria dos negros sul-africanos – 

cuja totalidade representa 70% da população local – só chegou a ser completamente emancipada 

depois de 1994, com o fim do regime do apartheid14. Ao longo do século XX, os negros lutaram 

por seus direitos básicos - entre eles, o acesso igualitário à educação de qualidade - que foram 

suprimidos durante décadas pela minoria branca, dominante nas conjunturas política e 

econômica. Essa luta, por sua vez, possui um papel determinante no contexto atual do país, 

sobretudo como fator agravante da desigualdade social.15 

No que diz respeito às meninas, os tabus que ainda giram em torno menstruação 

compõem obstáculos à educação feminina no país, levando muitas delas a abandonarem 

completamente os estudos.16 Ademais, em se tratando daquelas que vivem em regiões pobres e 

rurais da África do Sul, existe uma grande dificuldade de acesso aos produtos básicos de higiene 

                                                 
10

 About South Africa. South Africa: fast facts. Disponível em: 

https://web.archive.org/web/20161119162646/http://www.southafrica.info/about/facts.htm. Acesso em 1 abr. 

2019. 
11

 Traduzido do inglês: BANCO MUNDIAL. Gross domestic product 2017, PPP. Disponível em: 

https://databank.worldbank.org/data/download/GDP_PPP.pdf. Acesso em 31 mar. 2019. 
12

 Traduzido do inglês: UNDP. Human Development Report. Disponível em: 

http://hdr.undp.org/en/media/HDI_2008_EN_Tables.pdf. Acesso em 1 abr. 2019. 
13

 Traduzido do inglês: About South Africa. South Africa: fast facts. Disponível em:  

https://web.archive.org/web/20161119162646/http://www.southafrica.info/about/facts.htm. Acesso em 31 mar. 

2019. 
14

 O Apartheid - termo que, em português, significa “separação” -  foi um regime segregacionista que envolveu 

África do Sul entre 1948 e 1994. A partir das premissas desse regime, havia uma limitação expressiva no que diz 

respeito aos direitos da população negra, em detrimento dos privilégios da elite branca, a qual correspondia, na 

época, a menos de 20% da população total. A segregação durou mais de 40 anos, até que Nelson Mandela, em 

1994, foi eleito presidente do país, colocando fim ao regime sob a intenção de estabelecer a igualdade. Fonte: 

LUCAS, Geraldo. O Apartheid: da origem ao seu fim. Disponível em: 

https://www.academia.edu/34085577/O_APARTHEID_DA_ORIGEM_AO_SEU_FIM. Acesso em 22 mai. 

2019. 
15

 Traduzido do inglês: WOLPE, Harold. Capitalism and cheap labour-power in South Africa: from 

segregation to apartheid.Disponível em: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03085147200000023. 

Acesso em 01 abr. 2019. 
16

 ABSORVENDO o Tabu. Direção de Rayka Zehtabchi. India: Netflix, 2018. P&B. Disponível no NETFLIX. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado_emergente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nig%C3%A9ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desemprego
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sul-africanos_brancos


 

 
 

10 

pessoal, o que as obriga, muitas vezes, a não saírem de casa durante o período menstrual. Diante 

disso, estima-se que 7 milhões de meninas entre 13 e 19 anos de idade percam até uma semana 

de escola todos os meses no país por conta da falta ou do alto custo de absorventes.17 

Segundo os dados divulgados pela UNICEF, as meninas sul-africanas são vítimas dos 

índices elevados de abuso sexual, assédio, exploração e até mesmo assassinato nas escolas. Não 

obstante, elas também estão cerca de quatro vezes mais propensas à infecção pelo vírus HIV 

em relação aos meninos. Essas são apenas algumas das trágicas consequências decorrentes da 

cultura patriarcal tão latente no país, fomentando um grande obstáculo para a educação 

feminina, apesar da existência de uma legislação que protege esse direito.18 

 

2.2 ETIÓPIA 

A República Democrática Federal da Etiópia está localizada no nordeste do continente 

africano, não possui acesso ao mar e que faz fronteira com seis países, Somália, Quênia, Sudão,  

Sudão do Sul, Eritréia e Djibut. Seu território é composto por uma área de 1.104.300 km²19 e 

sua população gira em torno de 105 milhões de pessoas20. A Etiópia é, como maior parte dos 

países africanos, uma região composta por diversas culturas. Seu território abriga 

aproximadamente 80 nações, que falam 80 dialetos distintos e saúdam diversas entidades 

religiosas. Contudo, embora a população opte por utilizar os dialetos tradicionais de seus 

antepassados, o país possui o Amárico como idioma oficial.21 

A Etiópia enfrenta, ao longo de toda sua história, terríveis problemas sociais e 

econômicos. Marcada pela falta do acesso a água por parte da população (apenas 57% da 

população tem acesso à água), as condições de vida na região são extremamente difíceis e 

problemáticas. Em um censo feito em 2015, apenas 49% dos nacionais são alfabetizados e esse 

número se torna ainda mais preocupante quando analisado especificamente o universo 

                                                 
17 Action Aid. Rompendo tabus para manter meninas na escola na África do Sul. Disponível em: 

http://actionaid.org.br/noticia/meninas-escolas-africa-do-sul/. Acesso em 01 abr. 2019. 
18 Traduzido do inglês: UNICEF. Girls Education Movement: South Africa. Disponível em: 

https://www.unicef.org/southafrica/SAF_resources_gembrief.pdf. Acesso em 31 mar. 2019. 
19 Traduzido do inglês: CIA. The World Factbook. 2019. Disponível em: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/et.html. Acesso em 01 mai. 2019.  
20 Traduzido do inglês: BANCO MUNDIAL. Population, total. 2019. Disponível em: 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=ET. Acesso em 01 mai. 2019. 
21 Traduzido do inglês: ETIÓPIA. About Ethiopia. Disponível em: http://www.ethiopia.gov.et/about-

ethiopia?p_p_id=56_INSTANCE_GaNkjOpkVbPm&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p

_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_GaNkjOpkVbPm_page=2. Acesso em 01 mai. 

2019. 
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feminino, no qual apenas 41% das meninas e mulheres possuem acessos básicos à educação, 

sabendo ler e escrever.22 

Na 16ª posição no ranking de mortes com Vírus da Imunodeficiência Humana - HIV, 

considerado um lugar de risco para infecção de doenças e com menos de 30% do país saneado, 

o foco na vida escolar passa a ser impossível ou inexistente para maior parte das crianças e 

jovens etíopes. Corroborando com isso e reafirmando acerca da dificuldade de interesse nos 

estudos, quando o ambiente doméstico é precário, a média de anos escolares de um estudante 

na Etiópia é dez anos inferior à média de países considerados em desenvolvimento, como 

Brasil, África do Sul e Argentina, sendo apenas de nove anos para os homens e oito anos para 

as mulheres.23 

 

2.3 MALAWI 

A República do Malawi possui 19.842.560 de habitantes e um PIB de US$ 6,24 

bilhões.24 Também conhecida como “O caloroso coração da África”, em que pese ser um 

pequeno país no meio do continente referido,25 por vezes já chamou a atenção da mídia 

internacional e Organizações Não Governamentais (ONGs), conjuntamente, com 

personalidades do meio artístico26, em razão das sérias dificuldades que enfrenta em termos de 

desenvolvimento humano27. Nesse sentido, os indicadores relativos à educação são um dos 

problemas que mais despertam preocupações com o país.  

Diante desse quadro, importa saber que a média de escolaridade é apenas de 4,5 anos 

cursados na população em geral28 e que somente 18% de todas as meninas no Malawi, entre 14 

e 17 anos, têm acesso à escola secundária29. Somado a isso, as taxas de evasão escolar são 

                                                 
22 Traduzido do inglês: CIA. The World Factbook. 2019. Disponível em: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/et.html. Acesso em 01 mai. 2019. 
 23 Ibidem. 
24 Traduzido do inglês: CIA. The World Factbook: Malawi. Disponível em: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mi.html. Acesso em 17 jun. 2019. 
25 Traduzido do inglês: MALAWI. MALAWI GOVERNMENT. (Org.). Official Website. Disponível em: 

http://www.malawi.gov.mw/. Acesso em 03 mai. 2019. 
26 ONGs como Raising Malawi e Clara Lionel Foundation dão suporte para projetos voltados à educação no país 

africano. Cf. http://www.raisingmalawi.org/ e https://claralionelfoundation.org/. 
27 O IDH do país é de 0,477, segundo a Atualização Estatística dos Índices e Indicadores do Desenvolvimento 

Humano de 2018. Fonte: UNDP. Human Development Indices and Indicators: 2018 Statistical Update. Nova 

Iorque: Communications Development Incorporated, 2018. P. 24. Disponível em: 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf. Acesso em 02 mai. 

2019. 
28 Ibidem, p. 24. 
29 Traduzido do inglês: ACER. Girls’ Primary and Secondary Education in Malawi: Sector Review. 

Camberwell: [s. N.]. P. 16. Disponível em: 
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maiores para as meninas: 8.898 delas deixaram a escola defronte a 6.042 dos meninos, entre 

2014 e 2015.30   

Consoante ao exposto, as razões que apontam explicações para os números quanto à 

evasão escolar vão desde a grande quantidade de estudantes em relação a de professores com a 

devida qualificação em salas de aula, como também, passam por situações de assédio, pelo 

casamento infantil de aproximadamente 50% das garotas menores de 18 anos, pelos casos de 

gravidez, pela distância das escolas, pela fome e por circunstância de trabalho doméstico.31  

No que se refere ao ensino superior, segundo a Atualização Estatística dos Índices e 

Indicadores do Desenvolvimento Humano de 2018, não há registro de mulheres que tenham se 

graduado nas carreiras relativas à Ciências Naturais, Matemática e Estatística, Tecnologias da 

Informação e da Comunicação, Engenharias, em áreas importantes para Produção Industrial e 

da Construção Civil.32  

Portanto, observa-se que o país tem sérios desafios a serem enfrentados e precisa 

priorizar enquanto governo os programas de apoio à educação de meninas com uma rede de 

doadores, ONGs e comunidades para que consigam ser pensados e implementados de forma 

sustentável.33   

 

2.4 NIGÉRIA 

A República Federativa da Nigéria é uma república presidencialista com uma 

população de 203 milhões de habitantes. Seu território conta com uma área de  923.768km² e 

localiza-se na África Ocidental, na fronteira com o Golfo da Guiné, entre Benin e Camarões. 

Sua colonização se deu pela Inglaterra, possibilitando um crescimento ao longo do século 

XIX.34 

Após a independência, em 1960, o contexto político foi marcado por golpes de estado 

e, principalmente, por um regime militar que perdurou até 1988, quando teve início uma 

                                                 
https://research.acer.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1031&context=monitoring_learning. Acesso em 03 mai. 

2019. 
30 Ibidem, p. 16. 
31 Ibidem, p. 21 et. seq. 
32 Traduzido do inglês: UNDP. Human Development Indices and Indicators: 2018 Statistical Update. Nova 

Iorque: Communications Development Incorporated, 2018. P. 96. Disponível em: 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf. Acesso em 02 mai. 

2019. 
33 ACER, op. cit., p. 59.  
34 Traduzido do inglês: CIA. The World Factbook. 2019. Disponível em: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html. Acesso em 01 mai. 2019. 
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transição de governo. Assim, em 1999 uma nova constituição foi adotada e a transição ocorreu 

de forma pacífica.35 

A população da Nigéria está projetada para crescer de mais de 186 milhões de pessoas 

em 2016 para 392 milhões em 2050, tornando-se o quarto país mais populoso do mundo.36 O 

aumento do nível de escolaridade, especialmente entre as mulheres, e melhorias nos cuidados 

de saúde são necessários para encorajar e permitir que os pais optem por famílias menores.37 

De acordo com o Relatório de Monitoramento Global do Instituto de Estatísticas da 

Unesco de 2013, a Nigéria liderou o número de crianças que não frequentam a escola, 

mostrando que em nenhum outro país do mundo há tantas crianças fora da escola. Isso ocorre 

devido ao casamento prematuro e à necessidade dos pais de colocarem seus filhos para 

trabalharem muito cedo. Os números apontaram para 10,5 milhões e, em termos de educação 

feminina, há mais de 5 milhões de estudantes do sexo feminino fora da sala de aula.38 

 

2.5 RUANDA 

Localizada no centro da África, a República de Ruanda é uma pequena nação com 

11,9 milhões de habitantes. Membro da ONU, da UNESCO e da União Africana, o país possui 

um histórico recente de violação dos direitos humanos e de conflitos entre dois grupos étnicos.39 

Assim, no ano de 1994 iniciou-se uma guerra civil gerando um genocídio em massa 

que dizimou mais de 800.000 pessoas, o que ficou conhecido como Genocídio de Ruanda. 

Anterior ao massacre ocorrido em Ruanda, a educação era extremamente marginalizada, 

dividindo os diversos grupos étnicos existentes. Em suma, somente após esse episódio o país 

passou a ser exemplo internacional de superação e crescimento.40 

Apesar de ser pouco desenvolvida no continente africano, Ruanda vem se destacando 

no cenário internacional por buscar alternativas reais para o progresso e superação da guerra 

                                                 
35 Idem. 
36 Worldometers. Nigeria. Disponível em: https://www.worldometers.info/world-population/nigeria-population/. 

Acesso em: 01 mai. 2019. 
37 Index Mundi. Nigéria taxa de alfabetização. Disponível em: 

https://www.indexmundi.com/pt/nigeria/taxa_de_alfabetizacao.html. Acesso em 01 mai. 2019. 
38 DW. Nigéria lidera lista de países com menos crianças na escola. Disponível em: https://www.dw.com/pt-

002/nig%C3%A9ria-lidera-lista-de-pa%C3%ADses-com-menos-crian%C3%A7as-na-escola/a-16890107. 

Acesso em 01 mai. 2019. 
39 UNESCO. UNESCO Country Programming Document RWANDA. Edição 1.Rwanda: 2007. Disponível 

em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000154676/PDF/154676eng.pdf.multi. Acesso em 5 mai. 2019. 
40 Traduzido do inglês: POST-GENOCIDE: The rise and rise of Rwanda’s education system: 2016. 

Disponível em: https://www.newtimes.co.rw/section/read/199085. Acesso em 27 mar. 2019. 

https://www.worldometers.info/world-population/nigeria-population/
https://www.indexmundi.com/pt/nigeria/taxa_de_alfabetizacao.html
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civil que matou cerca de 13% de sua população. No entanto, a educação nacional ainda encontra 

dificuldades embora apresente dados satisfatórios de crescimento de acordo com a UNESCO.41 

De acordo com o Ministério da Educação, a igualdade de gênero é mais comum nas 

séries iniciais da educação infantil devido a inserção dessas crianças nos primeiros anos de 

ensino, entretanto, ainda longe de se alcançar a igualdade nas séries posteriores e no ensino 

superior em razão dos problemas sociais que causam essa disparidade. As meninas ainda sofrem 

problemas estruturais e sociais que acabam as impedindo de receber a educação necessária para 

a sua promoção enquanto cidadã.42 

Não obstante as dificuldades do país, Ruanda evidencia-se por ser a primeira nação do 

mundo a ter mais representantes mulheres no seu parlamento.43 As mulheres ruandesas vêm 

liderando a reconstrução do país após o genocídio.44 

 

2.6 SOMÁLIA 

A República Federativa da Somália é uma república parlamentarista com uma 

população de 11,2 milhões de habitantes. Localizado na África Oriental, na fronteira com o 

Golfo de Aden e no Oceano Índico, a leste da Etiópia, o país possui uma extensão territorial de 

637.657 km². Colônia da Inglaterra e Itália, a Somália atingiu sua independência no ano de 

1991, liderada por um grupo não legítimo.45 

O país pontua muito baixo para a maioria dos indicadores humanitários, sofrendo de 

má governança, prolongado conflito interno, subdesenvolvimento, declínio econômico, 

pobreza, desigualdade social e de gênero e degradação ambiental.46 

A falta de oportunidades educacionais e de emprego é uma fonte importante de tensão 

para a grande parte dos jovens da Somália, tornando-os vulneráveis ao recrutamento de grupos 

extremistas e piratas. Além disso, o país tem uma das taxas de matrícula no Ensino Fundamental 

                                                 
41 UNESCO. O milagre de Ruanda. Disponível em: https://pt.unesco.org/courier/2019-2/o-milagre-ruanda. 

Acesso em 13 jun. 2019. 
42 Traduzido do inglês: UNESDOC Rwanda Education for All 2015 National Review. Disponível em: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231725. Acesso em 27 mar. 2019. 
43 HuffPost Brasil. Como o Parlamento de Ruanda se tornou o mais feminino do mundo: Disponível em: 

https://www.huffpostbrasil.com/2015/11/11/como-o-parlamento-de-ruanda-se-tornou-o-mais-feminino-do-

mundo_a_21693581/. Acesso em 27 de mar. 2019. 
44 BBC Brasil. Mulheres lideram reconstrução de Ruanda pós-genocídio: Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2012/12/121227_mulheres_ruanda_pai. Acesso em: 27 de mar. 2019. 
45 IndexMundi. Somália. Disponível em: https://www.indexmundi.com/pt/somalia/. Acesso em 25 mai. 2019. 
46 UNRIC. Dez casos que se deveria falar mais - Somália: A ausência de segurança agrava os efeitos da seca. 

Disponível em: https://www.unric.org/pt/actualidade/5449. Acesso em 25 mai. 2019. 

https://pt.unesco.org/courier/2019-2/o-milagre-ruanda
https://www.huffpostbrasil.com/2015/11/11/como-o-parlamento-de-ruanda-se-tornou-o-mais-feminino-do-mundo_a_21693581/
https://www.huffpostbrasil.com/2015/11/11/como-o-parlamento-de-ruanda-se-tornou-o-mais-feminino-do-mundo_a_21693581/
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2012/12/121227_mulheres_ruanda_pai
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mais baixas do mundo - pouco mais de 40% das crianças estão na escola - e uma das taxas de 

desemprego juvenil mais altas do mundo.47 

Estima-se que, em comunidades pobres, 95% das meninas que possuem entre 07 e 16 

anos de idade ainda não tiveram quaisquer possibilidades de frequentar uma escola.48 A 

expectativa de vida é baixa como resultado das altas taxas de mortalidade infantil e materna, da 

disseminação de doenças evitáveis, da falta de saneamento, da desnutrição crônica e da 

precariedade dos serviços de saúde.49 

                                                 
47 CONEXÃO PLANETA. Mais de 60 milhões de meninas não têm acesso à educação no mundo. Disponível 

em: http://conexaoplaneta.com.br/blog/mais-de-60-milhoes-de-meninas-nao-tem-acesso-educacao-no-mundo//. 

Acesso em 25 mai. 2019. 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
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3 AMÉRICA 

O continente americano é o segundo maior do mundo, dividido geograficamente em 

três partes, Norte, Central e Sul, com características regionais marcantes e diferentes entre si50, 

e com significativas desigualdades econômicas e sociais entre os países51. Assim, é possível 

realizar uma divisão das américas seguindo abordagens humanas, que dividem o continente 

entre a região Anglo Saxônica (Canadá e EUA) e América Latina, colonizada por europeus 

latinos52.  

Especialmente entre as nações latino americanas, comprometimentos estão sendo 

feitos para diminuir a desigualdade de gênero. Em 2018 as autoridades da região reuniram-se 

no Panamá, e assinaram uma declaração comprometendo-se a eliminar as condições que geram 

desigualdades e se expressam em situações de discriminação, violência de gênero e exclusão 

social com as mulheres53. 

 

3.1 ARGENTINA  

A República da Argentina é uma república presidencialista com uma população de 

44,3 milhões de habitantes54e território com uma área de 2.780.400 km255. A colonização da 

região se deu pela Espanha, a partir de 1776, e correspondeu ao Vice-Reino do Rio da Prata, 

nome em homenagem ao Rio Prata, responsável pelo desenvolvimento e prosperidade da 

região. Em razão dessa colonização, hoje a língua oficial do país é o espanhol. 

A educação na Argentina é considerada uma das mais avançadas e progressivas da 

América Latina, de acordo com a UNESCO e a UNICEF. Domingo Faustino Sarmiento, foi 

um professor que virou presidente do país, em meados do século XIX, e instaurou o ensino 

                                                 
50 PORTAL BRASIL. Países Do Mundo - Américas. Disponível em: https://www.portalbrasil.net/americas.htm. 

Acesso em 3 mai. 2019. 
51 RICHTER, D. Américas, cinco divisões em um continente, Algo Sobre. Disponível em: 

https://www.algosobre.com.br/geografia/americas-cinco-divisoes-em-um-continente.html#menu2. Acesso em 3 

mai. 2019.  
52 Ibidem. 
53 EM.COM. América Latina se compromete a lutar por igualdade de gênero e grupos étnicos. Disponível 

em: https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2018/09/13/interna_internacional,988653/america-latina-

se-compromete-a-lutar-por-igualdade-de-genero-e-grupos.shtml. Acesso em 3 mai. 2019. 
54 Traduzido do inglês: BANCO MUNDIAL. Population, total. 2019. Disponível em: 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=AR. Acesso em 01 mai. 2019. 
55 Traduzido do inglês: CIA. The World Factbook. 2019. Disponível em: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ar.html. Acesso em 01 mai. 2019. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ar.html
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gratuito em toda nação, levando a Argentina a ocupar a posição de país mais alfabetizado da 

América.56 

As leis nacionais garantem 14 anos de educação básica à todas as crianças e jovens 

residentes no país, contudo, a realidade ainda se mostra de maneira distinta. Há ainda muita 

disparidade na educação recebida, em razão da classe social, do gênero, da área que reside (zona 

rural ou urbana) e da província57 em questão. Cerca de 650 mil crianças e adolescentes, entre 4 

e 17 anos estão fora do sistema educacional, conforme o último censo nacional de educação.58 

Apenas 45% dos jovens que ingressam na escola completam seus estudos secundários. 

29% desses abandonaram os estudos por não achá-los necessário ou por achar-los "chato", 14% 

por ingressarem no mercado de trabalho e 9% por não possuir condições financeiras. Contudo, 

além dessas situações, que cabem a ambos os sexos, ainda há a situação de vulnerabilidade da 

situação das meninas, que nem sempre possuem as condições adequadas para frequentar a 

escola. 10% da evasão escolar argentina ocorre apenas com mulheres em decorrência de 

gravidez ou da necessidade de ser dona de casa.59 

Para tratar desse problema, a UNICEF, juntamente com o governo argentino, criou as 

“Salas maternais”, espaços nas escolas onde as meninas podem deixar seus filhos e/ou irmãos, 

para que em momento algum seja impedida de continuar seus estudos para cuidar de outros. 

Além disso, as escolas que possuem esse programa contam também com um projeto de 

conscientização e reflexão acerca de temas como educação (sexual, doméstica, científica, etc.), 

primeira infância e juventude, dentre outros, como forma de auxiliar os pais e irmãos mais 

velhos na educação e formação dos que frequentam as “Salas maternais”.60 

 

                                                 
56 G1. Educação na Argentina é considerada uma das mais avançadas na América. Disponível em: 

http://g1.globo.com/globo-news/jornal-globo-news/videos/v/educacao-na-argentina-e-considerada-uma-das-

mais-avancadas-na-america-latina/5328624/. Acesso em 01 mai. 2019. 
57 A Argentina é um país dividido em províncias. Essas províncias podem ser comparadas, para melhor 

compreensão, com estados, enquanto os distritos, partes que compõem as províncias, seriam equiparados aos 

municípios. Fonte: EDUCAÇÃO. Diferenças entre estado, condado e província. Disponível em: 

https://www.educacao.cc/politica/diferencas-entre-estado-condado-e-provincia/. Acesso em 01 mai. 2019. 
58 UNICEF. Educación. Disponível em: https://www.unicef.org/argentina/que-hace-unicef/educaci%C3%B3n. 

Acesso em 01 mai. 2019. 
59 Traduzido do espanhol: Los desafíos de la educación secundaria en Argentina. Buenos Aires: Unicef 

Argentina, 2018. P&B. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=AX5PFItkYOE&feature=youtu.be. 

Acesso em 01 mai. 2019. 
60 Traduzido do espanhol: UNICEF. Salas Maternales en Escuelas Secundarias. Disponível em: 

https://www.unicef.org/argentina/que-hace-unicef/educaci%C3%B3n/salas-maternales-en-escuelas-secundarias. 

Acesso em 01 mai. 2019. 
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3.2 BRASIL 

A República Federativa do Brasil possui mais de 210 milhões de habitantes, além de 

ser, territorialmente, o maior país da América do Sul e o quinto maior do mundo.61 Constitui 

uma nação recentemente industrializada, classificada internacionalmente como uma potência 

global emergente e detentora da maior parcela de riqueza da América Latina.62 

Todavia, assim como grande parte dos demais países latino-americanos, o Brasil 

enfrentou longos períodos de instabilidade política e econômica ao longo do século XX e os 

efeitos disso refletem ainda no século atual. Recentemente, o país vive um processo de 

redemocratização promovido pela Constituição de 1988, ao passo em que a população sofre 

com sérios problemas de desigualdade social.63 

No que diz respeito ao acesso à educação, atualmente, 1,5 milhões de meninas 

brasileiras não frequentam as salas de aula, haja vista que muitas delas não conseguem estudar 

porque engravidam cedo ou porque precisam trabalhar para ajudar a família.  Nessa 

perspectiva, o índice de mulheres que não estudam nem trabalham no país chega a 12,6%, 

enquanto o dos homens é de 9,1%. Tal fato está intrinsecamente relacionado à maternidade 

precoce, já que 56,8% das jovens que tiveram filhos estão fora da escola e do mercado de 

trabalho.64 

Em julho de 2018, a ativista paquistanesa Malala esteve na cidade de São Paulo 

participando de um debate sobre educação e empoderamento feminino. Ao tratar 

especificamente do Brasil, Malala disse que um dos grandes objetivos é discutir meios para que 

as inúmeras meninas que estão fora da escola tenham acesso à educação e possam dar sua 

contribuição ao país – não apenas individualmente, mas também ajudando a estabilizar a 

democracia brasileira.  

Não obstante, para apoiar projetos que promovem a educação de meninas no país, a 

visita da paquistanesa também envolveu o Malala Fund65, fundo criado por ela que combina 

                                                 
61 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estimativas populacionais para os municípios e para as 

Unidades da Federação brasileiros em 01.07.2018. Disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/1r3IaC3kavepN1dPXbVdNZlhdspoGa68e/view?usp=sharing. Acesso em 30 mar. 

2019. 
62 GRATIUS, Susanne. The international arena and emerging powers: stabilising or destabilising forces? 

Disponível em: http://fride.org/descarga/com_emerging_powers_eng_abr08.pdf. Acesso em 30 mar. 2019. 
63 ALEMIDA, Paulo Roberto. A economia internacional no século XX: um ensaio de síntese. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-73292001000100008. Acesso em 30 mar. de 

2019. 
64 NISKIER, Arnaldo. Educação de meninas. Disponível em: http://www.academia.org.br/artigos/educacao-de-

meninas. Acesso em 30 mar. de 2019. 
65 A principal iniciativa do Malala Fund é o apoio ao trabalho daqueles que lutam pela educação nos países em 

desenvolvimento, prezando pela aceleração do progresso em direção ao acesso à educação secundária para 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_recentemente_industrializado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pot%C3%AAncia_emergente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pot%C3%AAncia_emergente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pa%C3%ADses_por_riqueza_total
https://drive.google.com/file/d/1r3IaC3kavepN1dPXbVdNZlhdspoGa68e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r3IaC3kavepN1dPXbVdNZlhdspoGa68e/view?usp=sharing
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apoio a redes de ativistas e educadores, ações de incidência política em defesa de investimentos 

e ações com grupos de meninas.66 

 

3.3 CANADÁ 

O Canadá é um país localizado na América do Norte e possui uma extensão territorial 

de 9,98 milhões de km², sendo considerado o segundo maior país do mundo em termos de 

superfície.67 Entretanto, a população é aproximadamente de 37 milhões de habitantes68. É uma 

federação de ex-colônias britânicas, composta por dez províncias e três territórios,69 que adota 

como modelo de governo a democracia parlamentar e monarquia constitucional, sendo a rainha 

britânica Chefe de Estado, atualmente papel exercido pela Rainha Elizabeth II e o Primeiro 

Ministro o Chefe de Governo, atualmente Justin Trudeau, eleito por votação parlamentar em 

201570. 

O país possui duas línguas oficiais: o inglês e o francês, sendo o primeiro de maior 

abrangência no território em razão da forte influência inglesa durante a história do país. Ainda, 

o Canadá é uma das principais nações comerciais do mundo, se destacando pela vasta reserva 

de petróleo e grande exportação de alimentos, energia e minerais.71 

Apesar de ser um país continental pela vasta área que ocupa, o Canadá possui o Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH) elevado (0,926)72 e é considerado um dos países mais 

                                                 
meninas. Fonte traduzida do inglês: MALALA FUND. Our Work. Disponível em: 

https://www.malala.org/gulmakai-network. Acesso em 22 mai. 2019. 
66 Inovações em Educação. Malala incentiva meninas brasileiras a lutarem por educação. Disponível em: 

http://porvir.org/malala-incentiva-meninas-brasileiras-a-lutarem-por-educacao/. Acesso em 30 mar. 2019. 
67 Traduzido do inglês: BBC. Canada country profile. Disponível em: https://www.bbc.com/news/world-us-

canada-16841111. Acesso em 01 mai. 2019. 
68 Traduzido do inglês: Statistics Canada. Population estimates, quarterly. Disponível em: 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1710000901. Acesso em 01 mai. 2019. 
69 As dez províncias são Alberta, Colúmbia Britânica, Manitoba, Nova Brunswick, Terra Nova e Labrador, Nova 

Escócia, Ontário, Ilha do Príncipe Eduardo, Quebec e Saskatchewan, nos quais a maioria eram ex-colônias 

britânicas. Os três territórios são Territórios do Noroeste, Nunavut e Yukon. A principal diferença entre uma 

província e um território é que aquela recebe seu poder e autoridade diretamente da coroa, enquanto os governos 

territoriais têm poderes delegados pelo Parlamento do Canadá. Cada província possui uma forma de autonomia 

em relação ao governo federal, podendo criar leis e impostos provinciais, além de serem responsáveis pelo 

fornecimento de serviços como saúde pública e educação, com representantes no parlamento. Os territórios, por 

sua vez, possuem autonomia menor em relação ao governo federal. Fonte traduzida do inglês: CANADA. Get to 

know Canada – Provinces and territories. Disponível em: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-

citizenship/services/new-immigrants/prepare-life-canada/provinces-territories.html. Acesso em 01 mai. 2019. 
70 Traduzido do inglês: BBC. Canada country profile. Disponível em: https://www.bbc.com/news/world-us-

canada-16841111. Acesso em 01 mai. 2019. 
71 Ibid. 
72 Traduzido do inglês: UNDP. Human Development Reports. Disponível em: 

http://hdr.undp.org/en/composite/HDI. Acesso em 01 mai. 2019. 
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desenvolvidos do mundo, com padrões excelentes de educação, saúde, segurança e estabilidade 

financeira da população.73 

No tocante à educação básica, o Canadá possui índices acima da média mundial, nos 

quais 89% dos adultos com idades entre 25 e 64 anos obtiveram o equivalente a um diploma de 

ensino médio. Os índices são ainda maiores quando analisados apenas em relação às mulheres, 

visto que 90% das mulheres concluíram o ensino médio em face de 88% dos homens. Ainda, 

dentre as políticas do país, é possível observar o forte comprometimento cultural à educação 

para as crianças com forte investimento de base em alfabetização e o respeito destinado aos 

professores, que são escolhidos entre os melhores alunos de cada turma do ensino médio.74 

Os meios para garantir o excelente desempenho são os esforços sistemáticos realizados 

pelo país de homogeneidade socioeconômica, no qual apresenta pouca diferença nas médias 

dos estudantes mais e menos economicamente favorecidos, bem como entre os diferentes 

gêneros.75 

A preocupação do país com a educação ultrapassa os limites territoriais e oferece ajuda 

a nível mundial, de maneira que no ano de 2018 o Canadá anunciou a criação de um fundo de 

3,8 bilhões de dólares canadenses para a educação de mulheres e meninas em situações de crise 

e conflito, como forma de viabilizar a igualdade de gênero, o acesso igualitário à educação de 

qualidade e as oportunidades de aprendizagem.76    

      

3.4 MÉXICO 

Os Estados Unidos Mexicanos compõem uma república constitucional federal, 

localizada na América do Norte, entre Estados Unidos e Guatemala. Desde a crise econômica 

de 2008, o país enfrenta altos índices de violência e pobreza77. Na última década, a América 

Latina como um todo está avançando na luta contra a desigualdade de gênero. Os índices 

mexicanos de mulheres que saíram do ensino básico para entrar no superior saltou de 25% para 

39% em 2016. 

                                                 
73 Traduzido do inglês: OECD Better Life Index. Canadá. Disponível em: 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/pt/paises/canada/. Acesso em 02 mai. 2019. 
74 Ibidem. 
75 Traduzido do inglês: BBC. Como o Canadá se tornou uma superpotência em educação. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-40816777. Acesso em 02 mai. 2019. 
76 Traduzido do inglês: EBC. Canadá cria fundo que destinará US$ 3 bilhões à educação para mulheres. 

Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2018-06/canada-cria-fundo-que-destinara-

us-3-bilhoes-educacao-para-mulheres. Acesso em 02 mai. 2019. 
77 Traduzido do inglês: CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY – CIA. The World Factbook – North 

America: Mexico. Disponível em: https://www.cia.gov/librarY/publications/the-world-factbook/geos/mx.html. 

Acesso em 27 mar. 2019. 
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No tocante à produção de ciência, há uma disparidade significativa entre o contingente 

de pesquisadores homens e mulheres. Entre a Argentina, Brasil, Espanha e México, a média de 

doutoras que trabalham em áreas de pesquisa é de 36,6%. Dentre os países, o que detém a menor 

porcentagem é o México78. A diferença de horas de trabalho entre homens e mulheres também 

é significativa: enquanto as mulheres acumulam 76 horas semanais, os homens detêm uma 

média de 58, segundo relatório da ONU79. 

Uma das questões importantes relativas à educação de nível fundamental para meninas 

no país é o acesso aos banheiros. Em 2014, foi reportada a ocorrência periódica de abusos 

sexuais na escola e chantagem sexual, que muitas vezes ocorrem dentro dos banheiros, e que 

acabam sendo naturalizados até mesmo pelos professores.80 

No final do ano de 2018, foi realizada uma movimentação estudantil histórica pela 

educação pública, protagonizada por mulheres. Na Cidade do México, cerca de 200 mil pessoas 

mobilizaram-se em uma marcha que reivindicava, além da pauta educacional, pelo combate à 

violência de gênero e pelo direito ao aborto. O grupo sofreu repressão violenta por parte de 

tropas governamentais. 81 82  

 

3.5 NICARÁGUA 

A República da Nicarágua é um país da América Central, sua capital é Manágua e 

possui uma extensão de 130.370km². A população do país é de aproximadamente 6 milhões de 

habitantes, sendo a maioria multiétnica e a língua principal é o espanhol. Como forma de 

                                                 
78 AGÊNCIA IBEROAMERICANA PARA LA DIFUSION DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA. No 

México a igualdade de gênero avançou, mas ainda não é suficiente: mulheres cientistas. Disponível em: 

http://www.dicyt.com/viewNews.php?newsId=16933. Acesso em 02 mai. 2019. 
79 NAÇÕES UNIDAS. Relatório da ONU investiga desigualdade de gênero no trabalho na América Latina 

e Caribe. Disponível em:  https://nacoesunidas.org/mulheres-trabalham-mais-do-que-os-homens/. Acesso em 02 

mai. 2019. 
80 VENTAS, L. O país onde as meninas têm medo de usar o banheiro das escolas, BBC News Brasil. Disponível 

em: https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/04/160404_nicaragua_banheiro_lab. Acesso em 02 mai. 

2019.  
81 ESPINOSA, J. México: diez claves para entender la lucha universitária y el ataque de las autoridades. La 

izquierda diário, 2018. Disponível em: http://www.laizquierdadiario.com/Mexico-diez-claves-para-entender-la-

lucha-universitaria-y-el-ataque-de-las-autoridades. Acesso em 03 mai. 2019. 
82 ESQUERDA DIÁRIO. Mulheres à frente da luta pela educação pública no México. Disponível em: 

https://www.esquerdadiario.com.br/Mulheres-a-frente-da-luta-pela-educacao-publica-no-Mexico. Acesso em 03 

mai. 2019. 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/04/160404_nicaragua_banheiro_lab
https://www.esquerdadiario.com.br/Mulheres-a-frente-da-luta-pela-educacao-publica-no-Mexico
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governo, é uma república democrática representativa e, desde 2001, Daniel Ortega tem exercido 

o cargo presidencial.83 O IDH da nação é considerado mediano (0,658)84. 

O país é o mais pobre da América Central e o segundo mais pobre do hemisfério 

ocidental, possuindo altos índices de desemprego e pobreza, com predominância rural na 

economia. Os níveis alarmantes de pobreza tiveram um efeito negativo sobre a qualidade da 

educação no país, afetando desproporcionalmente as crianças nas áreas rurais.85 

Apesar de progressos significativos, como a redução para 5% da taxa de analfabetismo 

da população adulta e o aumento de matriculadas no ensino primário, a Nicarágua enfrenta 

vários desafios no setor da educação. O principal desafio é o alto número de crianças fora da 

escola, principalmente em áreas rurais, atrelado aos baixos níveis de resultado de aprendizagem 

dos estudantes nas avaliações regionais e deficiente qualidade da educação pré-escolar.86 

O acesso à educação difere ligeiramente entre as crianças e jovens do sexo masculino 

e feminino. Isso faz com que o sistema de educação da Nicarágua pareça muito bom em termos 

de igualdade de gênero, mas isso ocorre apenas em razão do acesso à escola não ser global para 

ambos os sexos. Em 2000, 69% das mulheres completaram o ensino primário e estima-se que 

esse número atinja 91% até 2020. A conclusão do ensino médio feminino em 2000 foi de 49% 

e estima-se que atinja 70% até o ano 2020.87 

É difícil para essas crianças, especificamente meninas, ter acesso à educação em razão 

da pobreza no país. As famílias contam com o apoio financeiro dos filhos a partir dos 10 anos 

de idade, por consequência essas crianças são frequentemente forçadas a abandonar a escola 

antes do quinto ano para ajudar a sustentar economicamente suas famílias. As garotas são 

frequentemente convocadas para fazer trabalho doméstico, como cuidar de seus irmãos e outras 

tarefas do lar, enquanto suas mães trabalham, tornando a educação a segunda prioridade.88 

 

                                                 
83 Traduzido do inglês: CIA. The World Factbook. Nicaragua. Disponível em: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nu.html. Acesso em 01 mai. 2019. 
84 Traduzido do inglês: UNDP. Human Development Reports. Disponível em: 

http://hdr.undp.org/en/composite/HDI. Acesso em 01 mai. 2019. 
85 Traduzido do inglês: Global Partnership for Education. Nicaragua. Disponível em: 

https://www.globalpartnership.org/country/nicaragua. Acesso em 01 mai. 2019. 
86 Ibidem. 
87 The Borgen Project. CREATING NEW PRIORITIES: HOPE FOR GIRLS’ EDUCATION IN 

NICARAGUA. Disponível em: https://borgenproject.org/girls-education-in-nicaragua/. Acesso em 01 mai. 2019. 
88 Ibid. 
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3.6 VENEZUELA 

A República Bolivariana da Venezuela é um país sul americano, redemocratizado 

desde 1959 após governos militares. Depois do governo de Chávez, que reduziu de maneira 

importante índices de pobreza e fome, a Venezuela passa por um momento conflituoso e por 

uma grave crise migratória. Desde 2014, a queda no preço da gasolina gerou uma severa crise 

econômica dentro de uma nação que depende de modo fulcral de indústrias de exploração e 

refino de petróleo. Para agravar a instabilidade da nação, o governo de Maduro tem sua 

legitimidade questionada pela oposição representada por Juan Guaidó, presidente 

autoproclamado que foi reconhecido por algumas nações, como EUA e Brasil. 8990 

A população venezuelana é marcada por uma diversidade de etnias, com diversos 

grupos indígenas, e atualmente tem cerca de 3,4 milhões de migrantes distribuídos ao redor do 

mundo91. Nessa situação, as mulheres e meninas têm sido afetadas diretamente92. Apesar de 

iniciativas de transferência de renda, como o Madres del Barrio (mães da favela), o aborto é 

ilegal no país e os índices de feminicídio estão entre os 15 mais altos do mundo.  

A realidade das meninas venezuelanas é agravada pela ausência de educação sexual 

nas escolas93 e acesso restrito ao uso de contraceptivos devido a escassez de remédios no país, 

o que resulta em números altos de gravidez na adolescência. Em 2011, um em cada quatro 

partos era de uma menina com menos de 19 anos de idade94. Com a fome e a crise migratória, 

crescem os índices de prostituição no país. Com as meninas indígenas, é relatado que o valor 

ganho pela prostituição é entre 1 e 2 mil bolívares (entre 25 a 50 centavos de dólar americano)95.  

                                                 
89 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY – CIA. The World Factbook – South America: Venezuela. 

Disponível em: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ve.html. Acesso em 27 mar. 

2019. 
90 BRASIL DE FATO. O que está acontecendo na Venezuela?. Disponível em: 

https://www.brasildefato.com.br/especiais/o-que-esta-acontecendo-na-venezuela/. Acesso em 27 mar. 2019. 
91 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY – CIA. The World Factbook – South America: Venezuela. 

Disponível em: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ve.html. Acesso em 27 mar. 

2019. 
92 GLOBAL VOICES. São as mulheres as que mais sofrem na crise da Venezuela. Disponível em: 

https://pt.globalvoices.org/2018/09/09/sao-as-mulheres-as-que-mais-sofrem-na-crise-da-venezuela/. Acesso em 

02 mai. 2019. 
93 MATUTE, M. A. Adolescente venezolano vive en desinformación sexual, El Impulso, 2016. Disponível em: 

https://www.elimpulso.com/2016/09/24/adolescente-venezolano-vive-desinformacion-sexual/. Acesso em 02 

mai. 2019. 
94 GAZETA DO POVO. Venezuela, país com mais adolescentes grávidas da América do Sul. Disponível em: 

https://www.gazetadopovo.com.br/mundo/venezuela-pais-com-mais-adolescentes-gravidas-da-america-do-sul-

awwj45i4t02a9ms07nytibhhq/. Acesso em 02 mai. 2019. 
95 ALEX, G. O. O drama das meninas venezuelanas obrigadas a se prostituir para comer. BBC News Brasil, 

2016. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-38183602. Acesso em 02 mai. 2019. 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-38183602
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Neste cenário, o acesso à educação formal diminui. Estima-se que como resultado da 

crise, quase três milhões de crianças venezuelanas estão perdendo aulas. A oferta de alimento 

nas escolas, que costumava a ser uma das vantagens do acesso à educação, teve seu 

fornecimento reduzido significantemente. Em contrapartida, o governo de Maduro alega que 

75% do orçamento nacional vai para o setor social. 96 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
96 MORAIS, T. Quase 3 milhões de crianças sem escola na Venezuela, Renova Mídia, 2018. Disponível em: 

https://renovamidia.com.br/quase-3-milhoes-de-criancas-sem-escola-na-venezuela/. Acesso em 02 mai. 2019. 
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4 ÁSIA 

A Ásia é o maior e mais populoso continente do mundo, compartilha fronteiras com a 

Europa e a África a oeste, a Oceania a sul e a América do Norte a leste. Possui em sua área os 

pontos mais altos e mais baixos da superfície terrestre e sua costa é considerada a mais longa, 

de maneira que o continente está sujeito a extremos climáticos e produz as mais variadas 

espécies vegetais e animais da terra.97 

Em termos gerais, o continente é limitado a leste pelo Oceano Pacífico, a sul pelo 

Oceano Índico e a norte pelo Oceano Ártico. A fronteira da Ásia com a Europa é uma 

construção histórica e cultural, uma vez que não existe separação física e geográfica clara entre 

eles. É algo arbitrário e mudou desde a primeira concepção na antiguidade clássica.98 

Devido ao seu tamanho imenso e populações diversas, é quase impossível oferecer 

uma história unificada da Ásia. O continente é o berço de quase todas as principais religiões do 

mundo hoje, bem como um grande número de avanços tecnológicos e civilizacionais.99 

 

4.1 AFEGANISTÃO 

A República Islâmica do Afeganistão está localizada no sudeste asiático e faz fronteira 

com diversos países, dentre eles China, Paquistão e Irã. Em 2018, o país possuía cerca de 34 

milhões de habitantes, 40% destes com idades entre 0 e 14 anos. A idade média de mães no 

momento do nascimento do primeiro filho é de 19 anos. Além disso, a expectativa de tempo de 

vida escolar no país é de 10 anos para a população geral, subindo para 13 anos para meninos e 

8 anos para as meninas100. A maioria da população é muçulmana, com cerca de 80 a 85% de 

sunitas e 15 a 20% da vertente xiita101. 

A infraestrutura do país é precária e necessita grandemente de auxílio internacional. 

Em grande parte, isso se deve à ascensão do grupo Talibã durante os anos 90, após o fim da 

dominação de tropas soviéticas em seu território. O grupo terrorista é originário da fronteira do 

país com o Paquistão, e tem como objetivo impor a lei islâmica no Afeganistão, a Xaria. Dentre 

                                                 
97 WORLDATLAS. Asia. Disponível em: https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/as.htm. Acesso em 

10 mai. 2019. 
98 BRITANNICA. Asia. Disponível em: https://www.britannica.com/place/Asia. Acesso em 10 mai. 2019. 
99 WORLDATLAS. Asia. Disponível em: https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/as.htm. Acesso em 

10 mai. 2019. 
100 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY – CIA. The World Factbook – South Asia: Afghanistan. 

Disponível em: https://www.cia.gov/-library/publications/the-world-factbook/geos/af.html. Acesso em 27 mar. 

2019. 
101 GASPER, P. Afghanistan, the CIA, bin Laden, and the Taliban, 2001. Disponível em: 

http://www.thirdworldtraveler.com/Afghanistan/Afghanistan_CIA_Taliban.html. Acesso em 27 mar. 2019.   

https://www.cia.gov/-library/publications/the-world-factbook/geos/af.html
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estas leis, inclui-se a obrigatoriedade do uso da burca pelas mulheres e proibição de escolas 

para as meninas. O grupo foi responsável pelo atentado a Malala Yousafai em 2012. Estima-se 

que 20% do território afegão esteja sob controle do Talibã.102,103 

Os índices de igualdade de gênero no país têm melhorado nos últimos anos, mas 

permanecem graves: Estima-se que das 3 milhões crianças afegãs que estão fora da escola, 70% 

sejam meninas104. Além disso, uma menina afegã pode casar-se legalmente a partir dos 15 anos 

de idade105. Muitos pais não permitem que as filhas sejam ensinadas pelos homens, e a escassez 

de professoras combinada com a necessidade de mudança devido a conflitos armados, que 

juntamente com os altos índices de casamento infantil culminam numa exclusão em massa das 

mulheres e meninas da sala de aula.106 Em contrapartida, o Afeganistão lançou, em 2019, um 

plano para educar todas as meninas até 2030. Ele envolve a contratação de professores, 

construção de novas escolas, além da melhoria dos currículos dos colégios107.  

 

4.2 ARÁBIA SAUDITA 

O Reino da Arábia Saudita é uma monarquia localizada no Oriente Médio, na fronteira 

com o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho, ao norte do Iêmen. Possui uma extensão territorial de 

2.149.690 km² e uma população de 33 milhões de habitantes. O país é o berço do Islã e lar dos 

seus dois santuários mais sagrados, Meca e Medina. O moderno Estado saudita foi fundado em 

1932, após uma campanha de 30 anos para unificar a maior parte da Península Arábica.108 

A nação figura entre as que menos concede igualdade de direitos econômicos entre os 

gêneros, com pontuação de 25,6. Segundo o Banco Mundial, essa disparidade restringe a 

                                                 
102 QUESADA, J. D. Afeganistão, sangue e esquecimento. El País, 2016. Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/07/29/internacional/1469818201_462124.html. Acesso em 27 mar. 2019. 
103 POLITIZE! Talibã e sua atuação no mundo do terrorismo. Disponível em: 

https://www.politize.com.br/taliba-terrorismo/. Acesso em 27 mar. 2019. 
104 NAÇÕES UNIDAS. Afeganistão: ONU pede aprovação de lei que criminaliza violência contra as mulheres. 

Disponível em: https://nacoesunidas.org/afeganistao-onu-pede-aprovacao-de-lei-que-criminaliza-violencia-

contra-as-mulheres/. Acesso em 27 mar. 2019. 
105 UNGEI – UNITED NATIONS GIRLS’ EDUCATION INITIATIVE. Afghanistan. Disponível em: 

http://www.ungei.org/infobycountry/afghanistan.html. Acesso em 27 mar. 2019. 
106 NAÇÕES UNIDAS BRASIL. “Casamento Infantil”, 2019. Disponível em: 

https://noticias.r7.com/internacional/afeganistao-lanca-plano-para-educar-todas-as-meninas-ate-2030-06022019. 

Acesso em 3 mai. 2019. 
107 PORTAL R7. Afeganistão lança plano para educar todas as meninas até 2030. Disponível em: 

https://noticias.r7.com/internacional/afeganistao-lanca-plano-para-educar-todas-as-meninas-ate-2030-06022019. 

Acesso em 27 mar. 2019.  
108 CIA. The World Factbook. Disponível em: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/sa.html. Acesso em 01 mai. 2019. 
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capacidade das mulheres de conseguir um emprego ou abrir uma empresa, assim como de tomar 

as melhores decisões econômicas.109 

A Arábia Saudita gasta bilhões de dólares para melhorar a educação de mulheres, 

como parte de um incentivo maior para preparar as jovens sauditas para o mercado de trabalho. 

Isso quer dizer que campi foram reformados, houveram melhorias nas estruturas e nos 

programas de pesquisa, além de uma pequena expansão no currículo para mulheres. Contudo, 

o ensino é estritamente ligado ao mercado de trabalho. Há poucos cursos políticos. "Existe uma 

grande diferença entre força de trabalho e direitos. Eles precisam de professores e preencher 

cargos, não precisam de cientistas políticos e tomadores de decisão", disse Aziza Yousef, da 

Universidade Rei Saud.110 

 

4.3 CHINA 

A República Popular da China é uma república socialista localizada no leste da Ásia, 

o quarto maior país em área e o maior em população do mundo. Sua capital ,Beijing, é centro 

cultural e econômico, Shanghai centro industrial e Hong Kong uma região administrativa, com 

o principal porto e centros comerciais.111 

Quanto à educação de meninas, principalmente nas regiões atingidas pela pobreza, em 

que as famílias não possuem recursos suficientes para enviar todos os filhos à escola, não é 

prioridade, uma vez que eles preferem ainda educar os meninos primeiro.112 

Diante disso, em 1989 o Fundo das Crianças e Adolescentes da China lançou o projeto 

Spring Bud Project, para ajudar meninas que abandonaram os estudos a retornarem para escola 

e com melhores condições de permanência. Até 2010 o programa arrecadou mais de 600 

milhões de ienes (US$ 88,2 milhões) para construir 500 escolas, operar 5.000 aulas especiais e 

patrocinar educação e treinamento em habilidades práticas para mais de 1,7 milhão de meninas 

                                                 
109 G1. Mulheres possuem 75% dos direitos econômicos concedidos aos homens, diz Banco Mundial. 

Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/02/28/mulheres-possuem-75-dos-direitos-

economicos-concedidos-aos-homens-diz-banco-mundial.ghtml. Acesso em 01 mai. 2019. 
110 G1. Na Arábia Saudita, mulheres só pode estudar se um parente permitir. Disponível em: 

http://g1.globo.com/educacao/noticia/2013/12/na-arabia-saudita-mulheres-so-podem-estudar-se-um-parente-

permitir.html. Acesso em 01 mai. 2019. 
111 GUIA GEOGRÁFICO (Comp.). China: Geografia. Disponível em: http://www.guiageo-

china.com/geografia.htm. Acesso em 03 mai. 2019. 
112 CHINA HOJE (Ed.). Peng Liyuan participa de sessão da Unesco sobre educação de meninas e mulheres. 

Disponível em: http://www.chinahoje.net/peng-liyuan-participa-de-sessao-da-unesco-dobre-educacao-de-

meninas-e-mulheres/. Acesso em 03 mai. 2019. 

http://g1.globo.com/educacao/noticia/2013/12/na-arabia-saudita-mulheres-so-podem-estudar-se-um-parente-permitir.html
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2013/12/na-arabia-saudita-mulheres-so-podem-estudar-se-um-parente-permitir.html
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na China. Atualmente são gastos entre 1.200 e 1.500 ienes (US$ 197-246) por pessoa todos os 

anos.113,114 

Desde 2006, com a Lei de Educação Obrigatória alterada na China, crianças em áreas 

rurais e famílias urbanas pobres, não têm que pagar durante os nove anos obrigatórios de 

educação. Então, o Spring Bud Project aumentou o seu âmbito de despesas com matrícula para 

se concentrar no ensino superior auxiliando universitárias.115,116 

 

4.4 ÍNDIA 

A Índia é uma das civilizações mais antigas do mundo, com uma variedade 

diversificada e uma rica herança cultural.117 Localizada em uma península ao oeste da Ásia e 

separada pela cordilheira do Himalaia,118 a República da Índia é o sétimo maior país do mundo 

e possui uma das maiores populações com cerca de mais de 1 bilhão e 200 milhões de 

habitantes. Apesar de ser uma sociedade antiga, a sua independência é recente. Durante a 

década de 1950 o país se tornou uma república independente do Reino Unido.119 

Quando se trata de educação, a Índia é tão audaciosa quanto irregular. Isso porque, 

apesar de seus altos índices de analfabetismo, que chegam a 25%, o país é considerado um dos 

melhores polos de ensino superior do mundo. Mais de meio século depois de sua independência, 

hoje o sistema de educação superior na Índia se tornou o terceiro maior do mundo, depois de 

China e Estados Unidos. O setor é regulado pelo University Grants Commission (UGC), órgão 

governamental similar ao Ministério da Educação, e, tal como no Brasil, em decorrência da 

imensa desigualdade econômica e social, as políticas de acesso estão entre os princípios básicos 

do órgão.120 

                                                 
113 CHINA HOJE (Ed.). Peng Liyuan participa de sessão da Unesco sobre educação de meninas e mulheres. 

Disponível em: http://www.chinahoje.net/peng-liyuan-participa-de-sessao-da-unesco-dobre-educacao-de-

meninas-e-mulheres/. Acesso em 03 mai. 2019. 
114 Traduzido do inglês: WIKIGENDER (Ed.). Spring Bud Project. Disponível em: 

https://www.wikigender.org/wiki/spring-bud-project/. Acesso em 03 mai. 2019. 
115 Traduzido do inglês: WENJUN, Fan; YUAN, Zhang. 25 Years and Counting! Spring Bud Project Helps 

Impoverished Girls Return to School. 2014. Disponível em: 
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https://www.india.gov.in/india-glance/profile. Acesso em 27 abr. 2019. 
118 Traduzido do inglês: CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY - CIA . The World Factbook - South Asia: 

India. Disponível em: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html. Acesso em 01 

mai. 2019. 
119 Ibid. 
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No coração do problema da educação para meninas reside o fato de que a população 

feminina ainda é considerada como indivíduo de segunda classe em grandes áreas do país. O 

acesso às ferramentas que permitam uma vida saudável - educação, saúde e riqueza - para uma 

mulher é desproporcional ao homem e mantido como parte dos costumes "tradicionais".121 De 

acordo com as estatísticas divulgadas pelo censo de 2011, o mais atualizado, a taxa de 

alfabetização feminina acima dos 15 anos na Índia é de apenas 59,28%.122 

 

4.5 INDONÉSIA  

A República da Indonésia é uma república presidencialista localizada no Sudeste da 

Ásia, arquipélago entre o Oceano Índico e o Oceano Pacífico, com uma extensão territorial de 

1,904,569 km² e 262 milhões de habitantes. Colonizada pela Holanda no início do século XVII 

e pelo Japão entre 1942 à 1945, o país declarou sua independência pouco antes da rendição do 

Japão, mas isso exigiu quatro anos de brigas, negociações intermitentes e mediação da ONU 

antes da Holanda concordar em transferir a soberania em 1949.123 

Diante disso, a Indonésia é hoje a terceira democracia mais populosa do mundo, o 

maior estado arquipélago e a maior nação de maioria muçulmana do mundo.124 No entanto, 

ainda existem vários desafios, os quais incluem: aliviar a pobreza, melhorar a educação, 

prevenir o terrorismo, consolidar a democracia após quatro décadas de autoritarismo, 

implementar reformas econômicas e financeiras, acabar com a corrupção, reformar o sistema 

de justiça criminal, enfrentar as mudanças climáticas e controlar doenças infecciosas, 

particularmente as globais e importância regional.125  

Após o terremoto de magnitude 6,3 em 2006, aproximadamente 1.000 escolas foram 

destruídas e 6.234 pessoas foram mortas em Yogyakarta, Java, Indonésia. Em resposta, 

organizações como a Iniciativa de Educação de Meninas das Nações Unidas expandiram seus 

esforços para melhorar a educação de meninas na Indonésia. De acordo com o Plano de 

                                                 
121 WOMEN’S FORUM. Women’s Education In India: Facts And Statistics On Importance Of Female 

Literacy. Disponível em: https://women-s.net/womens-education-in-india/. Acesso em 27 abr. 2019. 
122 UNESCO INSTITUTE FOR STATISTICS. India: Education and Literacy. Disponível em: 

http://uis.unesco.org/en/country/IN. Acesso em 23 mai. 2019. 
123 CIA. The World Factbook. Disponível em: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/id.html. Acesso em 01 mai. 2019. 
124 WORLDOMETERS. Indonesia Population. Disponível em: https://www.worldometers.info/world-

population/indonesia-population/. Acesso em 01 mai. 2019.  
125 HUMAN RIGHTS WATCH. Indonesia events of 2017. Disponível em: https://www.hrw.org/world-
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Resposta do Terramoto de Indonésia de 2006, as tendas escolares foram fornecidas pela 

USAID, Save the Children, UNICEF e pelo governo japonês.126 

Dados sobre as taxas de transição escolar mostram que meninos e meninas prosseguem 

igualmente da escola primária para a escola secundária júnior. A taxa de transição do ensino 

primário para o ensino médio relacionada aos meninos (83%) é um pouco maior - embora não 

seja significativamente - do que a das meninas (81%). A diferença de gênero nas taxas de 

transição aumenta um pouco no próximo nível do secundário júnior para o ensino médio (73% 

para os meninos em comparação com 69% para as meninas).127 

Isso significa que a Indonésia não tem sérios problemas de gênero na educação? Longe 

disso. Tais questões são menos óbvias, mais complexas e intratáveis - talvez mais difíceis de 

resolver com soluções rápidas - continuando a atormentar a Indonésia. Essas questões tornam-

se barreiras para alcançar a igualdade de gênero na educação e incluem livros didáticos que 

reforçam estereótipos e continuam sendo amplamente usados nas escolas. 128 

Atualmente, as estratégias de implementação para as políticas gerais e de gênero 

específicas acima abarcam: criar um movimento nacional para a conclusão da educação básica, 

envolvendo comunidades, especialmente pais e líderes comunitários, ONGs, setores privado e 

industrial; aprimorar e fortalecer os programas essenciais existentes para aumentar a matrícula, 

enquanto reavalia as atividades do programa que são menos essenciais; e mobilizar recursos 

para manter e melhorar o Programa de Educação Básica.129 

 

4.6 IRÃ 

A República Islâmica do Irã é um país do Oriente Médio com área total de 1.648.195 

km², uma população de 83.024.745 de habitantes, sendo 99,4% deles fiéis da religião islâmica, 

cujo PIB representa o montante de US$ 430,7 bilhões.130  

                                                 
126 BORGAN PROJECT. Girls education in Indonesia focuses on early childhood education. Disponível em: 
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Não diferente de outros países, o acesso das meninas e mulheres à educação no Irã 

passou por um processo histórico essencialmente negligente sobre o que hoje é considerado um 

direito131. Isso porque, desde as Dinastias mais antigas do território Persa, que atualmente 

corresponde à República do Irã, as barreiras estruturais foram opressivamente impostas pelas 

classes dominantes.132  

De início, só era possível para as mulheres estudar caso algum parente homem 

permitisse, então, apenas uma ínfima parcela delas conseguiam. Quando os monarcas 

resolveram propor algo para a questão, já na Dinastia Qajar, em 1848, a solução parcial veio 

acompanhada de uma forte segregação socioeconômica: somente as meninas de classes mais 

abastadas acessavam a educação formal e em ambientes completamente separados dos 

meninos.133 

Foi durante a Dinastia Palahvi, na década de 1950, que a educação para meninas e 

mulheres começou a ser expandida e acompanhada de uma maior inserção delas na sociedade. 

Durante esse período, em que pese as críticas à ocidentalização de uma nação fortemente ligada 

aos seus valores religiosos, as taxas de alfabetização entre a parcela feminina da sociedade 

aumentaram e esse avanço prosseguiu com o advento da Revolução Islâmica em 1979, fazendo 

o país atingir a marca de 87,9% de mulheres adultas alfabetizadas em 2015.134 

Nesse aspecto, é importante salientar que o Islã não deve ser confundido com o Talibã. 

Logo, o Islã não é contra a educação de mulheres. Entretanto, a Revolução Islâmica instituiu o 

posto de Líder Supremo do Irã135, o qual é ocupado hoje pelo Aiatolá Ali Khamenei136 que sim, 

defende que as meninas tenham acesso à educação, mas desde que conforme os preceitos do 

Alcorão.137  

                                                 
131 Traduzido do inglês: IRÃ. Constituição (1979). Constitution Of The Islamic Republic Of Iran. Teerã, 

Disponível em: https://publicofficialsfinancialdisclosure.worldbank.org/sites/fdl/files/assets/law-library-

files/Iran_Constitution_en.pdf. Acesso em 02 mai. 2019.  
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Anthropology, [s.l.], v. 4, n. 11, nov. 2016. Horizon Research Publishing Co., Ltd. 
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134 Ibidem, p. 1005. 
135 TRAUMANN, Andrew Patrick. Turbulência no Oriente Médio: Como a Revolução Iraniana foi retratada pela 
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Revolution. Disponível em: http://english.khamenei.ir/news/2130/bio. Acesso em 03 mai. 2019. 
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Dessa forma, embora a taxa de matrículas do sexo feminino na educação básica 

secundária - equivalente ao ensino médio brasileiro – tenha alcançado os 89,9% em 2017138, e 

na educação superior, os 65,52% em 2016139, essa presença se dá em razão da confiança das 

famílias sobre  as instituições de educação controladas por um governo fundamentalista 

islâmico, cujo o Líder Supremo já afirmou: “O Irã não vai se submeter a Agenda de Educação 

2030 da UNESCO”140.  

 

4.7 PALESTINA 

O Estado da Palestina é dito de direito, diferente do termo “de fato” utilizado para os 

demais países141. Tem sua população em 4,816 milhões de habitantes e um IDH de 0,686. 

Reivindica Jerusalém Ocidental como sua capital, contudo, seu atual centro administrativo se 

encontra na cidade de Ramallah. Sua independência foi declarada em 1988 pela Organização 

para a Libertação da Palestina142. No ano de 1993 foi estabelecida a Autoridade Nacional 

Palestina, a qual realiza a administração sócio-política das áreas A e B da Cisjordânia por meio 

do partido Fatah. O outro partido local, Hamas, faz o controle da Faixa de Gaza143. 

No mês de outubro de 2011, a UNESCO reconheceu a Palestina como membro de 

pleno direito, ou seja, possuidor de todos os direitos e deveres dos demais países presentes na 

organização.144 

Desde 2014, o Hamas, partido que administra a Faixa de Gaza, determinou que 

homens não poderão mais dar aulas para alunas, e as meninas não poderão mais estudar com 

os meninos a partir dos 9 anos de idade. O Ministério da Educação do Hamas, impõe que a 

medida seja válida não só para escolas muçulmanas, mas também para as cristãs e as 

                                                 
138 Traduzido do inglês: BANCO MUNDIAL. World Development Indicators: School enrollment, secundary, 
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administradas pelas Nações Unidas. Medidas como a obrigatoriedade da vestimenta islâmica 

para ir à escola já haviam sido impostas.145 

Aproximadamente metade das 692 escolas administradas pela Agência das Nações 

Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA) na região foram impactadas, 

atacadas ou ficaram de alguma forma inoperantes por conflitos até 2016. Isso significa 302 

escolas diretamente afetadas pelos conflitos.146 

A agência possui um programa chamado “Educação em Emergências” em que dá aulas 

para dezenas de milhares de crianças refugiadas no Oriente Médio através da “TV UNRWA 

que transmite módulos de educação a distância interativos. Em Gaza e na Cisjordânia, 

conselheiros psicossociais realizam tratamentos para minimizar os efeitos do trauma na saúde 

mental de crianças, evitando o surgimento de transtornos decorrentes dos mesmos.147 

 

 4.8 PAQUISTÃO 

A República Islâmica do Paquistão é um país soberano localizado ao Sul da Ásia, com 

recente processo de independência, ocorrido pela dissolução do império colonial britânico em 

1947. É o sexto país mais populoso do mundo, com número de habitantes superior a 

200.000.000 (duzentos milhões) e a religião predominante é a islâmica. O sistema de governo 

é uma república parlamentarista federal, sendo o Estado considerado detentor de uma das 

maiores forças armadas do mundo.148 

O país possui baixo IDH: 0,562149 e sua base econômica está dividida entre os setores 

agrícolas, industriais e de serviço, com o Produto Interno Bruno (PIB) de 305 bilhões de 

dólares, no qual mais da metade corresponde a participação do setor de serviços150. 

Ocorre que a instabilidade política, a repressão da sociedade civil e da mídia, a 

insurgência violenta e as crescentes tensões étnicas e religiosas são as principais razões para o 
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panorama atual do país, uma vez que desviam a atenção das obrigações do governo de prestar 

serviços essenciais como a educação.151 

A situação do Paquistão é marcada pela deficiência do acesso das meninas à educação, 

no qual mais de um milhão de garotas em idade escolar estão sem frequentar a escola, enquanto 

mais de 3 milhões sofrem alguma espécie de violação no direito à educação. Como 

consequência, o país possui mais de 6 milhões de jovens mulheres entre 15 a 24 anos 

analfabetas, que representa quase 60% da população feminina.152 O governo não investe 

adequadamente nas escolas. O Paquistão gasta muito menos em educação do que o 

recomendado pela UNESCO em sua orientação sobre educação.153 

A falta de acesso ao ensino para meninas faz parte de um cenário mais amplo de 

desigualdade de gênero no Paquistão. O país tem uma das maiores taxas de mortalidade materna 

da Ásia. A violência contra mulheres e meninas - incluindo estupro, os chamados assassinatos 

e violência de “honra”, ataques com ácido, violência doméstica, casamento forçado e 

casamento infantil – fazem parte da realidade do país e a ação do governo é inadequada para 

reverter a situação.154 

Então, além das barreiras governamentais para o acesso das meninas à educação, a 

cultura do país é marcada pela tradição de muitas famílias ainda não acreditarem que as garotas 

devem ser educadas ou acreditam que isso deve ocorrer apenas até certa idade. As meninas são 

frequentemente removidas da escola à medida que se aproximam da puberdade, de maneira que 

essas normas de gênero prejudicam a educação escolar.155 

 

4.9 TURQUIA 

A República da Turquia é um país euro-asiático que ocupa toda a península da 

Anatólia. É um dos seis estados independentes cuja população é majoritariamente turca. Faz 
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fronteira com oito países156, sua capital é Ancara e sua moeda a Lira Turca. Sua população é 

em média 75.627.384  milhões de habitantes e o IDH 0,791.157 

Quanto às matrizes curriculares, a Turquia enfrenta um grande problema: o ensino do 

conceito de jihad nas escolas. Para o governo, a adoção de uma nova “educação de valores” é 

fundamental, e para os grandes críticos do sistema, dizem que os livros são sexistas e 

anticientíficos. O material é distribuído nos colégios vocacionais do país, conhecidos como 

Imam-Hatip durante o ensino médio.158 

Um dos alvos de grande crítica é o livro “Vida de Maomé, O Profeta”, o qual possui 

conteúdo machista e explica a jihad, a “Guerra Santa”. Nesse material é apresentado o conceito 

de obediência da mulher como forma de adoração.159 Além disso, com a omissão de termos 

como “evolução” para explicar ciências, as reações no país foram imediatas, pois essa deveria 

ser ensinada somente nas universidades.160 

De acordo com o Fundo Turco de Filantropia, 40% das meninas Turcas com menos de 

18 anos são forçadas a se casarem e a média nacional de evasão escolar do sexo feminino é de 

56%. Em famílias de baixa escolaridade, o número de casamentos precoces também aumenta, 

fato que infelizmente abrange quase toda a Turquia.161 Ainda, com a chegada de muitos 

refugiados sírios, a situação agravou-se levando ao crescimento no número de meninas sírias 

abusadas dentro e fora da escola.162 
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5 EUROPA 

  Sendo o segundo menor continente do mundo e localizada no hemisfério norte, a Europa 

é apenas maior que a Oceania. Situada a oeste da Ásia e norte da África, o continente possui 

uma massa de terra com uma característica singular, a qual favoreceu a ocupação humana 

durante os primórdios da história da espécie.163 

 Berço de diversas culturas e sociedades antigas e que ainda perpassam os dias atuais, a 

Europa foi composta por Gregos, Romanos, Germânicos, Eslavos e outros povos originários 

que ainda constituem a europa atual. Com o advento da modernidade, esse continente sedia 

diversos organismos internacionais relevantes para o desenvolvimento mundial, a UE (União 

Europeia) é um exemplo notório.164 

 

5.1 ALEMANHA 

A República Federal da Alemanha, localizada na Europa Central, é o país com a 

população mais expressiva da União Europeia, além de ser habitado pela terceira maior 

população de migrantes internacionais em todo o mundo.165Outrossim, é uma grande potência 

– considerada a quarta maior economia do mundo – e, nessa perspectiva, tem desenvolvido 

um alto padrão de vida a partir de um sistema global de segurança social.166 

No âmbito da educação, a Alemanha é reconhecida como um dos 10 países com os 

sistemas pedagógicos mais eficientes do mundo.167 Não obstante, a inserção das meninas nas 

escolas alemãs pode ser considerada precoce quando comparada à situação dos demais países, 

haja vista que, desde a segunda metade do século XIX, o país foi marcado pelo grande 

crescimento de escolas – públicas e privadas – voltadas ao público feminino. Nesse contexto, 

as oportunidades de educação fora de casa para as meninas na Alemanha se expandiram à 
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medida que o crescimento do nacionalismo fomentava reformas educacionais tanto a nível 

primário quanto a nível secundário.168  

Diante disso, a alfabetização em constante expansão, juntamente com um modelo 

educacional inspirado na confiança nacional, formou um solo fértil para o surgimento de uma 

gama de tratados pedagógicos e de uma literatura popular para crianças de ambos os gêneros. 

Tanto os livros voltados para o ensino de garotas quanto aqueles de autoria feminina 

alavancaram um negócio de sucesso, envolvendo a preocupação com a tarefa de educar desde 

cedo as mulheres para garantir o lugar delas na sociedade alemã e, a partir disso, garantir o 

lugar privilegiado da Alemanha no mundo.169 

Contudo, apesar de uma longa história de sucesso nessa temática, atualmente a 

proporção de meninas e meninos matriculados na escola ainda apresenta um certo nível de 

desigualdade, demonstrando uma maior facilidade de acesso por parte da população 

masculina.170 Ademais, insta salientar que a Alemanha possui um sistema de educação baseado 

em meritocracia, resultando numa discrepância considerável de oportunidades no êxito 

educacional quando se põe em xeque as diferenças de classe social.171 

 

5.2 FINLÂNDIA 

A República da Finlândia é um país nórdico situado no norte da Europa. Faz fronteira 

ao sul com a Suécia, ao leste com a Rússia a leste e ao Norte com a Noruega. Sua capital é 

Helsinque, possui cerca de 5,3 milhões de habitantes, sendo que a maior parte da população 

está concentrada no sul do país, além de ser o oitavo maior país da Europa em extensão e o 

menor em densidade populacional da União Europeia. A língua materna da população é o 

finlandês, contudo, o sueco também é dominado em grande parte do território. 

Conhecido inicialmente como um país pobre, na década de 70 iniciou-se o conhecido 

“milagre finlandês”, que foi responsável por uma série de reformas que mudaram o jeito de 

pensar educação pública a nível global, pelos elevados índices comparando a outras nações. 

Baseados em políticas não só educacionais, é conhecida também pelas políticas sociais, que 
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fazem com que todas as camadas tenham acesso ao mesmo nível de escolarização. São 

oferecidos serviços médicos e odontológicos dentro da escola, material escolar gratuito e 

equipes de profissionais responsáveis por acompanhar o desenvolvimento dos alunos. Essa 

construção se deu com intensa participação da sociedade civil, através de associações de pais, 

professores e diferentes setores.172 

A lei do país dá direito, de zero a seis anos, ao acesso à creche em horário integral ou 

parcial para todas as crianças. As taxas variam de acordo com a renda dos pais. Ou seja, para 

famílias de baixa renda as creches são gratuitas. Quando trata-se da educação básica, a escola 

se torna gratuita para todas as crianças e no ensino superior ela permanece sem mensalidades.173 

Conhecida como educação dos paradoxos, na Finlândia são dois os mais 

emblemáticos: o primeiro diz respeito à quantidade de horas aula, visto que no país os dias são 

mais curtos. Enquanto a média mundial é de 6 horas por dia, na Finlândia são 4 horas para que 

haja o tempo de descanso adequado e de realização das demais atividades.174 

O segundo paradoxo é a quantidade de provas e testes, pois esses não são aplicados 

com regularidade, para evitar a aprendizagem associada à ansiedade. Ainda, em razão do  

prestígio dado a carreira do magistério, as vagas em universidades as quais preparam 

professores são disputadissimas e possuem excelente nível.175 

 

5.3 FRANÇA 

A República Francesa é uma nação europeia que possui diversos territórios 

ultramarinos e ilhas ao redor do mundo, em especial na região caribenha. Em conjunto com a 

Alemanha, o país tem papel diplomático importante de liderança e diplomacia dentro da União 

Europeia. A influência econômica, cultural e militar francesa a nível global também é 

significativa em territórios francófonos, como no Canadá, Senegal e Ruanda.176 

O país abriga a sede da UNESCO e as diretrizes do seu sistema de educação são 

pautadas nos ideais da Revolução de 1789, sendo dever do estado prover uma educação 
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175 WALLIN, Claudia. Como oportunidades iguais a ricos e pobres ajudaram Finlândia a virar referência 

em educação. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-45489669. Acesso em 03 mai. 

2019. 
176 Traduzido do inglês: CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY – CIA. The World Factbook – Europe: 

France. Disponível em: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fr.html. Acesso em 27 

mar. 2019. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fr.html


 

 
 

39 

compulsória e de qualidade. Na França, os planos educacionais passam por um crivo de análise 

da perspectiva de gênero antes de ser aprovados e postos em prática.177 

O país foi o berço do movimento feminista178, mas mesmo assim ainda possui uma 

sociedade com resistência a algumas ideias no tocante ao gênero. Em 2018, numa reunião com 

França, Reino Unido e Canadá, foi traçado um plano para colocar todas as meninas do planeta 

na escola até o ano de 2030. No evento, o presidente francês Emmanuel Macron destacou que 

63% dos analfabetos do mundo são mulheres, e que os obstáculos para a escolaridade de 

meninas variam desde à pobreza, à gravidez na adolescência e violência sexual179. 

Contudo, quatro anos antes, pais de alunos de escolas francesas ligados a movimentos 

de extrema direita realizaram um boicote em resposta a um novo plano de igualdade de gênero 

proposto pelo ministério da educação. A rejeição à ideia de uma suposta “teoria de gênero”, 

vista como uma tentativa de "eliminar as diferenças biológicas e sociais” entre homens e 

mulheres, evidencia as diferentes perspectivas dentro do país e a influência da recente onda 

política de extrema direita pela Europa sobre a educação de meninas180. 

A representatividade de mulheres em áreas de ciências exatas permanece sendo um 

desafio para a educação francesa. Existem programas elaborados para jovens mulheres que 

deixaram de frequentar a escola antes de se formarem. O Web@cadémie, por exemplo, é um 

projeto fundado por uma ONG que ensina programação para mulheres que tiveram que 

abandonar os estudos antes de receber seus diplomas. Além de oferecer uma nova chance de 

completar o ensino básico, a iniciativa oferece uma formação acadêmica na área STEM, isto é, 

ciência, tecnologia, engenharia e matemática.181  

 

5.4 ISLÂNDIA 

Sendo uma ilha situada a 700 quilômetros de seu vizinho mais próximo, famosa pelas 

questões de bem-estar social e por suas paisagens únicas, a Islândia é um país nórdico europeu 
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localizado no Oceano Atlântico Norte182 que conta apenas com cerca de 350 milhões de 

habitantes. Sua capital, Reiquiavique, é também a maior cidade local, abrigando quase dois 

terços da população nacional.183  

De acordo com a Organização das Nações Unidas, o país é composto por uma 

sociedade desenvolvida e tecnologicamente avançada, bem como é classificado como o terceiro 

mais desenvolvido do mundo.184  

No que concerne à educação, o sistema islandês possui um nível de qualidade muito 

elevado, com uma taxa de analfabetismo praticamente nula, além de ser regido por um princípio 

fundamental de que todos devem ter oportunidades iguais para se inserirem no meio 

educacional, independentemente de sexo, situação econômica, localização residencial, religião, 

possível deficiência e antecedentes culturais ou sociais. Com base nesse viés, a Islândia aplica, 

há cerca de 30 anos, uma metodologia inovadora de desconstrução de estereótipos de gênero 

em crianças que frequentam o jardim da infância.185  

O método utilizado chama-se Hjalli – que significa “terraço” em português – e foi 

criado pela renomada educadora islandesa Margrét Pála Ólafsdóttir em 1989.  Seu intuito 

principal tem como base ensinar às crianças, desde cedo, assuntos que envolvam a igualdade e 

a diversidade no sentido mais amplo, independentemente do status socioeconômico dos pais.186 

Graças a isso e às diversas outras políticas inovadoras implementadas com sucesso, a 

Islândia encontra-se há nove anos no topo do ranking mundial de igualdade de gênero em 

relação à participação econômica das mulheres, conquistas educacionais, saúde e 

empoderamento políticos.187 
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5.5 NORUEGA 

O Reino da Noruega é um país nórdico encontrado na Península Escandinava, ao norte 

da Europa. Popularmente conhecido apenas como Noruega, possui uma área de 323.802 km2188 

e 5,3 milhões de pessoas189. Por se tratar de uma região historicamente formada por diferentes 

tribos, o norueguês, idioma oficial, não é o único falado pela população, sendo seguido pelo 

iapônio, conjunto linguístico falado em oito municípios ao extremo norte e em algumas regiões 

em outros países, e pelo Kven, originado do dialeto dos povos Kven, que foi considerado língua 

apenas após 2005 pela Carta Europeia das Línguas Regionais ou Minoritárias e é falada pelos 

descendentes dessa tribo.190 

A Noruega está entre os três países com maior igualdade de gênero no mundo, levando 

em consideração vários fatores, como salário e representação política. Durante a década de 90, 

através de uma iniciativa do governo de se investir em igualdade de gênero, oferecendo meios 

para equiparar as oportunidades entre homens e mulheres, foram criadas leis que reservavam 

40% das vagas de uma empresa de capital aberto para mulheres. Cinco anos depois, quando 

analisada a nova realidade do país, o crescimento econômico dessa decisão foi maior que a 

descoberta e exploração de petróleo e gás em território nacional.191 

Outra política adotada pela Noruega, para garantir não apenas a igualdade de gênero, 

mas também as condições para que as mulheres possam se capacitar para esses postos, deu-se 

através do forte investimento na educação das meninas desde a pré-escola. A capacitação dos 

professores e a estrutura de qualidade das instituições de ensino foram fundamentais para criar 

um ambiente de educação igualitário, ensinando e incentivando as meninas acerca de sua 

liberdade e capacidade de escolher qualquer ocupação para seu futuro, sem que haja 

discriminação por parte da sociedade.192 
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Assim, compreendendo que ao longo desses 30 anos o país conquistou um cenário tão 

almejado em diversas localidades do globo, o governo norueguês reconhece sua obrigação em 

passar seu conhecimento e sua experiência à diante, auxiliando outros países na luta pela 

igualdade de gênero. Para isso, as embaixadas norueguesas têm o costume de promover, 

juntamente com o governo dos países nos quais se localizam, seminários, concursos e fóruns 

que enaltecem o valor da mulher na sociedade, na economia e no desenvolvimento nacional.193 

 

5.6 REINO UNIDO 

O Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte é um Estado Soberano, está 

localizado no Noroeste da Europa e é a união política de quatro países: Escócia, País de Gales, 

Irlanda do Norte e Inglaterra. Possui uma extensão territorial de 242.500km², uma população 

de aproximadamente 66 milhões de habitantes e é o 14º na posição de IDH (0,922)194. O país é 

uma democracia parlamentar unitária e monarquia constitucional, baseado no sistema de 

Westminster195, no qual a atual monarca e Chefe de Estado é a Rainha Elizabeth II e o Chefe 

de Governo a Primeira Ministra Theresa May.196 

Foi o primeiro país industrializado do mundo e a maior potência durantes os séculos 

XIX e XX, sendo atualmente um país desenvolvido com forte influência econômica, cultural, 

militar e política. No tocante à educação, todo cidadão britânico deve obrigatoriamente 

frequentar a escola a partir dos cinco anos de idade até os dezesseis. O sistema escolar é dividido 

entre as escolas independent, que equivale às escolas particulares com cobrança de mensalidade 

e as escolas statute-funded que são escolas financiadas pelo governo.197 

Análises recentes de dados sugerem que os meninos estão lutando para acompanhar 

as meninas nos principais marcos do currículo. Nos resultados dos testes de 2015, cerca de 83% 
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das meninas atingiram um escore de nível 4 ou superior, enquanto apenas 77% dos meninos na 

mesma faixa etária foram capazes de atingir nível 4 ou superior.198 

Apesar do país ser progressista na busca de igualdade de gênero e oferecimento de 

oportunidades para ambos os sexos, ainda é possível ver a desigualdade no sistema educacional 

britânico. Alguns desses problemas são estruturais, enquanto outros problemas são causados 

pela sociedade em geral, como a questão do sexismo dentro do ambiente escolar. Nesse sentido, 

mais de três quartos das alunas do ensino secundário do sexo feminino, que frequentam escolas 

mistas, afirmam ter recebido comentários sexistas de outros alunos. Há também preocupações 

acerca da sexualização de garotas jovens dentro do ambiente educacional.199 

Os principais desafios educacionais no país estão ligados à diferença econômica, visto 

que as crianças mais pobres não alcançam os níveis de aproveitamento escolar em comparação 

aos seus colegas de classe mais ricos e o baixo nível de alfabetização está ligado a baixos 

salários e desemprego. Os índices apontam que 1 em cada 3 crianças que vivem na pobreza 

ficam para trás, de maneira que apenas 27% dessas crianças alcançam médias de qualificação 

boas, em comparação com 55% de famílias mais ricas.200 

 

5.7 RÚSSIA 

A Federação Russa é uma nação localizada ao norte dos continentes europeu e asiático, 

considerado o maior país em extensão territorial do mundo com uma população aproximada de 

140 milhões de habitantes, a Rússia tem um dos melhores índices de desenvolvimento humano. 

Ainda que seja uma sociedade antiga a Rússia passou a ter a condição de federação somente 

após a década de 1990 com o rompimento e fim da antiga União da Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS). A sua forma de governo é o semipresidencialismo na qual o presidente 

partilha o poder com os demais chefes dos poderes do Estado.201 

O nível de alfabetização na Rússia entre os 9 e os 49 anos situa-se nos 99,8%. O 

sistema de educação engloba a pré-escola, ensino geral e profissional. O ensino geral tem vários 

níveis: primário, básico e secundário, assim como o ensino especializado e complementar. O 

ensino profissional é dividido igualmente nos seguintes níveis: primário, secundário e superior, 
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every child. Disponível em: https://www.savethechildren.org.uk/what-we-do/education. Acesso em 01 mai. 2019 
201 ITAMARATY ‐  MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. Federação da Rússia. Disponível em: 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/ficha-pais/5587-federacao-da-russia. Acesso em 24 mai. 2019. 
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e inclui pós-graduação e formação profissional complementar. Na Rússia, existem mais de 50 

mil estabelecimentos de ensino geral, nos quais estudam mais de 13 milhões de estudantes, 

entre os quais mais de 70 mil estrangeiros.202 

A história do sistema de Ensino Superior da Rússia começou com a fundação de 

universidades em Moscou e São Petersburgo, em meados do século XVIII. Ela foi formada por 

analogia do sistema de Ensino Superior alemão. Nos tempos soviéticos, o ensino secundário 

era obrigatório para toda a população da Rússia. O ensino superior é altamente valorizado e 

tem grande relevância hoje em dia. Atualmente, mais de 50% das pessoas têm concluído o 

Ensino Superior.203 

Dados apresentados pela UNESCO mostram que a Rússia promove a educação 

feminina com mais ênfase e estes também apontam a maior participação das mulheres dentro 

dos níveis de educação.204 Cerca de 37% das mulheres na Rússia têm educação superior, o que 

representa 8 pontos percentuais acima do indicador correspondente para homens, enquanto o 

salário das mulheres é 73% do salário médio dos homens. Isto foi afirmado pela vice-primeira-

ministra Olga Golodets em uma entrevista com a Agência de Notícias Russa  ‐ TASS205 durante 

o Fórum de Investimento em Sochi.206 

 

 

  

                                                 
202 UNIVERSIDADE DE COIMBRA. Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas: A Educação na Rússia. 

Disponível em: https://www.uc.pt/fluc/depllc/CER/cerfed/edurus. Acesso em 30 abr. 2019. 
203 CER: CENTRO DE EDUCAÇÃO RUSSO. A Educação na Rússia. Disponível em: 

https://eduinrus.ru/pt/about-education-in-russia-pt/education-in-russia-pt. Acesso em 30 abr. 2019. 
204 Traduzido do inglês: UNESCO INSTITUTE FOR STATISTICS. Russian Federation: Education and 

Literacy. Disponível em: http://uis.unesco.org/en/country/RU. Acesso em 30 abr. 2019. 
205 Traduzido do inglês: TASS ‐ RUSSIAN NEWS AGENCY. TASS Today. Disponível em:  

http://tass.com/today. 30 abr. 2019. 
206 Traduzido do inglês: TASS ‐ RUSSIAN NEWS AGENCY. Golodets: as mulheres na Federação Russa são 

mais educadas do que os homens, mas enfrentam discriminação salarial. Disponível em: 

https://tass.ru/ekonomika/4053831. Acesso em 30 abr. 2019. 

https://tass.ru/ekonomika/4053831
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6 OCEANIA 

A Oceania é o menor e mais novo continente do mundo. Formado por 10 mil ilhas e 

14 países, tem 90% de sua área ocupada pela Austrália. Em razão de seu pequeno tamanho e 

das grandes distâncias entre suas nações componentes, a similaridade cultural da região é 

afetada, predominando, nas ilhas menores, as antigas tradições e dialetos indígenas.207 

Exatamente por essa diversidade cultural, é difícil generalizar quando se trata de 

Oceania. A situação da mulher na sociedade e a educação local variam em grande escala, assim 

como as dificuldades enfrentadas, que, muitas vezes, não são lembradas no cenário 

internacional pela baixa representatividade do continente em debates na ONU. A Austrália, por 

ser o maior e mais influente país da região, é o representante oficial da mesma na ONU e em 

seus organismos associados, reivindicando pelas necessidades do continente como um todo.208 

 

6.1 AUSTRÁLIA 

Localizada na Oceania, a Comunidade da Austrália é a maior nação do continente com 

cerca de 23,6 milhões de habitantes. Membro da ONU e da UNESCO desde 1946 o país é 

composto por diversidades culturais, sociais e naturais.209 Com um dos melhores sistemas 

educacionais do mundo, a Austrália possui um número elevado no IDH de 0,937.210 O país 

apresenta taxas baixas e quase irrelevantes sobre a desigualdade de gênero no ambiente escolar, 

devido a políticas públicas que desenvolvem e fomentam essa participação.211 

Por apresentar poucos problemas relacionados às desigualdades de gênero, a Austrália 

chega a ser onde as mulheres ganham mais próximo dos homens. Estando em segundo lugar, a 

Austrália, outro líder de qualidade de vida, mas o topo da lista também está cheio de países 

                                                 
207 Traduzido do inglês: REVIEW, World Population. Largest Countries in Oceania by Area 2019. Disponível 

em: http://worldpopulationreview.com/countries/countries-in-oceania-by-area/. Acesso em 01 maio 2019. 
208 CENTER, Australian. Cultura da Oceania: quais são os cuidados necessários? Disponível em: 

https://australiancentre.com.br/blog/cultura-da-oceania-quais-sao-os-cuidados-necessarios/. Acesso em 01 maio 

2019. 
209 Traduzido do inglês: AUSTRALIAN GOVERNMENT. Our Country. Disponível em: 

https://www.australia.gov.au/about-australia/our-country. Acesso em 3 abr. 2019. 
210 FRANCISCO, W. C. Países com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) muito alto, Brasil Escola. 

Disponível em:  https://brasilescola.uol.com.br/geografia/paises-com-Indice-desenvolvimento-humano-idh-

muito-.htm. Acesso em 3 abr. 2019. 
211 GELEDÉS ‐ INSTITUTO DA MULHER NEGRA . Diversidade de gênero entra no currículo de escolas 

da Austrália. Disponível em: https://www.geledes.org.br/diversidade-de-genero-entra-no-curriculo-de-escolas-

da-australia/. Acesso em 3 abr. 2019. 

http://www.exame.com.br/topicos/australia
https://www.geledes.org.br/diversidade-de-genero-entra-no-curriculo-de-escolas-da-australia/
https://www.geledes.org.br/diversidade-de-genero-entra-no-curriculo-de-escolas-da-australia/
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africanos. Isso não significa que as mulheres vivem melhor nestes lugares, e sim que seus 

salários estão em patamares próximos dos salários dos homens.212 

Em geral, as mulheres estão desproporcionalmente concentradas em setores de 

serviços e no trabalho informal ou de meio período – caracterizados por menor pagamento. Os 

números são de um relatório do Fórum Econômico Mundial que analisa a questão do gênero do 

ponto de vista econômico, político e social.213 

  

                                                 
212 EXAME ECONOMIA. Os 12 países com maior igualdade salarial de gênero. Disponível em: 

https://exame.abril.com.br/economia/os-12-paises-com-maior-igualdade-salarial-de-genero/. Acesso em 26 mai. 

2019. 
213 OS 12 PAÍSES COM MAIOR IGUALDADE SALARIAL DE GÊNERO: Dinamarca é o único país do 

mundo onde, na média, as mulheres ganham mais do que os homens, segundo o Fórum Econômico Mundial; 

Brasil é 69º no ranking. São Paulo, 13 set. 2016. Disponível em: https://exame.abril.com.br/economia/os-12-

paises-com-maior-igualdade-salarial-de-genero/. Acesso em 03 abr. 2019. 

http://www.exame.com.br/topicos/salarios
https://exame.abril.com.br/economia/noticias/por-que-as-mulheres-sao-a-chave-do-desenvolvimento-economico
http://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2014
https://exame.abril.com.br/economia/os-12-paises-com-maior-igualdade-salarial-de-genero/
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7 DELEGAÇÕES OBSERVADORAS 

As delegações observadoras214 são representações interessadas no tema trabalhado por 

uma determinada conferência e/ou Organização Internacional, no presente caso, a UNESCO. 

Desse modo, em razão da atuação dessas entidades engajadas na temática, sejam elas 

Organismos Internacionais ou da sociedade civil organizada, as delegações observadoras 

podem acompanhar de forma mais próxima as discussões tratadas pelos países em suas 

proposições, tal como, contribuem com manifestações oficiais influenciando os processos de 

negociação.215,216    

 

7.1 ONU MULHERES 

A ONU Mulheres é a entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e  

Empoderamento das Mulheres. Ela foi criada em 2010, no intuito de proporcionar um rápido 

progresso para as mulheres e as sociedades, construindo meios para garantir premissas 

fundamentais e oportunidades iguais para todos os sexos. Seu trabalho se baseia, 

principalmente, na premissa fundamental de que as mulheres e meninas ao redor do mundo 

devem ter o direito a uma vida livre de discriminação, violência e pobreza.217 

A igualdade de gênero é o requisito básico do desenvolvimento equitativo para toda a 

população. No tocante à educação, a falta dessa igualdade acarreta em muitas disparidades de 

oportunidades para as meninas e mulheres. Nas universidades, as mulheres representam apenas 

35% dos alunos matriculados nos campos de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. 

Contudo, não é possível avançar na igualdade de gênero sem atentar carreiras tão promissoras 

quanto essas.218 

Assim, é tarefa da ONU Mulheres, e também um dos temas centrais de sua missão, 

garantir às mulheres o reconhecimento de seus direitos, acesso à própria renda e também ao 

controle e uso desses recursos. Realizando, para casos de pouco acesso a informação, como o 

                                                 
214 Terminologia adotada pelos autores para fins didáticos.  
215 Em que pese se referir a Conferência das Partes sobre o Clima, a definição trazida pelo documento do 

Instituto do Clima e Sociedade sobre as organizações observadoras também cabe ao contexto do presente 

trabalho.  
216 INSTITUTO OBSERVATÓRIO DO CLIMA. Submissão de status de organização observadora - 

UNFCCC. Disponível em: http://www.observatoriodoclima.eco.br/wp-

content/uploads/2019/08/TUTORIAL_ObserverStatusUNFCCC_12ago.pdf. Acesso em 24 ago. 2019. 
217 ONU Mulheres. Sobre a ONU Mulheres. Disponível em: http://www.onumulheres.org.br/onu-

mulheres/sobre-a-onu-mulheres/. Acesso em 01 mai. 2019. 
218 ONU Mulheres. Desigualdades de gênero empurram mulheres e meninas para longe da ciência, avaliam 

especialistas, executivas e empresárias. Disponível em: 

http://www.onumulheres.org.br/noticias/desigualdades-de-genero-empurram-mulheres-e-meninas-para-longe-

da-ciencia-avaliam-especialistas-executivas-e-empresarias/. Acesso em 01 mai. 2019. 
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tratado, debates acerca das meninas e de seus papéis nas ciências exatas, como parte de seus 

esforços para garantir melhores opções na sociedade e no mercado de trabalho à todas (os).219 

Como forma de promover e incentivar a participação de meninas e mulheres de forma 

mais ativa no ensino, pesquisa e extensão, a entidade, juntamente com ONGs e outras 

organizações, realiza concursos e projetos regularmente, em diversas áreas do conhecimento, 

enaltecendo, financiando, fomentando e apoiando estudantes e trabalhadoras que enfrentam e 

superam o machismo, ainda predominante no mercado, incentivando outras mulheres a 

seguirem seus caminhos de destaque social.220 

 

7.2 PLAN INTERNATIONAL 

A Plan International é uma organização não-governamental, não religiosa e 

apartidária, com 80 anos de história221, que atua em mais de 70 países222 e busca, sumariamente, 

promover a igualdade de gênero na infância e juventude223, mediante o empoderamento desse 

público-alvo e suas respectivas comunidades, o fomento a mudanças práticas e políticas, sem 

olvidar do desenvolvimento sadio das crianças, do nascimento até a idade adulta224. 

Diante disso, a organização trabalha frente a três eixos de atuação: progredir, liderar e 

decidir. Enquanto objetivos estratégicos, o eixo “progredir” se propõe a combater a violência 

baseada em gênero com enfoque na exploração sexual, especialmente, de meninas, promovendo 

a autoproteção no contexto das comunidades onde vivem; o eixo “liderar” desenvolve meios 

para a compreensão do ser menina e seu potencial como agente de mudanças em diferentes 

níveis sociais, objetivando a defesa dos seus direitos; e o eixo “decidir” trata sobre a saúde, os 

direitos reprodutivos e o conhecimento em função das suas identidades, suas relações, por 

conseguinte, o controle sobre suas vidas e corpos.225 

                                                 
219 PARA MULHERES NAS CIÊNCIAS. SOBRE O PROJETO. Disponível em: 

https://www.paramulheresnaciencia.com.br/. Acesso em 01 mai. 2019. 
220

 ONU MULHERES. Elas nas Exatas: conheça os projetos selecionados no edital que visa aproximar 

meninas das ciências exatas e tecnologias. Disponível em: http://www.onumulheres.org.br/noticias/elas-nas-

exatas-conheca-os-projetos-selecionados-no-edital-que-visa-aproximar-meninas-das-ciencias-exatas-e-

tecnologias/. Acesso em 01 mai. 2019. 
221 PLAN INTERNATIONAL. Quem somos. Disponível em: https://plan.org.br/quem-somos/. Acesso em 24 

ago. 2019. 
222 Traduzido do inglês: PLAN INTERNATIONAL. Advancing children's rights and equality for girls in 

over 75 countries. Disponível em: https://plan-international.org/. Acesso em 24 ago. 2019. 
223 PLAN INTERNATIONAL. Quem somos. Disponível em: https://plan.org.br/quem-somos/. Acesso em 24 

ago. 2019. 
224 PLAN INTERNATIONAL. Propósito. Disponível em: http://plan.org.br/proposito-2/. Acesso em 24 ago. 

2019. 
225 PLAN INTERNATIONAL. Como atuamos. Disponível em: https://plan.org.br/como-atuamos/. Acesso em 

25 ago. 2019. 
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Ademais, destaque-se no eixo “liderar”, a Escola de Liderança para Meninas na qual 

são abordadas temáticas que as possibilitam conhecer as histórias de outras mulheres, dos 

movimentos das mulheres e da vida de outras meninas, compreender os seus direitos, os espaços 

de controle social, como se reconhecer e neles atuar, à medida em que são desenvolvidas 

atividades com o intuito de garantir-lhes que é possível modificar realidades para torná-las cada 

vez melhores.226  

 

     

                                                 
226 PLAN INTERNATIONAL. Como atuamos. Disponível em: https://plan.org.br/como-atuamos/. Acesso em 

25 ago. 2019. 
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8 CONCLUSÃO 

A UNESCO, para muito além de um Organismo Internacional, é um símbolo de 

esperança, luta e progresso. Tendo como sua principal missão desenvolver ferramentas 

educacionais para ajudar as pessoas a viverem como cidadãos globais livres de ódio e 

intolerância227, possui uma importância enorme no cenário internacional ao que concerne à 

liberdade de expressão e igualdade social. 

A construção de um mundo mais justo possui muitos entraves e obstáculos, sejam eles 

de cunho racial, social e principalmente sexual. Pobreza, isolamento geográfico, status de 

minoria, incapacidade, casamento precoce e gravidez, violência baseada em gênero e atitudes 

tradicionais sobre o status e o papel das mulheres, podem ser observados ao redor do globo, até 

mesmo em nações tidas como desenvolvidas. A educação é, e sempre será, um caminho 

medular para progredir nesse aspecto.228 

Para garantir uma educação mais igualitária, é necessário construir e melhorar as 

instalações educacionais e proporcionar ambientes de aprendizagem seguros, não violentos, 

inclusivos e eficazes para todos; aumentar substancialmente a oferta de professores 

qualificados, inclusive através da cooperação internacional para a formação de professores nos 

países em desenvolvimento, especialmente os países menos desenvolvidos e os pequenos 

Estados insulares em desenvolvimento.229 

Observar cada continente nos faz entender o quanto se tem a percorrer e como o 

problema só pode ser resolvido de forma conjunta. Quem irá interferir na cultura de um povo? 

Quem irá dizer que está livre de questões de gênero? Quem tem medo da voz das mulheres?  

Mulheres e homens têm direito a desfrutar de oportunidades, escolhas, e conhecimento 

como cidadãos iguais. Equipar meninas e meninos, mulheres e homens com o conhecimento, 

valores, atitudes e habilidades para combater as disparidades de gênero é uma pré-condição 

para a construção de um futuro sustentável para todos.230   

                                                 
227 Traduzido do inglês: UNESCO. UNESCO in brief – Mission and Mandate. Disponível em: 

https://en.unesco.org/about-us/introducing-unesco. Acesso em 23 mar. 2019. 
228 Traduzido do inglês: UNESCO. Education and gender equality. Disponível em: 

https://en.unesco.org/themes/education-and-gender-equality. Acesso em 23 mar. 2019. 
229 Traduzido do inglês: UNESCO. Sustainable Development Goal 4 and its targets. Disponível em: 

https://en.unesco.org/node/265600. Acesso em 23 mar. 2019. 
230 Traduzido do inglês: UNESCO. Priority Gender Equality. Disponível em: 

https://en.unesco.org/genderequality Acesso em 23 mar. 2019. 
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