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1. Carta aos Delegados 

 

Caros delegades, 

 

É com muito apreço que nós, os diretores do comitê da UNESCO do ONU Jr, os 

recebemos. Idealizamos nosso projeto como um meio diferenciado para a obtenção de 

conhecimento do modelo ONU e dos desafios que a comunidade internacional tem com 

relação a inclusão de minorias, tanto social, de gênero, raça ou físicos, no sistema 

educacional. 

A experiência de simulação em modelos diplomáticos não é algo tão comumente 

vista na educação brasileira, mas o projeto do ONU Jr felizmente o põe em disposição 

de alunes do ensino médio os quais queiram aprender um pouco mais sobre política 

internacional em sua prática. Para tal, os delegades deverão se colocar em um papel 

diplomático, exercitando sua oratória, conhecimento adquirido por estudos prévios, sua 

capacidade de negociação e espírito de equipe, visando sempre o aprendizado e o 

crescimento durante a realização do comitê. 

Nesse guia, apresentamos um panorama geral das discussões que serão feitas 

pelos delegades, assim como a posição dos países que serão representados. Para essa 

experiência ser a mais proveitosa possível, convidamos vocês a lerem este guia por 

completo e, ainda, fazer pesquisas autônomas.  

Por fim, nós nos colocamos a dispor de meios e tempo para quaisquer tipos de 

assistência solicitada por vocês, seja durante o evento ou via internet nesse primeiro 

momento. Dessa forma, nos vemos no ONU Jr, até lá! 

 

Atenciosamente, sua mesa diretora, 

 

Caio Lima 

Gabriel Schuindt 

Luisa Alves 

Mariana Stilner 
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2. A UNESCO1 
Arranjos políticos e econômicos dos governos não são suficientes para garantir o 

apoio duradouro e sincero dos povos. A paz deve ser fundada sobre o diálogo e a 

compreensão mútua. A paz deve ser construída sobre a solidariedade intelectual e moral 

da humanidade.  

Nesse espírito, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO) foi criada em 16 de novembro de 1945, logo após a Segunda Guerra 

Mundial, com o objetivo de garantir a paz por meio da cooperação intelectual entre as 

nações, acompanhando o desenvolvimento mundial e auxiliando os Estados-Membros – 

hoje são 193 países – na busca de soluções para os problemas que desafiam nossas 

sociedades. Além disso, os programas da organização fomentam o cumprimento dos 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável contidos na Agenda 2030 da ONU, 

definidos em 2015. 

A UNESCO desenvolve ferramentas educacionais para ajudar as pessoas a 

viverem cidadãos globais livres de ódio e intolerância. Ela trabalha para que cada 

criança e cidadão tenha acesso a uma educação de qualidade. Ao promover o 

patrimônio cultural e a igual dignidade de todas as culturas, fortalece os laços entre as 

nações. A organização promove programas e políticas científicas como plataformas de 

desenvolvimento e cooperação, além de defender a liberdade de expressão, como o 

direito fundamental e uma condição fundamental para a democracia e o 

desenvolvimento. Servindo como um laboratório de ideias, ela ajuda os países a adotar 

padrões internacionais e gerencia programas que promovem o livre fluxo de ideias e 

compartilhamento de conhecimento. 

Sua visão fundadora nasceu em resposta a uma guerra mundial que foi marcada 

pela violência racista e antissemita. Setenta anos depois e muitas lutas de libertação 

depois, o mandato da UNESCO é tão relevante quanto antes. A diversidade cultural está 

sob ataque e novas formas de intolerância, rejeição de fatos científicos e ameaças à 

liberdade de expressão desafiam a paz e os direitos humanos. Em resposta, o dever da 

instituição continua a reafirmar as missões humanistas de educação, ciência e cultura. 

                                                 
1
 Trechos traduzidos livremente e adaptados do site oficial da UNESCO (https://en.unesco.org/about-

us/introducing-unesco%20) 
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Ademais, ela é a agência das Nações Unidas que atua nas seguintes áreas de 

mandato: Educação, Ciências Naturais, Ciências Humanas e Sociais, Cultura e 

Comunicação e Informação. 

Áreas de atuação: 

● EDUCAÇÃO: No setor de Educação, a principal diretriz da UNESCO é auxiliar os 

países membros a atingir as metas de Educação para Todos, promovendo o acesso e 

a qualidade da educação em todos os níveis e modalidades, incluindo a educação de 

jovens e adultos. Para isso, a Organização desenvolve ações direcionadas ao 

fortalecimento das capacidades nacionais, além de prover acompanhamento técnico 

e apoio à implementação de políticas nacionais de educação, tendo sempre como 

foco a relevância da educação como valor estratégico para o desenvolvimento social 

e econômico dos países. 

 

● CIÊNCIAS NATURAIS: O Setor de Ciências Naturais da UNESCO promove dois 

temas prioritários e amplamente integradores do sistema das Nações Unidas: o 

desenvolvimento científico e tecnológico, baseado em princípios éticos, capazes de 

induzir a transformação social, a conservação ambiental e o desenvolvimento 

sustentável.  

 

 

● CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS: A área de Ciências Humanas e Sociais tem 

como principal missão expandir o conhecimento e promover a cooperação 

intelectual para facilitar transformações sociais alinhadas aos valores universais de 

justiça, liberdade e dignidade humana. 

 

● CULTURA: Fundamento da identidade, da energia e das ideias criativas dos povos, 

a cultura, em toda sua diversidade, é fator de desenvolvimento e coexistência em 

todo o mundo. Nesse sentido, a UNESCO elabora e promove a aplicação de 

instrumentos normativos no âmbito cultural, além de desenvolver atividades para a 

salvaguarda do patrimônio cultural, a proteção e o estímulo à diversidade cultural, 

bem como o fomento ao pluralismo e ao diálogo entre as culturas e civilizações. 
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● COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO: O setor de Comunicação e Informação é 

orientado por três objetivos principais: promover a liberdade de expressão e de 

imprensa, bem como o direito a informação; estimular o desenvolvimento de meios 

de comunicação livres, plurais e independentes, fortalecendo, assim, a diversidade, a 

proteção dos direitos humanos e a boa governança; e sedimentar os pilares da 

sociedade do conhecimento, sobretudo pelo acesso universal a informação, com 

foco nas tecnologias de informação e comunicação (TICs). 

 

2.1. Financiamento 

 

A UNESCO tem um orçamento total de US $ 1,2 bilhão para os anos de 2018 e 

2019, dos quais US $ 595,2 milhões são por meio de taxas de filiação. A Alemanha é o 

terceiro maior contribuinte para a instituição depois do Japão e da China. A situação 

financeira tem sido tensa desde que os EUA deixaram de financiá-la desde 2011 - até 

então sendo o maior contribuinte. Esta situação difícil continuará a médio prazo: em 

outubro de 2017, os EUA anunciaram a sua retirada da UNESCO; isso acontecerá no 

final de 2018. 

A maior parcela de seus fundos é mantida por doações regulares de Estados-

Membros. Todavia, há também consideráveis contribuições de Organizações Não 

Governamentais e Empresas Privadas, dentre outras instituições. Além disso, sua 

distribuição é feita através de decisões orçamentárias nas sessões da Conferência Geral 

da Organização. 

 

2.2. Histórico de Combate da UNESCO sobre a temática2 

 

A educação transforma vidas e está no coração da missão da UNESCO de 

construir a paz, erradicar a pobreza e impulsionar o desenvolvimento sustentável. Ela é 

considerada um direito humano fundamental, que está no cerne da missão da 

                                                 
2
 Trechos traduzidos e adaptados livremente do site oficial da UNESCO 

(https://en.unesco.org/themes/education/about-us/missions)  
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Organização, consagrada na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e em 

muitos outros instrumentos internacionais de direitos humanos. 

O direito à educação é um dos princípios fundamentais que sustentam a Agenda 

2030 de Educação e o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 (SDG4) adotado pela 

comunidade internacional. O ODS 4 é baseado em direitos e busca garantir o pleno 

gozo do direito à educação como fundamental para alcançar o desenvolvimento 

sustentável. No entanto, milhões de crianças e adultos permanecem privados de 

oportunidades educacionais, muitos como resultados de fatores sociais, culturais e 

econômicos. 

Para tanto, deve existir igualdade de oportunidades e acesso universal. Os 

instrumentos normativos das Nações Unidas e da UNESCO estabelecem obrigações 

legais internacionais que reconhecem e desenvolvem o direito de todas as pessoas de 

terem acesso à educação de boa qualidade. Este marco legal é considerado de grande 

importância pelos Estados Membros e pela comunidade internacional na implementação 

do direito à educação. 

A organização é a única agência das Nações Unidas com mandato para cobrir 

todos os aspectos da educação. Ela fornece liderança global e regional em educação, 

fortalece os sistemas de educação em todo o mundo e responde aos desafios globais 

contemporâneos por meio da educação com igualdade de gênero, um princípio 

subjacente. 

Seu trabalho abrange o desenvolvimento educacional desde a pré-escola até o 

ensino superior e além. Os temas incluem cidadania global e desenvolvimento 

sustentável, direitos humanos e igualdade de gênero, saúde e HIV / Aids, bem como 

desenvolvimento de habilidades técnicas e vocacionais. 

A Convenção da UNESCO contra a Discriminação na Educação (1960) e outros 

tratados internacionais de direitos humanos proíbem qualquer exclusão ou limitação de 

oportunidades educacionais com base em diferenças socialmente atribuídas ou 

percebidas, como por sexo, origem étnica / social, idioma, religião, nacionalidade, 

condição econômica, habilidade. Alcançar grupos excluídos e marginalizados e 

proporcionar-lhes uma educação de qualidade requer o desenvolvimento e 

implementação de políticas e programas inclusivos. 
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Nesse contexto, promove sistemas de educação inclusiva que eliminam as 

barreiras que limitam a participação e a conquista de todos os alunos, respeitam diversas 

necessidades, habilidades e características e eliminam todas as formas de discriminação 

no ambiente de aprendizagem. Também trabalha com governos e parceiros para abordar 

a exclusão e a desigualdade na educação.  

Desde 2015, a UNESCO tem um novo papel na coordenação e monitoramento 

da Agenda Global de Educação 2030 visando “garantir uma educação de qualidade 

inclusiva e equitativa e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para 

todos”. 

Com suas ligações estreitas com os ministérios da educação e outros parceiros 

em 193 países, ela apoia os Estados a estabelecer marcos jurídicos e políticos nacionais 

sólidos que criem a base e as condições para a entrega e a sustentabilidade de uma 

educação de qualidade. Por sua vez, os governos devem ser responsabilizados para 

cumprir suas obrigações legais e políticas de fornecer educação de qualidade para todos 

e implementar e monitorar as políticas e estratégias educacionais de maneira mais 

eficaz. 

A Estratégia de Educação da UNESCO 2014-2021 tem três objetivos: 

1) Apoiar os Estados-Membros no desenvolvimento de sistemas educativos que 

promovam uma aprendizagem de qualidade e inclusiva ao longo da vida para todos; 

  2) Capacitar os alunos para serem cidadãos globais criativos e responsáveis; 

  3) Liderar e coordenar a agenda 2030 da educação por meio de parcerias, 

monitoramento e pesquisa; 

Ela trabalha apoiando os países no desenvolvimento de seus sistemas de 

educação em torno das principais áreas de educação para assegurar educação de alta 

qualidade e inclusiva para todos: 

> Laboratório de ideias: antecipando e respondendo a tendências emergentes e 

necessidades em educação, e desenvolvendo políticas de educação baseadas em 

pesquisa e prioridades de país. 
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> Normatizador: desenvolvimento de normas, normas e diretrizes nas principais 

áreas de educação e monitoramento da implementação e disseminação de políticas e 

práticas educacionais bem-sucedidas. 

> Câmara de compensação: promover o desenvolvimento, implementação e 

disseminação de políticas e práticas educacionais bem-sucedidas. 

> Construtor de capacidade: fornecer cooperação técnica para desenvolver a 

capacidade dos Estados Membros de atingir seus objetivos nacionais de educação. 

> Catalisador para a cooperação internacional: iniciando e promovendo o 

diálogo e o intercâmbio entre os líderes da educação e as partes interessadas. 

Centros e Institutos para Educação da UNESCO3 

* International Bureau of Education (Secretaria Internacional de Educação, 

traduzido livremente) 

* International Institute for Education Planning (Instituto Internacional de 

Planejamento Educacional, traduzido livremente) 

* UNESCO Institute for Lifelong Learning (Instituto da UNESCO para 

Aprendizagem ao Longo da Vida, traduzido livremente) 

* Institute for Information Technologies in Education (Instituto de 

Tecnologias da Informação na Educação, traduzido livremente) 

* International Institute for Higher Education in Latin American and the 

Caribbean (Instituto Internacional de Educação Superior na América Latina e no 

Caribe, traduzido livremente) 

* International Institute for Capacity Building in Africa (Instituto 

Internacional para Capacitação em África, traduzido livremente) 

* Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable 

Development (Instituto Mahatma Gandhi de Educação para a Paz e o 

Desenvolvimento Sustentável, traduzido livremente) 

* International Centre for Technical and Vocational Education and 

Training - UNESCO-UNEVOC (Centro Internacional de Educação e Treinamento 

Técnico e Vocacional, traduzido livremente). 

                                                 
3
 A lista completa em inglês poderá ser acessada em https://en.unesco.org/themes/education/about-us. 
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A Estratégia de Educação da UNESCO 2014-2021 tem três objetivos: 

 

1) Apoiar os Estados-Membros no desenvolvimento de sistemas educativos que 

promovam uma aprendizagem de qualidade e inclusiva ao longo da vida para todos; 

  2) Capacitar os alunos para serem cidadãos globais criativos e responsáveis; 

  3) Liderar e coordenar a agenda 2030 da educação por meio de parcerias, 

monitoramento e pesquisa. 

 

Os serviços disponibilizados pela organização incluem:  

 

> Assessoria política e assistência técnica: rever os quadros legais para reforçar 

o direito à educação de qualidade e inclusiva; assistência técnica na avaliação de planos, 

currículos e materiais didáticos do ensino destinados à educação e concebidos; 

desenvolver e divulgar orientações e kits de ferramentas sobre temas específicos, como 

a formação técnica e profissional ou a tecnologia da informação e da comunicação. 

 

 > Advocacia e mobilização: mobilização de doadores para apoiar as prioridades 

educacionais nacionais; promover a cooperação Sul-Sul e Norte-Sul-Sul; contribuir para 

o diálogo a nível nacional, incluindo através da formação de coligações entre 

autoridades públicas, empresas, educação, formação e intervenientes no mercado de 

trabalho. 

 

 > Monitoramento: publicação anual do Relatório Global de Monitoramento da 

Educação, que acompanha as conquistas dos países e da comunidade internacional em 

direção à nova agenda global. 
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3. As Minorias 

 

3.1. O Conceito de Minorias4 
 

A Era dos Extremos (HOBSBAWM, 1996) - período que compreende desde a 

Primeira Guerra Mundial até a queda da União Soviética - foi um momento de grandes 

mudanças. Para Hobsbawm, o século foi curto e extremado: sua história e suas 

possibilidades edificaram-se sobre catástrofes, incertezas e crises, deteriorando o que 

fora construído no século XIX. Além disso, foi nesse intervalo histórico que houve o 

apogeu e eclosão de movimentos de autoafirmação, tais como os movimentos negro, 

feminista e GLS5. 

 

Neste contexto, surgiu o termo minoria. Apesar de ter ficado um tempo em 

desuso, ele voltou a ser utilizado no século XXI. O seu resgate não é aleatório. O 

motivo dessa retomada é “uma resposta para uma necessidade intelectual e política, 

coisas que sempre andam juntas” (VIANA, 2016). Desde o seu surgimento, a noção de 

minorias nunca foi muito clara e as definições muito menos.  

 

No plano internacional, a falta de consenso em torno dos elementos centrais do 

conceito de minoria impede o êxito na elaboração de uma definição internacionalmente 

aceita. A atual problemática das minorias é um tema mais do que amplo, já que a 

complexidade da questão transcende o campo jurídico. 

 

Para Jamile Moreno: 

A questão mais relevante a ser 

considerada no momento de se conceituar 

minoria é saber identificar quais indivíduos 

pertencem à determinada minoria, em meio à 

diversidade de minorias e seus respectivos 

                                                 
4
Para uma discussão mais profunda, recomenda-se a leitura do artigo “Conceito de Minorias e 

Discriminação” produzido por Jamile Moreno, mestra em Direito pelo ITE. Disponível em: 

http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_direito/article/view/888/740. 
5
 Inicialmente, o termo só abrangia Gays, Lésbicas e Simpatizantes. Por ser excludente, as Nações Unidas 

posteriormente passaram a adotar a sigla LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Transgêneros e 

Travestis). Alguns países e organismos internacionais já reconhecem a sigla LGBTQI+ (Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Transexuais/Travestis/Transgêneros, Queer e Intersexuais). 
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contextos em todo o mundo. É importante 

aqui ressaltar a impossibilidade da existência 

de dois contextos idênticos, envolvendo 

minorias de diferentes Estados, vez que cada 

minoria, da mesma forma que a situação em 

que se encontra, tem suas próprias 

características, diferenciando-se, com efeito, 

em graus diferentes, de contextos a respeito 

dos grupos minoritários em cada Estado, 

quando analisado individualmente. 

(MORENO, 2009) 

A palavra minoria aparece várias vezes acompanhada de um adjetivo que indica 

em qual instância ela está sendo considerada (Ex: Minorias Sociais se referem à grupos 

minoritários da sociedade, já Minorias Étnicas se referem à grupos minoritários em 

relação às etnias de um lugar). Portanto, os problemas de definição devem ser 

analisados na grande e considerável diversidade de tipos de minorias em seus 

respectivos contextos. 

 Nem mesmo a Organização das Nações Unidas (ONU) conseguiu chegar a um 

conceito universalmente aceito, já que houve hesitação sobre o assunto:  

“A Declaração Universal não tratou 

particularmente dos direitos das minorias, 

ficando esta tarefa ao encargo do Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos 

(ONU, 1966), primeiro instrumento 

normativo internacional da ONU a tratar 

sobre o tema, mas que, ainda assim, não 

forneceu uma definição segura de minoria, 

pregando de modo genérico o respeito aos 

direitos dos grupos minoritários, como 

evidenciado em seu artigo 27, in verbis:  

Artigo 27 – Nos Estados em que 

haja minorias étnicas, religiosas ou 

linguísticas, as pessoas pertencentes a essas 

minorias não poderão ser privadas do direito 

de ter, conjuntamente com outros membros 

de seu grupo, sua própria vida cultural, de 

professar e praticar sua própria religião e usar 

sua própria língua.” (MORENO, 2009) 

 

Posteriormente, após estudo encomendado pela organização, acordou-se que 

minoria seria o “grupo numericamente inferior ao resto da população de um Estado, em 

posição não dominante, cujos membros – sendo nacionais desse Estado – possuem 



 
15 

características étnicas, religiosas ou linguísticas diferentes das do resto da população e 

demonstre, pelo menos de maneira implícita, um sentido de solidariedade, dirigido à 

preservação de sua cultura, de suas tradições, religião ou língua (CAPOTORTI apud 

WUCHER, 2000 in MORENO, 2009 ). 

 

Dessa concepção, entende-se que o autor enumerou o elemento numérico, o da 

não dominância, da nacionalidade e da solidariedade entre os membros da minoria 

como constitutivo de uma minoria. Entretanto, não há consenso no que diz respeito ao 

elemento numérico, qual seja, o tamanho de uma minoria. É necessário, então, ressaltar 

que há duas definições para caracterizar minorias, envolvendo as concepções 

sociológica e antropológica.  

 

Na sociologia, o termo “minoria” normalmente é um conceito puramente 

quantitativo, referindo-se ao subgrupo de pessoas que representa menos da metade da 

população total, sendo certo que, dentro da sociedade, ocupa uma posição privilegiada, 

neutra ou marginal. Todavia, no aspecto antropológico, a ênfase é dada ao conteúdo 

qualitativo, referindo-se aos subgrupos marginalizados, ou seja, minimizados 

socialmente no contexto nacional, podendo, inclusive, constituir uma maioria em termos 

quantitativos. (MORENO, 2009) 

 

O elemento de não dominância é o que caracteriza os chamados grupos 

vulneráveis. A respeito da confusão entre os conceitos de minorias e grupos vulneráveis 

(as primeiras caracterizadas por ocupar uma posição de minoria no país onde vive, no 

sentido literal da palavra, enquanto os segundos podem se constituir de grande 

contingente numérico destituído de poder, mas que guarda certa cidadania e os demais 

elementos que poderiam transformá-los em minorias, como as mulheres, as crianças e 

os idosos). 
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Normalmente, quando se fala em minorias e grupos vulneráveis, logo se pensa 

em crianças, mulheres, idosos, aidéticos, homossexuais, pessoas com deficiência. 

Todavia, a cada dia surgem novos grupos ou, ainda, reconhece-se tratamento 

diferenciado – e discriminatório – recebido por determinadas pessoas que apresentam 

alguma característica peculiar, como a população carcerária ou os egressos do sistema 

penitenciário. As minorias estão geralmente associadas a condições sociais mais frágeis. 

 

Neste comitê, adotaremos o conceito antropológico de minoria. 

 

3.2. Marginalização de Minorias 

  

A marginalização é um conceito da sociologia que está relacionado com a 

exclusão social, cultural, política ou econômica dos indivíduos. Nesse sentido, os 

indivíduos marginalizados são popularmente conhecidos como “marginais”, “vadios” 

ou “indigentes”. Eles se encontram à margem da sociedade e não possuem os mesmo 

direitos e acessos a saúde, alimentação, moradia e educação que os outros. As minorias, 

pelo seu caráter de não dominância, são constantemente alvos dessa marginalização. 

  

Este fenômeno ocorre por diversos fatores e intensifica as desigualdades sociais. 

Entretanto, cabe ressaltar que os indivíduos que compõem o conjunto dos 

marginalizados não escolhem tal posição e sofrem hostilidades, discriminações, 

preconceitos e violência. Como este processo ocorre em diversos âmbitos: social, 

cultural, político e econômico, os indivíduos pertencentes a estes grupos acabam 

afastados da sociedade e são retirados de diversos contextos sociais, culturais, políticos 

ou econômicos. 

 

A precária representação institucional é o principal problema que afeta os grupos 

minoritários. O sistema representativo instituído favorece os grandes grupos, que se 

organizam para conseguir dar poder a um representante político que atenda às suas 

necessidades imediatas. Diante desse sistema, as minorias acabam sendo representadas 

de forma secundária ou de forma alguma. (BOBBIO; MATEUCCI; PASQUINO. 
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1998). 

  

É válido, entretanto, ressaltarmos que não são todas as minorias que sofrem com 

o problema de representatividade. As minorias elitizadas, ou os grupos da elite 

organizada, como é o caso dos mais ricos, conseguem realizar articulações políticas 

para obter o que desejam por meio do poder monetário e da influência que possuem. 

(BOBBIO; MATEUCCI; PASQUINO. 1998). 

 

Há ainda o problema da desigualdade social que está atrelado à realidade da 

grande maioria dos grupos minoritários, uma vez que possuem menor 

representatividade e encontram-se em situações sociais precarizadas. Além disso, existe 

o grande preconceito por parte do senso comum, que passa a criminalizar os 

movimentos que surgem em busca de melhorias da qualidade de vida das minorias. 

(BOBBIO; MATEUCCI; PASQUINO. 1998). 

 

Ademais, como podemos notar, há diferentes perspectivas relacionadas aos 

conceitos de grupos minoritários (ou minorias) e grupos vulneráveis, além de sua 

relação com outros temas, como o da violência. Por isso, verificamos uma relação 

bastante específica com a problemática da (in)tolerância (CARMO,Cláudio. 2015), que 

reflete em campos importantes, como a educação. 

 

Como qualquer outro aspecto das sociedades modernas, o grupo dominante é o 

agente que dita as regras sociais e escolhe, sob seus próprios interesses, como sistemas 

educacionais, políticos, sociais, dentre outros, irão funcionar. Nesse sentido, a educação 

tem sido utilizada como elemento segregador, já em muitos casos não leva em 

consideração a diversidade étnica e cultural de um país.  

 

Vários são os exemplos disso: No Brasil, no qual se sabe que a tríade base da 

formação nacional é composta por indígenas, africanos e europeus, apenas o último - e 

menor, quantitativamente falando - é estudado com mais afinco; Em países do Oriente 

Médio, como Afeganistão e Paquistão, meninas são impedidas de irem à escola 

simplesmente por serem meninas. Inclusive, segundo a UNICEF - Fundo das Nações 

Unidas para a Infância - ataques são realizados em instituições que tentam quebrar esta 
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noção; Indo mais ao norte, na Rússia, sede da Copa do Mundo de 2018 da FIFA, a 

população LGBT sofre grave repressão, sendo inclusive crime trabalhar questões de 

gênero e sexualidade nas instituições de ensino. Isso acaba gerando um ideal de 

superioridade diante de outros grupos. Consequentemente, a educação, que, seguindo as 

lógicas iluministas6 e Kantianas7, deveria ser libertadora para o indivíduo, torna-se a 

própria prisão para ele. 

4. Questão de Gênero 

 

4.1. A desigualdade de gênero e seus efeitos na educação 

 

Desigualdade de gênero é o nome dado aos efeitos da estrutura social patriarcal 

e machista que faz com que mulheres sejam tratadas e reconhecidas como menos 

capazes e importantes que homens. Efeitos estes como o fato de elas sofrerem mais 

violência pelo simples fato de serem do sexo feminino, sendo quase metade dos 

homicídios de mulheres realizados por parceiros ou familiares, comparados a apenas 

6% dos homicídios de homens. Quando focamos no mercado de trabalho não somente 

as mulheres ganham em média 23% menos que homens, como também apenas 48,5% 

das mulheres participam do mercado de trabalho. Elas são também mais afetadas pelo 

desemprego (OIT, 2018). 

 

Outro fator importante a se considerar é a maneira como cada uma das 

problemáticas supracitadas se relacionam de tal forma a terem raízes e efeitos umas nas 

outras. Ao entrar nessa via de análise caímos diretamente na temática que será tratada 

especificamente no comitê, o acesso à educação pelas mulheres, pois a problemática 

trabalhista está diretamente ligada à educação, que por sua vez está ligada à gravidez e 

casamento precoce, que geram evasão escolar e assim sucessivamente. Dessa forma, é 

necessária uma visão global da questão. 

 

Segundo a UNESCO, 62 milhões de meninas no mundo não tem acesso à 

educação. (UNESCO, 2017) Essas meninas são privadas de um direito humano básico e 

                                                 
6
 Lógica Iluminista: saída dos homens da minoridade pelo seu próprio esforço. A minoridade é a 

incapacidade de utilizar o próprio intelecto sem o auxílio do outro.  
7
 Lógica Kantiana: acolher nossa vontade por meio da educação. 
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isto afeta não apenas elas como toda a sociedade, já que segundo dados do Banco 

Mundial a igualdade de gênero seria um impulsionador do crescimento econômico de 

diversos países. (BANCO MUNDIAL, 2012) Como consequência, as mulheres são dois 

terços dos 758 milhões de analfabetos no mundo e como afirmou Irina Bokova, diretora 

da UNESCO, isso "prejudica todas as sociedades, freia o desenvolvimento e mina os 

esforços de paz". (BOKOVA, 2018) 

 

Tendo isso em vista, para encarar a problemática do gênero com profundidade 

trataremos de alguns pontos chave nessa parte do guia, como a gravidez na 

adolescência, os casamentos infantis, a falta de acesso a higiene, a questão cultural, 

entre outras.  

 

4.2. Evasão escolar 

 

A evasão escolar é uma das principais problemáticas no âmbito educacional ao 

redor do mundo e afeta ambos os sexos. Entretanto, no caso feminino a situação é mais 

grave e tem origens diferentes. No caso dos homens, a principal justificativa dada para 

largar os estudos é a necessidade de complementar com a renda familiar. As mulheres 

também sofrem com isso, mas apresentam também como justificativa ter que ajudar nas 

tarefas da casa, gravidez ou matrimônio ou decorrências da menstruação. Existem 

outras diversas razões para jovens mulheres abandonarem seus estudos, porém, esses se 

apresentam como os mais comuns atualmente e, por isso, serão trabalhados com mais 

profundidade. 

 

4.2.1. Casamento infantil 

 

Casamento infantil é definindo pela UNICEF como a união formal ou informal 

antes dos 18 anos. Ele afeta meninas e meninos, mas o sexo feminino é 

desproporcionalmente mais afetado. No mundo, hoje, 13% das meninas entre 15 e 18 

anos estão casadas e, em algumas regiões, como a África Central, as estimativas 

chegam a 24%. Enquanto isso, apenas 8 países possuem mais de 10% dos meninos 

abaixo de 18 anos casados. (UNICEF, 2018) Assim, é possível concluir que as jovens se 
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casam com homens adultos, o que em muitos países constituiria abuso de incapaz e/ou 

pedofilia. 

 

Na última década houve uma considerável melhora em quase todas as regiões do 

mundo nesse aspecto, como no sul da Ásia em que os níveis de casamento infantil 

caíram de quase 50% para 30%. (UNICEF, 2018) Entretanto, na América Latina e 

Caribe os índices se mantiveram. Na região, o casamento de meninas indígenas, de 

baixa renda, de áreas rurais são os mais recorrentes. (UNICEF, 2018) 

 

Quando uma menina se casa, isso, em muitos casos, significa o fim de seu 

ensino formal. Isso se dá principalmente devido à expectativa que a jovem ao se casar 

cuidará da casa e da família, assim, elas acabam por largar a escola durante os 

preparativos para o casamento ou pouco depois. (GIRLS NOT BRIDES, 2018) Isso 

afeta diretamente sua vida adulta. Segundo dados da organização Girls Not Brides, 

quando chegam à idade adulta, as jovens que terminaram o ensino médio ganham cerca 

de 3 vezes mais do que as que não possuem educação formal. (GIRLS NOT BRIDES, 

2018) 

 

Por outro lado, a falta da educação pode ser não apenas consequência do 

casamento infantil, mas também causa. Segundo a organização Humans Right Watch, 

32 milhões de alunas do primeiro segmento estão fora da escola e 29 do segundo. 

(HRW, 2016) Essas meninas correm risco elevado de se tornarem vítima do casamento 

infantil. Tendo em vista esse quadro, Liesl Gerntholtz, diretora para direito das 

mulheres da organização, “a menos que os governos ajam decisivamente o número de 

meninas casadas só crescerá”. (GERNTHOLTZ, 2016) 

 

4.2.2. Gravidez na adolescência 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde 16 milhões de meninas entre 15 e 19 

anos e 2.5 milhões com menos de 16 anos dão à luz a cada ano em países em 

desenvolvimento. (OMS, 2016) Nessa faixa etária, as complicações na gravidez são as 

principais causas de morte materna ao redor do mundo. Essas jovens são mais 

propensas à eclampsia e infecções do que mulheres na faixa dos 20 aos 24.  
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Segundo o Fundo de População das Nações Unidas, a gravidez precoce é mais 

provável de ocorrer em comunidades marginalizadas, marcadas pela pobreza, pela falta 

de acesso à educação e a empregos. (UNFPA, 2015) Essas regiões costumam ser 

marcadas também pelo casamento infantil, o que resulta no fato de 90% das gestações 

ocorrerem dentro do matrimônio. (OMS, 2016) Isso não significa, entretanto, que a 

gravidez seja desejada, já que 50% delas são consideradas indesejadas e/ou não 

planejada em regiões em desenvolvimento graças, principalmente, à falta de acesso à 

métodos contraceptivos. (GUTTMACHER INSTITUTE, 2016) Ademais, em diversos 

casos, mesmo quando a jovem é capaz de obter contraceptivos, uma série de fatores 

pode impedir seu uso como a pressão para terem filhos, o preconceito contra o sexo fora 

do casamento ou contra o próprio uso do contraceptivo, falta de conhecimento sobre seu 

uso e medo de efeitos colaterais.  

 

Outra problemática que aumenta os índices de gravidez na adolescência é a 

violência sexual. Os estupros acontecem majoritariamente sem preservativo o que pode 

gerar uma gravidez, além da disseminação de doenças. Segundo a Organização Mundial 

da Saúde, 20% das garotas ao redor do mundo sofreram abuso sexual quando criança ou 

adolescente. (OMS, 2013) Tendo em vista o cenário mundial de legislações proibitivas 

do aborto, muitas jovens acabam tendo filhos frutos de violência ou morrendo 

realizando abortos clandestinos. Cerca de 3.9 milhões de abortos inseguros são 

realizados por jovens entre 15 e 19 anos, o que contribui para morte materna e doenças. 

(GUTTMACHER INSTITUTE, 2016) 

 

Além das complicações físicas citadas anteriormente, a gravidez gera impactos 

sociais e econômicos. Essas jovens quando solteiras podem sofrer preconceito e quando 

casadas são mais propensas a sofrerem violência doméstica. (UNFPA, 2013). No 

âmbito educacional muitas delas decidem largar a escola por acreditarem ser a melhor 

opção em seu caso, já que precisam cuidar dos filhos, muitas vezes sozinhas, e da 

família. Entre 5% e 33% das meninas entre 15 e 24 anos que largam a escola o fazem 

graças a gravidez e casamento em certos países (WORLD BANK, 2014). 

 

Entretanto, a educação pode ser uma importante arma na luta contra a gravidez 

na adolescência. Boas aulas de educação sexual, uma boa relação entre as jovens e a 

escola, ter acesso à educação desde jovem e poder se manter por longos períodos na 
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escola são apresentados pela UNESCO como formas de prevenir gravidez indesejada. 

(UNESCO, 2017) Assim, é um ciclo, quanto mais jovens estão na escola, menos elas 

engravidam de forma indesejada e mais elas se mantêm na escola.  

 

4.2.3. A problemática da menstruação 

 

Recentemente, surgiu um novo debate a respeito do chamado “pink tax”, ou 

“imposto rosa”, que seria o imposto aplicado em quase todos os países do mundo sobre 

produtos femininos como se fossem itens de luxo. Dessa forma, produtos menstruais 

são categorizados como produtos de luxo. Isso trouxe foco para o fato de que 82% das 

mulheres ao redor mundo não tem como arcar com tais produtos (PLAN 

INTERNATIONAL, 2018). 

 

Outra questão dentro do mesmo espectro é o tabu que cerca a temática em 

diversos países. Na Índia, por exemplo, a menstruação é considera um sinal de 

impureza. Assim, quase 70% das mulheres ainda faz uso de panos velhos ao invés de 

absorventes, pois não se sentem confortáveis em compra-los (EUROMONITOR, 2014). 

E mesmo quando os compram 75% tentam realiza-lo da maneira mais discreta possível, 

escondendo-o. (IPSOS, 2014) Ademais, 38% das mulheres indianas tentam ao máximo 

não sair de casa durante seu período menstrual (IPSOS, 2014). 

 

Essas questões influenciam diretamente na educação de meninas e mulheres, que 

se sentem constrangidas de comparecerem a escola. Muitas não possuem acesso à 

sanitários limpos e restritos a mulheres, o que torna tudo ainda mais complicado para as 

estudantes. Na África uma a cada dez garotas deixam a escola unicamente por causa de 

sua menstruação. Em outras regiões a situação é ainda pior. No Afeganistão 3 em cada 

10 garotas deixam a escola pelo mesmo motivo. (GIRL EFFECT, 2015) 
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Figura 1: 1 em cada 10 garotas africanas perdem aulas ou largam a escola graças à menstruação 

Fonte: Girl Effect 

 

Essa questão demonstra a necessidade de projetos educacionais que abordem a 

menstruação como algo natural e colaborem com a desconstrução de tabus. Meninas e 

mulheres sabem muito pouco de seus corpos, assim como homens, o que leva à 

continuação de ideias errôneas. Além disso, a estrutura física da escola precisa ser capaz 

de atender às jovens que por ali passarem. 

 

4.3. Desvalorização da capacidade intelectual feminina 

 

Graças a construções sociais, muitas mulheres acreditam serem menos capazes 

do que os homens, principalmente em determinadas áreas como ciências e matemática. 

Uma pesquisa realizada pela cadeira regional da UNESCO Mulher, realizada com 360 

meninos e meninas de Buenos Aires, São Paulo e da Cidade do México constatou que 9 

a cada 10 meninas entre 6 e 8 anos associam engenharia com afinidades e destrezas 

masculinas. Segundo a mesma pesquisa citada anteriormente, existem quatro níveis que 

influenciam a participação de meninas nessa área, a sociedade, a escola, a família e a 

estudante (UNESCO, 2018). Tendo isso em vista, existem algumas medidas que podem 

colaborar com o interesse e o envolvimento de mulheres nessas áreas, como políticas 

públicas, mudanças legislativas, treinamento de professores, principalmente mulheres, 

dialogo entre pais e filhos, entre outros. 
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Figura 2: Fatores que influenciam a participação, o desempenho e o avanço de meninas e mulheres nas 

áreas de ciências matemática e tecnologia. 

Fonte: UNESCO 

 

 

 

Figura 3: medidas que podem colaborar com o interesse e o envolvimento de mulheres em matemática, 

ciências e tecnologia. 

Fonte: UNESCO 
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4.4.  Desafios estruturais  

 

Tendo em vista as dificuldades para a educação de mulheres apresentadas 

anteriormente, existem alguns desafios estruturais específicos a serem superados para 

que as jovens não abandonem a escola, ou sejam privadas dela. Primeiramente, as 

estruturas físicas das escolas precisam atender às necessidades femininas de higiene. 

Apenas 66% das escolas no mundo possuem acesso a água e apenas 69% tem acesso a 

saneamento. (UNICEF, 2013) Ademais, muitas delas não separam os banheiros entre os 

sexos, o que é considerado pela UNICEF essencial. Isso faz com que as jovens muitas 

vezes passem por situações humilhantes e acabem deixando a escola. Ademais, a falta 

de água limpa faz com que não apenas as jovens tenham dificuldade de realizar suas 

necessidades básicas, mas também que larguem os estudos, pois precisam buscar água 

para sua família. Graças a papéis de gênero estabelecidos, esse trabalho costuma ser 

designado a meninas. Segundo dados da UNICEF coletados em 45 países em 

desenvolvimento, no 12% de lares em que crianças buscavam água para suas famílias as 

garotas são as responsáveis no dobro dos casos. (UNICEF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: UNICEF 

Figura 3: estimativa global, de países menos desenvolvidos e em 

 desenvolvimento de escolas com acesso à água e a saneamento. 

 

Outra questão estrutural é a necessidade das escolas se adaptarem para dar 

suporte às jovens que vierem a engravidar. Muitas estudantes não têm com quem deixar 

seus filhos, além de temerem sofrer preconceito na escola. O Estado deve preparar a 
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instituição para ser capaz de conscientizar seus alunos a respeito e prover o auxílio 

necessário para a mãe, assim como apoio psicológico, já que essas adolescentes têm 

maior tendência a sofrer de stress ou depressão (UNFPA, 2013). Assim creches e 

escolas para os filhos das estudantes são essenciais. Ademais, é necessário romper com 

a prática de expulsar jovens grávidas.  

 

Uma problemática central que afeta todas as outras é a pobreza e a miséria. 

Muitas jovens largam a escola, pois precisam sustentar a si próprias e à família. Como 

afirmado anteriormente a pobreza pode ser a causa da gravidez e do casamento precoce. 

Isso se torna evidente quando analisamos a maneira como essas problemáticas atingem 

majoritariamente áreas marginalizadas. Nessa situação, as famílias tendem a escolher 

que as jovens larguem sua educação e trabalhem, muitas vezes no setor informal ou em 

atividades ilegais e abusivas, como a prostituição e trabalhos forçados. É possível 

concluir, assim, que manter jovens mulheres na escola não é possível sem um auxílio 

que exceda as barreiras das escolas por si só, é uma questão global.  

 

Ademais, em muitos casos, as jovens precisam percorrer grandes distancias até 

chegarem à escola, podendo passar horas caminhando, muitas vezes sozinhas, pela falta 

de acesso à transporte público. As jovens acabam correndo grandes riscos, tendo em 

vista, os altos índices de violência contra a mulher. Assim, muitas delas são afastadas da 

escola por medo.  

 

4.5. Desafios Regionais 

 

O mundo é extremamente diverso e a maneira como diferentes culturas 

enxergam a educação de meninas e mulheres variam muito. Uma série de fatores pode 

interferir em cada região, como religião, situação econômica, forma de governo e 

legislação. No caso do extremo oriente, a cultura possui uma estrutura patriarcal que 

afeta a educação de mulheres fortemente. No caso Chinês ainda hoje existem 

universidade que apenas aceitam homens por considerar que certas carreiras não são 

apropriadas para mulheres. Já no Japão é permitido que as universidades estabeleçam 

proporções de gênero, contanto que seja divulgado abertamente. Nesses países quase 

não existem políticas pela igualdade de gênero, ou, quando existem, costumam ser 

ineficazes. Atualmente, para as mulheres japonesas se manterem no mercado de 
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trabalho e na escola elas estão escolhendo deixar de ter filhos de tal maneira que as 

taxas de natalidade estão cada vez mais baixas. 

 

Outra problemática que assola hoje principalmente a África e o Oriente Médio 

são os grupos extremistas. Esses grupos costumam alegar que as mulheres devem se 

manter em casa, reclusas, para manter sua pureza, podendo se dedicar somente a Alah. 

Outra justificativa é o combate à educação ocidental. Um caso que chamou muita 

atenção foi o sequestro de 276 meninas pelo Boko Haram, cujo nome significa 

“educação ocidental é um pecado” em Hausa, em 2014. A maior parte dessas meninas 

nunca retornou as suas famílias. Esse ano, o grupo terrorista sequestrou mais 100 

meninas, que ainda estão em cativeiro. 

 

O atentado à Malala Yousafzai em 2012 foi um marco no ensino de jovens no 

Paquistão. No país, após a dominação do Talibã, as meninas foram proibidas de irem à 

escola, obrigadas a usarem burcas e a permanecerem o máximo de tempo em casa. 

Malala, por desafiar as ordens do grupo terrorista foi atacada. O evento trouxe luz à 

situação das garotas em países islâmicos. Como afirmado pelo Centro de Estudos 

Islâmicos de Oxford, o Islamismo em si não proíbe a educação de mulheres (CENTRO 

DE ESTUDOS ISLÂMICOS DE OXFORD). Entretanto, setores extremistas do islã 

defendem que as mulheres devem ser resguardadas e servirem apenas a Deus. Grupos 

como o Boko Haram e o Talibã são grupos armados e organizados, recebendo, assim, 

mais atenção. Entretanto, grupos extremistas locais se tornam cada vez mais comuns. 

Pequenas comunidades governadas por seus líderes religiosos extremistas sofrem 

restrições diversas. 

 

Diversas alunas hoje são tiradas da escola também pela falta de professoras 

mulheres. Nas culturas que prezam pela separação entre homens e mulheres a falta de 

professoras mulheres faz com que os pais escolham retirar suas filhas da escola para que 

elas se mantenham puras. No caso do Iêmen isso representa 28% dos casos em que 

meninas largam a escola (PROGRAMA DOS PAÍSES BAIXOS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DAS MULHERES, 1995). Ademais, isso afeta as jovens ao 

deixar de apresenta-las modelos femininos a serem seguidos, que servem como 

inspirações motivacionais. 
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Por fim, regiões que passam por uma epidemia de AIDS também afetam 

meninas de mais formas do que se imagina. Como foi citado anteriormente, meninas 

tendem a ser mais responsabilizadas por cuidados com a casa e com a família. Assim, 

muitas estudantes largam a escola para cuidar de seus familiares doentes e assumir os 

papeis que eles antes assumiam. Ademais, 60% das infecções por HIV em jovens 

afetam meninas (OMS, 2013). Dessa forma, muitas delas abandonam a escola em 

decorrência da doença. Algumas possíveis justificativas para isso são a falta de acesso 

de meninas à educação sexual adequada e os altos índices de violência sexual. Além 

disso, pela falta de estrutura e saneamento nas escolas, as jovens ficam mais expostas a 

infecções.  

 

5. Questões de Renda 

 

 A educação em si é um direito de capacitação e uma das ferramentas mais 

poderosas pelas quais crianças e adultos marginalizados economicamente e socialmente 

podem sair da pobreza e participar plenamente na sociedade. Entretanto, o que se 

observa ao redor do globo, é uma distorção dos seus reais significados e seu 

sucateamento, principalmente em países onde a renda per capita é baixa e a disparidade 

em relação à distribuição de renda é alta. 

 

5.1. Desafios Regionais 

 

Os problemas sociais provocados pela desigualdade de renda têm aumentado ao 

passo que cresce o intenso processo de globalização da economia e dos meios de 

produção no mundo. As desigualdades sociais fazem parte de todos os países, 

independentemente de ser rico ou pobre, embora seja mais efetivo em nações 

subdesenvolvidas que sofrem com as consequências oriundas do período colonial. 

  

O índice de escolaridade é um fator que está diretamente ligado à falta de 

recursos financeiros que é comum a grande maioria da população mundial. A baixa 

escolaridade da população nos países subdesenvolvidos e periféricos é proveniente, 

muitas vezes, de situações em que crianças se encontram em idade escolar são 
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obrigadas a integrar o mercado de trabalho, quase sempre informal, para contribuir na 

renda familiar, isso momentaneamente é positivo para a família, mas posteriormente 

esses indivíduos serão trabalhadores adultos com baixa qualificação e encontrarão 

dificuldades para se colocar no mercado de trabalho. Resultados disso, esses 

trabalhadores vão trabalhar em empregos que exigem pouca qualificação e que 

oferecem baixos salários.  

 

Além disso, países subdesenvolvidos e periféricos, como mostra o gráfico a 

seguir, tendem a investir nos alunos menos que os demais. Como consequência, a 

qualidade de ensino disponibilizada é inferior à necessidade, fazendo com que o ciclo 

vicioso não se finde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1. Desigualdade 

 

A desigualdade, em suas várias formas, é um fenômeno bastante antigo nas 

sociedades e reflete sempre uma relação de poder, na medida em que representa um 

padrão de dominação presente nas relações sociais. 

 

Pobreza e desigualdade têm natureza distinta, embora a pobreza tenha como 

determinante a desigualdade. Especialmente na sociedade brasileira, a desigualdade é o 
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aspecto que mais prepondera e “surpreende tanto por sua intensidade como, sobretudo, 

por sua estabilidade” (HENRIQUE; BARROS; MENDONÇA, 2001, p. 23) 

 

Como observado, a educação tem sido utilizada como um importante 

instrumento para a reprodução das desigualdades (HELENE, 2011). Por exemplo, no 

Brasil, três em cada dez crianças abandonam a escola, em definitivo, antes de completar 

o ensino fundamental e praticamente a totalidade delas vem dos setores 

economicamente mais desfavorecidos.  

Como o investimento anual na educação 

dessas crianças está na casa dos dois ou três 

mil reais, todo o investimento ao longo da 

vida pode não exceder os dez ou vinte mil 

reais. No outro extremo, onde estão os mais 

ricos, o investimento por criança e por ano 

pode exceder – e em muito, se considerarmos 

as escolas de elite e incluirmos cursos de 

línguas, aulas particulares, material didático, 

viagens culturais etc. – os trinta mil reais por 

ano. Ao longo de toda a vida escolar esse 

investimento pode chegar a meio milhão de 

reais, ou ainda muito mais que isso. 

(HELENE, 2011) 

 

Ainda,  

Essa perversa desigualdade na 

formação educacional, quando combinada 

com a dependência da renda de uma pessoa 

adulta com seu nível de escolarização, fecha 

um círculo vicioso extremamente perverso. 

Em valores aproximados, segundo vários 

levantamentos feitos por especialistas, cada 

ano de escolaridade a mais de uma pessoa 

implica em um aumento de renda da ordem 

de 10% a 20%. A qualidade da educação, por 

sua vez, medida, por exemplo, pelo nível 

escolar do professor, pode contribuir com 

uma diferença de cerca de 50% na renda de 

pessoas com mesmos níveis de formação 

educacional. (HELENE, 2011) 
  

Assim, ao escolarizar mal as crianças e jovens mais desfavorecidos, o sistema 

educacional está contribuindo para preservar ou mesmo acirrar as desigualdades 

econômicas, respondendo aos desígnios das elites econômicas, que consideram 

inaceitável qualquer destinação de recursos públicos para fins sociais, inclusive para a 

educação pública. 
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5.2. Desafios Estruturais 

 

O principal desafio estrutural da educação quando analisado pela ótica da renda, 

é a estruturação de um serviço educacional público de qualidade para as camadas mais 

baixas da sociedade, seja em países centrais e desenvolvidos, seja em países 

periféricos/subdesenvolvido; inclusive em lugares onde o acesso à serviços básicos 

como saneamento, saúde e moradia já são precários. Além disso, o fomento de 

programa de bolsas de estudo em instituições privadas e auxílios permanências são 

outros caminhos possíveis.  

 

6. Questão da deficiência  

 

 De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2001),  

 

deficiência é um termo abrangente para incapacidades, 

atividades limitadas e participações restritas. Ele denota os 

aspectos negativos das interações de um indivíduo (com 

uma condição de saúde) e os fatores contextuais desse 

indivíduo (fatores do meio ambiente e pessoais). 

  

Por outro lado, podemos definir educação inclusiva de deficientes como sendo o 

processo de inclusão de pessoas portadoras de deficiências na rede comum de ensino, 

em todos os seus graus. As escolas que possuem tal processo tem por objetivo integrar 

esses indivíduos na comunidade, para isso é necessário que os papeis tradicionais, dos 

professores e equipe técnica, sejam alterados, dessa forma, possibilitando que, em 

conjunto com os pais/responsáveis, ambientes confortáveis e flexíveis e o 

estabelecimento de novas formas de avaliação, as pessoas com deficiência consigam 

atingir seu potencial de aprendizagem máximo. (MRECH, 1998)  

  

6.1. Desafios Regionais 

 

 Grande parte dos países não possuíam um aprofundamento sobre as questões da 

educação de deficiente, porém, em 1994, foi realizada em Salamanca a Conferência 

Mundial sobre “Necessidades Educativas Especiais”, foram então desenvolvidas dez 
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recomendações que deveriam ser seguidas pelos países participantes, podendo destacar 

entre elas: 

REQUERER aos países do Norte que desenvolvessem uma 

redistribuição dos recursos conforme o estabelecido na 

Convenção sobre os direitos da criança; 

APLICAR os direitos civis e políticos para dar uma melhor 

proteção aos coletivos, especialmente vulneráveis na faixa etária 

infantil, e, também, aos grupos étnicos, assim como outras 

minorias culturais;  

REALIZAR maiores esforços para ascender ao que 

aparentemente hoje é inalcançável, e poder, assim, afrontar os 

novos desafios do futuro.  

ACEITAR que a participação das crianças é o ponto decisivo 

para provocar, conforme a Convenção, uma revolução positiva 

do comportamento humano; 

 CONCLUIR o processo de ratificação da Convenção e 

promover a eliminação das reservas que ela tem objetivado por 

parte dos países afetados; e  

REITERAR que a sobrevivência e o desenvolvimento da 

infância são imperativos à consecução dos objetivos de 

desenvolvimento humano sustentável, adotados pela 

comunidade mundial e a realização da visão de paz e progresso 

social contida na Carta das Nações Unidas. 

  

Com isso a educação inclusiva ganhou um novo olhar e passou ter mais recursos 

e estudos voltados para a mesma. Porém, ela ainda é ligada a educação comum, dessa 

maneira, os problemas da educação inclusiva estão diretamente ligados as questões 

gerais de cada país ou região, não sendo possível os tratarmos separadamente.  

  

Algumas regiões ainda possuem algumas barreiras culturais que acabam por 

aumentar as dificuldades em incluir alunos com deficiências, isso pois em determinadas 

os portadores de deficiências são considerados indivíduos subalternos e que não 

possuem espaço na sociedade, muitos desses portadores chegam a sofrer agressões e são 

vítimas de crimes por conta de sua condição. Já em regiões como a Europa, podemos 

perceber um grande número de portadores de deficiência presentes no sistema 

educacional, fato também atrelado ao alto em investimento em educação e alinhamento 

aos direitos humanos, presentes nos países mais desenvolvidos. 
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Figura 4: Participação de pessoas com deficiência em educação 

Fonte: https://ec.europa.eu/eurostat/web/health/disability/data/database 

 

6.2. Desafios estruturais 

 

 A educação inclusiva têm sido cada vez mais alvo de estudos e pesquisas, 

especialmente após a Declaração de Salamanca (1994)8, a partir de anos de estudos é 

possível concluir que os fundamentos da educação inclusiva caminham para a educação 

de qualidade para todos, respeitando a diversidade dos educandos. Para isso, é de 

extrema importância que os educadores, em especial os professores de classe comum, 

sejam preparados para atender às necessidades especiais dos indivíduos com 

deficiência. (SANT’ANA, 2005) 

  

                                                 
8 Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001393/139394por.pdf  

https://ec.europa.eu/eurostat/web/health/disability/data/database
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001393/139394por.pdf
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A educação inclusiva de portadores de deficiência, por muitas vezes possuem 

um grande desafio, de acordo com autores como Gofreddo (1992) e Manzini (1999), 

que citam o fato da falta de formação de professores com a capacidade de atender a 

essas necessidades específicas, a falta de infraestrutura adequada e condições matérias 

para o trabalho pedagógico.  

 

Com base nessas informações, pode-se perceber que são 

necessárias mudanças profundas no sistema educacional vigente 

a fim de garantir o cumprimento dos objetivos da inclusão. 

Cumpre, então, considerar as inúmeras dificuldades vivenciadas 

por todos os participantes do cotidiano das escolas que tentam, 

de diferentes maneiras, viabilizar a educação inclusiva de 

acordo com suas possibilidades (SANT’ANA, 2005). 

  

7. Questão racial 

 

7.1. Raça  

 

Historicamente a palavra raça, conforme usada no século XIX, transmitia a ideia 

de superioridade e inferioridade entre raças e ainda hoje possui esse peso em setores da 

sociedade. Portanto, sim, é preciso cautela ao ouvirmos o emprego do termo nesse 

contexto.  

 

Uma parte expressiva do Movimento Negro e estudiosos optam por utilizar o 

termo, não para reforçar o racismo, mas sim para indicar sua forma - entendendo que o 

racismo no Brasil está intimamente ligado à diferenciação, classificação e 

hierarquização das pessoas e suas características - processo aprendido e reproduzido em 

nossa cultura e sociedade. 

 

É justamente por compreender as especificidades do racismo no Brasil, onde 

“ele se afirma através da sua própria negação” (Gomes, 2005) é que o termo permanece 

em pauta.  

 

E a negação não é o caminho para se resolver a ferida causada pelo racismo na 

sociedade brasileira, sobretudo, na alma e na pele da população negra. A neutralidade 
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do Estado na formulação de políticas públicas no combate ao racismo é reflexo de uma 

negligência ainda mais profunda. Desconsiderar que as desigualdades sociais entre 

negros e brancos no Brasil são resultado “do processo de negação da cidadania aos 

negros brasileiros” (Gomes, 2005). Reconhecer a existência de um problema não é 

apenas o primeiro passo é, certamente, o mais importante para resolvê-lo. 

 

7.2. Etnia 

 

Muitos pensadores preferem utilizar o termo etnia para distinguir negros e 

negras dos diferentes grupos sociais do que utilizar o termo raça. Entende-se que o 

termo raça está relacionado à ideia de que a humanidade se divide em raças superiores e 

inferiores ficando presos ao determinismo biológico (Gomes, 2005). 

 

Em diversas aéreas, por muito tempo o uso do termo raça esteve ligado à 

dominação político-cultural de um povo em detrimento de outro ou de nações em 

detrimento de outras, como foi o caso do Nazismo na Alemanha. 

Por essa razão, etnia passa ser usada para se referir ao pertencimento ancestral e 

étnico/racial dos negros e dos outros grupos em nossa sociedade. 

 

Muitas vezes, sem entender, estabelecemos padrões das nossas diferenças e 

semelhanças de forma hierarquizada: perfeições e imperfeições; beleza e feiura; 

superioridade e inferioridade. (Gomes, 2005). Quando aplicamos esse tipo de 

pensamento ao povo negro, estamos trabalhando com o conceito biológico de raça, 

rejeitado pela antropologia e sociologia. Ao utilizar o termo raça como postura política 

de dominação, discriminação e/ou opressão é preciso rejeitá-lo, uma vez, que nesse caso 

ele estará sendo usado para discriminar povos e grupos sociais. 

 

Portanto, é necessário falar sobre o racismo e desmistificá-lo para superarmos a 

discriminação racial. O silenciamento reforça a existência do racismo, da discriminação 

e da desigualdade racial. Entretanto não basta apenas falar, é necessário construir 

práticas e estratégias de superação do racismo e da desigualdade racial (Gomes, 2005). 
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7.3. Identidade/ Identidade Negra 

 

Atualmente temos notado uma crescente difusão no uso do termo identidade por 

diversos grupos sociais. Negros, índios, mulheres e outras parcelas da sociedade que 

possuem um profundo histórico de segregação têm assumido e abraçado suas diferenças 

que fogem ao padrão calcificado na maioria das democracias ocidentais e “reivindicado 

uma maior visibilidade social face ao apagamento a que foi, historicamente, submetido” 

(NOVAES,1993: 25). A identidade não é algo inato, mas fruto das relações e 

referências culturais dos grupos sociais os quais o indivíduo se vê inserido. Em outras 

palavras, se estabelece um processo de espelhamento, onde o meu mundo, o meu eu, a 

minha cultura, são traduzidos também através do outro, de seu mundo e de sua cultura 

(GOMES, p. 42). 

 

A identidade negra, assim, como em outros processos identitários, se constrói 

gradativamente, num movimento que envolve inúmeras variáveis, causas e efeitos, 

desde as primeiras relações estabelecidas no grupo social mais íntimo, geralmente a 

família, e vai se desdobrando a partir das outras relações que o sujeito estabelece no 

decorrer de sua trajetória (Idem, p. 43). 

 

Construir uma identidade negra positiva em uma sociedade que, historicamente, 

ensina aos negros, desde muito cedo, que para ser aceito é preciso negar-se a si mesmo 

é um desafio enfrentado pelos negros e pelas negras brasileiros(as). Desta forma, 

entender a construção da identidade negra no Brasil  vai além da dimensão subjetiva e 

simbólica, mas sobretudo está presente no seu sentido político, como uma tomada de 

consciência de um segmento étnico-racial excluído da participação na sociedade, para a 

qual contribuiu economicamente, com trabalho gratuito como escravo, e também 

culturalmente, em todos os tempos na história do Brasil (MUNANGA,1994: 187). 

 

7.4. Racismo 

 

A questão do racismo é extremamente complexa. E exige um debate cuidadoso e 

atento quando nos aproximamos da questão racial. O racismo é um comportamento, 

uma ação resultante da aversão em relação a pessoas que possuem um pertencimento 

racial observável por meio de sinais, tais como: cor da pele, tipo de cabelo, etc. Ele é 
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também um conjunto de ideias e imagens referente aos grupos humanos que acreditam 

na existência de raças superiores e inferiores. O racismo também é a vontade de se 

impor uma verdade ou uma crença particular como única e verdadeira. 

 

Alguns pesquisadores, como Edson Borges, Carlos Alberto Medeiros e Jacques 

d`Adesky (2002), afirmam que o racismo é um comportamento social que está presente 

na história da humanidade e que se expressa de variadas formas, em diferentes 

contextos e sociedades. Sendo expresso de duas formas interligadas: a individual e a 

institucional. Na forma individual o racismo manifesta-se por meio de atos 

discriminatórios cometidos por indivíduos contra outros indivíduos. Já o racismo 

institucional, ainda segundo os autores citados acima, são as práticas discriminatórias 

sistemáticas fomentadas pelo Estado ou com o seu apoio indireto. 

 

Dessa forma, segundo Hélio Santos (2001: 85), o racismo parte do pressuposto 

da “superioridade de um grupo racial sobre outro” assim como da “crença de que 

determinado grupo possui defeitos de ordem moral e intelectual que lhe são próprios”. 

 

7.5. Democracia Racial  

 

O conceito de democracia racial, foi apresentado indiretamente pelo sociólogo 

Gilberto Freyre, por meio do seu livro Casa-Grande e Senzala (1933), ajudou a propagar 

a ideia de que no Brasil existia uma harmonia entre as raças, ele via a profunda 

miscigenação da nossa sociedade como um motivo de orgulho do nosso caráter 

nacional, não considerando que a mesma foi construída a partir da dominação, 

colonização e violência, sobretudo, de uma profunda violência sexual dos homens 

brancos em relação às mulheres negras e indígenas. E mais, na sua interpretação ele não 

estava preocupado com a ponderação de que qualquer forma de dominação e violência é 

perversa. Sendo assim, podemos dizer que o livro Casa-Grande e Senzala apresenta a 

humanidade e as relações sociais e raciais sob a ótica do senhor patriarcal. A 

interpretação de Gilberto Freyre do Brasil, infelizmente, ainda é muito forte na 

sociedade brasileira, na esfera política, na escola, entre outros espaços sociais 

importantes, e tem colocado limites e empecilhos no posicionamento da sociedade 

brasileira na luta contra o racismo. 
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Entendemos, então que o mito da democracia racial é como uma corrente 

ideológica que pretende negar a desigualdade racial entre brancos e negros no Brasil 

como fruto do racismo, afirmando que existe entre estes dois grupos raciais uma 

situação de igualdade de oportunidade e de tratamento. No entanto, os dados estatísticos 

sobre as desigualdades raciais na educação, no mercado de trabalho e na saúde e sobre 

as condições de vida da população negra, revelam que tal situação não existe de fato. 

Podemos concluir então que vivemos no mito da democracia racial. 

E de certa forma o discurso consegue desviar o olhar da população e do próprio 

Estado brasileiro das atrocidades cometidas contra os africanos escravizados no Brasil e 

seus descendentes, impedindo-os de agirem de maneira contundente e eficaz na 

superação do racismo. Outras vezes, mesmo que as pessoas e o próprio poder público 

usam o conceito na política e ideologicamente, argumentando que não existe racismo no 

Brasil e, dessa forma, julgam que podem se manter impassíveis diante da desigualdade 

racial. 

 

8. Políticas Externas 

 

Afeganistão 

 

O Afeganistão hoje passa por um processo de reconstrução de seu território 

nacional, assim como de seu sistema de educação. Durante anos o país sofre com 

problemáticas de guerrilhas¹, de modo a afetar sua população em diversas maneiras. No 

viés educacional, especificamente, após o regime talibã comandar o país de 1996 a 

2001, houveram grandes baixas de educação para se reestabelecer. 

 

Segundo dados do Ministério da Educação afegão, o país possuía apenas 20 mil 

professores e menos de um milhão de alunos, estimativa na qual a ausência de mulheres 

era alarmante (TERRA, 2010). A UNESCO realizou um estudo sob a taxa de 

escolaridade mostrando que o Afeganistão era o país com menor tempo de 

escolarização em sua população comparado aos demais países no globo, com uma 

média de apenas dois anos de escolaridade por pessoa (UNESCO, 2004). Assim, no 

início dos anos 2000, o caráter emergencial da situação fez com que o Afeganistão 

recebesse a promessa de ajuda da UNESCO e de outros países para uma reconstrução 
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do sistema educacional, assim, ocorreram conferências internacionais para a sua 

reconstrução (BBC BRASIL, 2002). 

 

Por mais que recebesse a ajuda internacional, o Afeganistão ainda encontra 

reveses para a restauração de instituições de educação. A alfabetização está em menos 

de 40% da população afegã, sendo que apenas por volta de 25% das mulheres são 

alfabetizadas (CIA WORLD FACTBOOK), e, por volta de três milhões e meio de 

crianças, sendo elas 75% meninas, estão fora das escolas. 

 

 Os principais obstáculos do país se concentram na grande pobreza local, a falta 

de qualificação profissional para professores (cerca de 80% dos professores atingiram o 

equivalente ao ensino médio ou não concluíram seus estudos pós-secundários), o 

Ministério da Educação não conseguir alcançar efetivamente as zonas rurais, má 

qualificação para educação de mulheres, a alta taxa de trabalho infantil, instalações 

escolares abaixo dos padrões e baixas matrículas escolares. 

 

As escolas afegãs são alvos constantes de ataques violentos, impedindo com que 

milhares de estudantes sejam impedidos de frequentá-la, apenas em 2008 houveram 670 

incidentes que foram classificados pelo governo como ataques diretos a educação. O 

país também se destaca por ter um alto índice de mortalidade de funcionários da 

educação e alunos. 

 

Ainda, sob o regime talibã, todos os ensinamentos escolares que foram 

continuados tiveram seus currículos mudados para atender apenas ensinamentos 

islâmicos. Uma nova dificuldade do governo e instituições de ensino é que não há uma 

grade curricular padrão para atender a mudança dos ensinos puramente religiosos. Os 

livros didáticos e demais materiais são vistos pela comunidade internacional ali presente 

como inadequados, tanto em conteúdo como em evasão para os estudantes do país 

(HISOUR). 

 

O atual governo afegão tem se empenhado no que tange a superação das 

adversidades educacionais supracitadas. O presidente Ashraf Ghani, no ano de sua 

eleição, anunciou a importância da educação, afirmando que seu objetivo é a garantia do 

acesso a ela a toda população. Em seu plano de governo, Ghani promete a melhora da 
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qualidade e afirma que não haverá tolerância a violência e discriminação a mulher no 

âmbito escolar (TOLO NEWS, 2014).  

 

África do Sul 

A África do Sul sofreu muitos anos com o regime segregacionista do Apartheid, 

com fronteiras raciais rígidas impedindo que a população tivesse acesso a uma educação 

apropriada e igualitária. Ainda que o regime do Apartheid tenha sido finalizado há 

quase 25 anos atrás, o país ainda sofre com sequelas do mesmo. Em 2014, segundo o 

Instituto Sul-africano das Relações Raciais, por volta de 28% da população branca 

obtinham um diploma universitário, frente a 5,3% da população negra com mesmo nível 

acadêmico (G1, 2016).  

 

A África do Sul trabalha com o seu Plano Nacional de Desenvolvimento, tendo 

a educação como peça chave para a ampliação do desenvolvimento no território.  O 

Plano Nacional de Desenvolvimento da África do Sul considera os primeiros anos da 

infância como uma prioridade, adota uma abordagem que combina saúde, nutrição, 

educação e outras intervenções. (SOUTH AFRICA. Department of Basic Education, 

2013). Uma grande problemática apontada pelo Plano são as taxas de subnutrição e a 

má saúde de crianças pequenas, que acaba por dificultar suas capacidades de 

aprendizado, dando continuidade à desigualdade social no país (SOUTH AFRICA. 

National Planning Commission, 2011).  

 

As reformas de gastos com a educação têm sido uma estratégia bem-sucedida no 

combate às desigualdades de financiamento do período do apartheid, conseguindo 

direcionar mais recursos para a população mais carente. Uma outra estratégia consiste 

em compensar as consequências de longo prazo das desigualdades do passado na 

educação, por meio de campanhas de alfabetização de jovens e adultos. (SOUTH 

AFRICA. Department of Basic Education, 2013). 

 

Ainda que tenha questões a serem trabalhadas para a garantia ampla do sistema 

educacional em seu território, a África do Sul é um importante agente para a cooperação 

e desenvolvimento no continente africano. O país desenvolveu o Fundo de 

Renascimento Africano, dentro do seu Departamento de Relações Exteriores, que atua 
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“por meio da participação em operações de manutenção da paz, da contribuição para 

assistência humanitária e do apoio de reconstrução e desenvolvimento pós-conflito” 

(UNESCO, 2014). Destaca-se também o papel ativo sul-africano na comunidade 

internacional africana por sua participação na União Africana, na Comunidade para o 

Desenvolvimento do Sul da África e fornecendo fundos para o Banco de 

Desenvolvimento Africano (BESHARATI, 2013). 

 

Alemanha 

A Alemanha é a maior economia da Europa, exercendo um importante papel na 

diplomacia local e influente mundialmente. Embora o país tenha níveis expressivos de 

qualidade educacional, líderes locais apontam a necessidade de expandir a educação 

para além da maioria branca da população, especialmente de antecedentes culturais não 

europeus. 

 

 Nos últimos anos, o país conta com uma crescente manifestação populacional 

apoiando movimentos de extrema direita, alguns com princípios xenofóbicos, como a 

Marcha de Dresde em 2014, contra a “islamização” do país. A hostilidade a imigrantes 

é algo que fomenta a exclusão de jovens e faz desse setor da população menos propicio 

a integração local e não participativo (CARTA CAPITAL, 2015). Um estudo 

apresentado pelo Ministério da Educação alemão, Educação na Alemanha 2018, 

demostra que jovens de origem migratória no país estão menos propensos a avançar na 

hierarquia educacional instituída no país (DW, 2018).  

 

Angola 

Desde o início dos anos 2000 até 2014, o ingresso às escolas aumentou por todo 

o país. Ainda assim, em 2015, mais de 20% das crianças ainda se encontram fora do 

sistema de ensino e 48% das matriculadas não finalizam o ensino primário. O ensino 

secundário possui uma taxa de frequência de 50% no meio urbano, enquanto a taxa nas 

áreas rurais é de 14%.  

 

A Angola possui diversos parceiros internacionais que a ajudam no âmbito o 

desenvolvimento educacional, tal como a UNICEF. Com uma atuação aos níveis 

nacional, provincial e municipal, o Programa de Educação do UNICEF tem apoiado 
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técnica e financeiramente o Governo de Angola em áreas como a da formulação de 

políticas e estratégias nacionais, no reforço da capacidade institucional, na pesquisa e 

diagnósticos, e no processo de inovação e gestão do Ensino (UNICEF, 2015). 

 

Anistia Internacional 

A Anistia Internacional é uma Organização Não Governamental (ONG) criada 

em 1961, que tem como objetivo a vigilância, reconhecimento e garantia dos direitos 

humanos ao redor do globo (ANISTIA INTERNACIONAL). Seu papel na Casa das 

Nações Unidas, assim como na comunidade internacional, é de reportar e apoiar a 

defesa dos direitos humanos, de maneira imparcial.  

 

Aspectos da estrutura organizacional desta ONG, especialmente sua 

distribuição geográfica e seu know-how estão relacionados ao lobby criado 

em prol dessa importante e inovadora proposta no campo dos direitos 

humanos (HERNANDEZ, VRECHE, p.3, 2016).  

 

A Anistia Internacional utiliza, então, de sua mobilização da opinião pública e o 

ativismo nas reuniões internacionais, de forma a se atentar às problemáticas do assunto. 

Isso quer dizer que sua participação tem caráter deliberativo e de mediador frente as 

demais nações.  

 

Arábia Saudita 

Para se entender como é formada a sociedade saudita hoje, e, assim, 

compreender suas políticas com relação à educação no país, é necessário compreender o 

movimento Wahabi, em voga no país. O Movimento Wahabi tem como fundamento a 

motivação de reviver a chamada “Era de Ouro do Islã”, descrito como mais simples e 

estritamente ortodoxo. O Movimento, iniciado por Muhammad bem Abdel Wahab e 

Muhammad bem Saud, teve seu início no século 18, sendo influente nas leis do país até 

hoje (ALMUNAJJED, 1997). Desse modo, a Arábia Saudita segue uma interpretação 

rígida do Alcorão, e a Sharia é aplicada com rigor (BBC, 2002).  

 Segundo a crença Wahabi, é reconhecido direito da mulher a uma educação 

religiosa, com acesso à aprendizagem em um nível comparado ao dos homens, o que 

tem como incentivo a educação feminina (DOUMATO, 2000).  O país tem uma taxa de 

alfabetização de cerca de 62%, sendo a menor taxa de alfabetização nas nações do 
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Golfo. Estima-se que a alfabetização feminina seja de 50% e a alfabetização masculina, 

72% (UNDP, 2003). Ainda que os números da educação feminina tenham mostrado um 

aumento na Arábia Saudita com o passar dos últimos 20 anos, ainda existe uma enorme 

disparidade com relação à frequência escolar masculina e feminina (KARMI, 1996).  

A persistência da exclusão das mulheres da vida pública na Arábia Saudita 

contemporânea ocorre de maneira que, embora existam parcelas orçamentárias para a 

educação das mulheres, ela corresponde apenas a 18% em comparação a masculina. 

Existem profissões as quais mulheres não são admitidas e, ainda não é permitido seu 

acesso em quaisquer instalações de ensino, sua entrada em algumas bibliotecas 

dependem da presença de um parente homem ou são limitadas a horários de visita 

restritos (HAMDAN, 2005). 

O país também sofre críticas internacionais por ter legalizado meios de repressão 

institucional a minorias religiosas no território. A educação religiosa wahabista, iniciada 

na população enquanto criança, tem como base o ensino do islamismo sunita 

conservador-radical como única religião verdadeira. Em 2006, o Think Tank Centro de 

Liberdade Religiosa, ligado ao grupo estadunidense Freedom House, divulga um estudo 

no qual concluem que o ensino público saudita semeia o ódio contra o Ocidente e 

demais religiões por meio, especialmente, de falácias religiosas (KNIPP, 2015). 

Argentina 

A Argentina tem um modelo educacional aclamado internacionalmente, 

especialmente comparado aos países latino-americanos. O país foi pioneiro no que diz 

respeito a universalização do ensino básico público e, hoje, apresenta elevados índices 

de alfabetização. Sua constituição contém características progressistas, determinando 

que o setor da educação receba 6% do PIB anualmente (FOLHA DE SÃO PAULO, 

2005).  

 

Desde o meio dos anos 2000, quando a Argentina é afetada por uma dura crise 

econômica, é apontada uma queda qualitativa educacional. “A educação pública 

argentina deteriorou-se muito, é preocupante; os resultados da [avaliação] PISA são 
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muito ruins” aponta Gustavo Zorzoli (2015), reitor do Colégio Nacional de Buenos 

Aires. O atual governo argentino de Mauricio Macri reconhece a importância da 

escolarização, mas vive uma crise econômica que força o corte de gastos e tem a 

consequência da desmotivação estudantil em seu território (CARTA CAPITAL, 2018). 

 

Bolívia 

A Bolívia passa, desde 1994, por um processo de reforma educativa. Este, tem 

como objetivo do governo, uma democratização participativa em sociedade, no âmbito 

do planejamento e execução. O governo de Evo Morales, vê a educação como 

prioridade dentro do país, alcançando marcos como um índice de abandono escolar por 

volta de 2% e progredindo para a erradicação do analfabetismo no país (CNTE, 2017). 

 

O processo educacional bolivariano é, então “(...) é um direito de todos sem 

discriminação e sem exclusão; é intracultural, intercultural, plurilíngue, produtiva, 

descolonizadora, científica técnica e tecnológica, além de ser obrigatória, pública e 

gratuita até o nível superior”, como dito pelo Armando Terrazaz Calderón, 

representante do Ministério da Educação boliviano (CNTE, 2017). Essa nova cara 

educacional boliviana faz do país um grande modelo a ser seguido regionalmente.  

 

Brasil 

 

O Brasil é a maior economia da América Latina, sendo uma grande força 

influente na região.  

 

O Brasil tem uma relevância importante para os países da América Latina e 

do Caribe e tem a responsabilidade de colaborar para que nossa região ponha 

em prática políticas públicas que enfatizem a qualidade, que valorizem a 

formação dos professores, que fortaleçam a base de uma alfabetização de 

qualidade e que, ao mesmo tempo, aprimorem a educação como um todo 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2017). 

 

Porém, o país enfrenta as mazelas de uma crise econômica, que contam com o 

impeachment da antiga presidente Dilma Rousseff e a queda da empresa petrolífera 

Petrobras, uma das maiores estatais brasileiras. Desse modo, o país fez cortes em 

diversos setores da sociedade, em especial o da educação. 
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A mais controversa medida tomada pelo atual governo foi o congelamento dos 

gastos públicos por 20 anos, aprovada em 2016. Isso quer dizer que, nas próximas duas 

décadas, a partir de 2018, os gastos federais só poderão aumentar de acordo com a 

inflação. A Emenda Constitucional tem seu tom problemático na medida que os gastos 

com setores públicos tendem a crescer com o passar dos anos, até por que, o país 

apresenta um grande déficit na qualidade educacional pública assim como no âmbito da 

saúde. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou no mesmo ano uma 

pesquisa em que mostra que, o país, num cenário de crescimento do PIB de 2% ao ano, 

perderia por volta de 650 bilhões de reais, só no setor da saúde (G1, 2016). 

 

China 

 

A China tornou-se, nos últimos anos, um expoente em educação nacional, tendo, 

por exemplo, a província de Xangai o melhor resultado no Programa Internacional de 

Avaliação de Estudantes em 2012. O programa serve de base para o relatório anual da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que contou 

com a participação de adolescentes ao redor do mundo, servindo de referência para os 

países estabeleceram políticas públicas de educação (G1, 2013). 

 

Embora o país de larga escala territorial tenha bons resultados educacionais em 

suas grandes cidades, levar esse conhecimento às áreas rurais do país é um desafio aos 

seus governantes. Cerca de 55 milhões de mulheres chinesas, quase todas trabalhadoras 

rurais, são analfabetas, segundo uma pesquisa da Federação de Mulheres da China. 

Apenas em 2006, o governo anunciou em seu Plano Quinquenal (2006-10) primeira vez 

um plano de educação universal no campo (ESTADÃO, 2006). 

 

Em seu plano de governo nacional, o Partido Comunista Chinês, governante no 

país desde 1949, visa transformar a China uma maior ainda potência educacional, com 

maiores investimentos em infraestrutura, a participação dos estudantes na área de 

pesquisa, o fortalecimento de acordos entre universidades e empresas, e uma 

reestruturação dos cursos e das disciplinas. O país conta também com “políticas 

ambiciosas para melhorar a qualidade dos professores, incluindo a formação de 

professores comunitários sem qualificação em áreas rurais, e a exigência de que todos 

os profissionais de todos os níveis tenham qualificações específicas”. Assim, espera-se a 
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redução desigualdades entre suas regiões leste, central e oeste (UNESCO, 2014). 

  

A China tem um longo histórico de cooperação com outros países em 

desenvolvimento, se tornando um importante parceiro nas áreas de ajuda financeira, 

investimentos e comércio, especialmente para países africanos. Em novembro de 2013, 

o Banco de Exportação-Importação da China afirmou que, combinados, os empréstimos 

concessionais, os empréstimos comerciais e o investimento direto da China na África 

atingiriam um total acumulado de US$ 1 trilhão até 2025 (UNESCO apud SUN, 2014). 

 

Cuba 

 

Cuba possui um dos melhores sistemas educacionais do mundo. Entre 2005 e 

2015, foi o único, entre os países da América Latina e Caribe, que cumpriu todos os seis 

objetivos das Nações Unidas para educação. (UNESCO, 2016) No mundo, apenas um a 

cada três países cumpriu os objetivos. Hoje, 99,8% da população cubana é alfabetizada, 

o maior índice do continente. (UNESCO, 2016) Toda a educação é gratuita, até o ensino 

superior, o que garante o acesso de todos, independentemente da condição financeira. 

Ademais, 82% das meninas se matriculam no ensino médio, enquanto a média da região 

é de 51%, o que é compatível com o cenário de igualdade de gênero no país. (UNESCO, 

2016) Quanto à questão étnica, o governo cubano é acusado de realizar um trabalho 

ineficiente, já que ideias e expressões racistas ainda se mantem vivas na sociedade, 

como exposto em diversas matérias de jornais ao redor do mundo, como o Havana 

Times e o The Spectator.  

 

Dinamarca 

 

O sistema educacional da Dinamarca possui qualidade acima da média dos 

padrões internacionais, como mostram os resultados do Programa Internacional de 

Avaliação de Estudantes (PISA) de 2012. (PISA, 2012) Entretanto, seus resultados 

relativos à equidade entre os estudantes são medianos. Esses resultados são decorrentes 

principalmente da diferença entre os resultados de meninos e meninas de 14 pontos e a 

entre os dos alunos com origem imigrante e os não imigrantes. (PISA, 2012) Isso 

mostra que, apesar de uma educação acima da média, ainda é possível melhorar quanto 

ao tratamento específico das minorias, visando diminuir as desigualdades. Ademais, a 
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educação no país é provida gratuitamente pelo Estado, porém existem também as 

opções de educação em casa e educação privada, o que garante a liberdade na escolha 

dos alunos baseada no que seria ideal para si. 

 

França 

 

Na França a educação é obrigatória entre os 6 e os 16 anos. Segundo a Unesco, 

cerca de 45 mil crianças estão fora da escola no país, cerca de 10% dos jovens em idade 

escolar. (UNESCO) Em todas as fases a diferença entre o número de meninos e meninas 

fora da escola é baixa. Apenas surge uma diferença drástica no ensino superior, no qual 

mais mulheres do que homens se matriculam. A educação francesa possui uma 

prioridade com a igualdade. Entretanto, existem sérias críticas ao fato de que esta é 

priorizada sobre a equidade. Assim, as necessidades do estudante, muitas vezes são 

desconsideradas. Recentemente, a Bloomberg publicou um artigo acerca do tratamento 

de crianças superdotadas no país. Nele, o jornal apresenta como esse modelo escolar é 

engessado e prejudica as crianças que possuem QI acima da média. Entretanto, alerta 

também para os efeitos disso em pessoas que estão na outra ponta do espectro. 

 

Human Rights Watch 

 

A Human Rights Watch (HRW) é uma organização não governamental sem fins 

lucrativos que produz relatório e notícias acerca da situação humanitária ao redor do 

mundo, além de servir como auxilio das comunidades na qual atua. A organização 

produz uma série de materiais sobre a questão educacional em todos os âmbitos 

denunciando a forma como uma séria de indivíduos não tem acesso à educação. A 

HWR advoga pelo acesso de todos à educação, realizando diversas campanhas a 

respeito.  

 

Índia 

 

Cerca de 95% das crianças indianas cursa a educação primária. Entretanto, 

apenas 40% delas cursa a educação secundária, assim, a evasão escolar é uma 

problemática grande na Índia. Isso é potencializado pelo fato de que a educação só é 

compulsória entre os 6 e os 13 anos. Por outro lado, entre 2003 e 2009 o número de 
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crianças fora da escola baixou de 25 milhões para 8,1 milhões. (BANCO MUNDIAL, 

2010) 

 

A questão das minorias ainda é uma muito problemática. As mulheres hoje estão 

mais na escola do que homens na Índia. (UNESCO, 2014) Entretanto, elas sofrem com 

questões específicas como a que foi citada anteriormente relacionada à menstruação e 

violência. Ademais, apesar de haver educação gratuita, muitas vezes as escolas são 

poucas e os estudantes precisam percorrer longas distancias para chegar a elas. Assim, 

apesar de gratuitas, as escolas não são socialmente inclusivas como deveriam.  

 

Senegal 

 

 Senegal é uma república com um forte poder executivo. Em 2012, os eleitores 

elegeram Macky Sall como presidente por sete anos, em eleições consideradas livres e 

justas por observadores locais e internacionais. Em 30 de julho de 2017, a Coalizão de 

Sall conquistou a maioria das cadeiras na Assembleia Nacional. Observadores locais e 

internacionais consideraram a eleição legislativa livre e justa, apesar de irregularidades 

significativas9. 

 

A lei prevê educação obrigatória gratuita dos seis aos dezesseis anos, embora 

muitas crianças não frequentem a escola por falta de recursos ou instalações 

disponíveis. Os estudantes muitas vezes precisam pagar pelos seus próprios livros, 

uniformes e outros materiais escolares10.  

 

As meninas encontram maiores dificuldades em continuar na escola além do 

nível elementar. O assédio sexual por parte de funcionários da escola e a gravidez 

precoce causam a saída de meninas. Muitos pais optam por manter suas filhas em idade 

mediana e alta em casa para trabalhar ou casar, em vez de mandá-las para a escola, onde 

professores podem arruinar suas reputações e futuras perspectivas de casamento. Nos 

                                                 
9
 US Department of State. Senegal 2017 Human Rights Report. Disponível em: 

<https://www.state.gov/documents/organization/277283.pdf>. Acesso em: 22 out. 2018.  
10

 Ibidem. 
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últimos anos, no entanto, houve um progresso significativo em reduzir a disparidade de 

gênero nos anos de escolares de pré-adolescentes e adolescentes11.  

 

Sudão do Sul 

 

 O Sudão do Sul é uma república operando sob os termos de um acordo de paz 

assinado em agosto de 2015. O presidente Salva Kiir Mayardit, cuja autoridade deriva 

de sua eleição de 2010 como presidente da então região semiautônoma do Sudão do Sul 

na República do Sudão, é chefe de Estado e chefe de governo. Observadores 

internacionais consideraram o referendo de 2011 sobre a autodeterminação do Sudão do 

Sul, no qual 98% dos eleitores escolheram se separar do Sudão, como livre e justo. O 

Presidente Kiir foi membro fundador do partido político Movimento Popular de 

Libertação do Sudão (SPLM, na sigla em inglês), a ala política do Exército de 

Libertação do Povo do Sudão (SPLA, na sigla em inglês). Dos 30 ministros do governo, 

16 foram nomeados por Kiir, 10 pelo SPLM em Oposição (SPLM-IO, na sigla em 

inglês), dois por uma facção política conhecida como Ex-Detidos, e dois pelo grupo 

conhecido como "outros partidos políticos", conforme previsto no acordo de paz. A 

legislatura bicameral consiste em uma Assembleia Legislativa Nacional de Transição 

(TNLA, na sigla em inglês) com 400 assentos (68 foram adicionados de acordo com o 

acordo de paz), e um Conselho de Estados com 50 assentos. Representantes do SPLM 

controlavam a grande maioria dos assentos no Legislativo. Por meio de decretos 

presidenciais, Kiir nomeou a maioria dos novos governadores. A constituição declara 

que uma eleição para governador deve ser realizada dentro de 60 dias se um governador 

eleito for dispensado por decreto presidencial. No final do ano, isso não havia 

acontecido12. 

 

 A constituição provisória e a Lei de Educação de 2012 preveem o ensino básico 

compulsório e gratuito até o oitavo ano. Conflito armado e violência, no entanto, foram 

os principais fatores que impediram as crianças de frequentar a escola ao longo do ano. 

A UNICEF estima que quase três quartos das crianças do país não frequentam a escola. 

A expansão do conflito no país resultou no deslocamento de muitas famílias e no 

                                                 
11

 Ibidem. 
12

 US Department of State. South Sudan 2017 Human Rights Report. Disponível em: 

<https://www.state.gov/documents/organization/277293.pdf>. Acesso em: 22 out. 2018. 
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recrutamento forçado generalizado de crianças, particularmente meninos, por grupos 

armados, conforme relatado por ONGs internacionais, o que dificulta que as crianças 

frequentem a escola e que as escolas permaneçam em operação. ONGs relatam escolas 

em zonas de conflitos sendo saqueadas por forças do governo e da oposição, e pelas 

milícias associadas a ambas. Além disso, o governo não dá prioridade aos investimentos 

em educação, particularmente na educação básica, e as escolas continuam a não contar 

com professores treinados, materiais educacionais e outros recursos. As meninas muitas 

vezes não têm acesso igual à educação. Muitas meninas não frequentam a escola ou 

abandonam a escola devido a casamentos precoces, deveres domésticos e medo de 

violência baseada em gênero na escola. De acordo com a revisão nacional do Education 

for All de 2015, as meninas constituíam apenas 39% dos alunos do ensino fundamental 

e 32% dos estudantes do ensino médio, embora esse número possa ser ainda menor 

devido à violência contínua e ao deslocamento como resultado do conflito13. 

 

Ucrânia 

 

A Ucrânia é uma república com um sistema político semipresidencial composto 

de três ramos do governo: um legislativo unicameral (Verkhovna Rada), um executivo 

liderado por um presidente eleito diretamente e um primeiro ministro escolhido através 

de uma maioria legislativa, e um judiciário14.  

 

 As autoridades muitas vezes não integram alunos com deficiência na população 

geral de estudantes e apenas as escolas secundárias oferecem aulas para alunos com 

deficiências15. 

 

 De acordo com a fundação das mulheres ciganas, Chirikli, as autoridades locais 

criaram uma série de barreiras para impedir a emissão de documentos de identificação 

nacional para os ciganos. As autoridades dificultaram o acesso à educação para as 

                                                 
13

 Ibidem. 
14

 US Department of State. South Ukraine 2017 Human Rights Report. Disponível em: 

<https://www.state.gov/documents/organization/277473.pdf.pdf>. Acesso em: 22 out. 2018. 
15

 Ibidem. 
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pessoas que não possuem documentos e segregam as crianças ciganas em escolas 

especiais ou em salas de aula de qualidade inferior16. 

 

Venezuela 

 

 A Venezuela é formalmente uma república constitucional multipartidária, mas 

por mais de uma década, o poder político foi concentrado em um único partido com um 

executivo cada vez mais autoritário exercendo controle significativo sobre os poderes 

legislativo, judicial, de cidadãos e eleitorais do governo. A Suprema Corte determinou 

Nicolás Maduro como vencedor das eleições presidenciais de 2013 em meio a alegações 

de fraude pré e pós-seleção17.  

 

 A lei proíbe a discriminação contra pessoas com deficiências físicas e mentais 

na educação, emprego, saúde, viagens aéreas e outros meios de transporte, o sistema 

judicial e a provisão de outros serviços estatais, mas o governo não faz um esforço 

significativo para implementar a lei, informar o público sobre isso ou combater o 

preconceito social contra pessoas com deficiência18. 

 

 Abusos psicológicos, verbais e físicos em relação à comunidade LGBTI são 

práticas comuns em escolas e universidades, de acordo com os principais defensores. 

Nenhuma lei ou política protege as pessoas LGBTI contra o bullying. Como resultado, 

de acordo com ONGs, os estudantes LGBTI têm uma maior taxa de abandono do que os 

estudantes heterossexuais19. 

  

                                                 
16

 Ibidem. 
17

 US Department of State. Venezuela 2017 Human Rights Report. Disponível em: 

<https://www.state.gov/documents/organization/277611.pdf>. Acesso em: 22 out. 2018.  
18

 US Department of State. Venezuela 2016 Human Rights Report. Disponível em: 

<https://www.justice.gov/sites/default/files/pages/attachments/2017/03/15/dos-

hrr_2016_ven.pdf#page=32>. Acesso em: 22 out. 2018.  
19

 US Department of State. Venezuela 2015 Human Rights Report. Disponível em: 

<https://www.justice.gov/sites/default/files/pages/attachments/2016/04/15/dos-

hrr_2015_venezuela.pdf#page=21>. Acesso em: 22 out. 2018. 
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Zimbábue 

 Zimbábue fica localizado na região centro-sul da África, sendo quase por 

completo um país rural, cerca de 90% da população é alfabetizada, sendo assim uma das 

maiores percentagens de alfabetização do mundo (MUTEPFA; MPOFU; CHATAIKA, 

2007). O país possui um departamento, denominado Serviços de Psicologia e Educação 

Especial da Escola Zimbábue (SPS & SE, na sigla em inglês), este possui como objetivo 

auxiliar as instituições de ensino na luta pela inclusão, na educação, fornecendo 

treinamentos e suporte na aplicação de análises de comportamentos. (ibdem) 

A República do Zimbábue não possui uma legislação específica que trate sobre 

educação inclusiva, para compensar o governo possui algumas políticas que garantem 

que todos os estudantes, independente de raça, religião, gênero, credo e incapacidade 

tenham acesso à educação básica e primária. Essas políticas são uma forma do governo 

não ser acionado, uma vez que seus conteúdos não possuem caráter mandatório. 

(MUTEPFA; MPOFU; CHATAIKA, 2007) 
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