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Nos últimos 25 anos, houve um progresso substancial nas matrículas escolares. No âmbito global, a paridade de 
gênero foi alcançada tanto na educação primária quanto na educação secundária. No entanto, os números globais 
mascaram as grandes lacunas de gênero que permanecem entre países e entre regiões dentro dos países. 

Somente na África Subsaariana, 52 milhões de meninas e mulheres jovens ainda estão fora da escola e outras 
milhões enfrentam grandes obstáculos na educação. O aumento da matrícula escolar de meninas é essencial, mas 
não será suficiente para alcançar os resultados de igualdade de gênero que precisamos e com os quais nos 
comprometemos através dos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS). É necessária uma mudança 
estratégica que vá além da paridade no acesso à educação, e garanta, a partir de um foco mais amplo da igualdade 
de gênero, que os obstáculos sejam enfrentados por meio de análises, planejamento, desenvolvimento de 
estratégia, implementação e monitoramento do setor educacional. Apoiada pelo G7, a Iniciativa Gênero em Foco 
(GCI, por sua sigla em inglês), é uma oportunidade de mobilizar o advocacy, os recursos e a experiência necessária 
para auxiliar os governos a acelerar o progresso na igualdade de gênero, tanto na educação quanto através dela.  

O que é a Iniciativa Gênero em Foco? 
Lançada em julho de 2019, a Iniciativa Gênero em Foco (GCI) foi desenvolvida pelos Ministros da Educação e 
Desenvolvimento do G7 em colaboração com organizações multilaterais e da sociedade civil comprometidas com 
o avanço da igualdade de gênero na educação. 

Sob a liderança do governo da França, os líderes do G7 reconheceram a urgência de garantir que todas as 
meninas e meninos do mundo inteiro possam ter acesso a uma educação de qualidade como direito fundamental 
e base para a igualdade de gênero. A Declaração sobre Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres, 
emitida na Cúpula dos Líderes do G7 em Biarritz, França, em agosto de 2019, deu um novo impulso a esse 
compromisso global e forneceu um apoio importantíssimo à Iniciativa Gênero em Foco (GCI). 

A Iniciativa está baseada no planejamento do setor de educação sensível ao gênero (GRESP), uma abordagem 
desenvolvida e implementada pela Iniciativa das Nações Unidas pela Educação de Meninas (UNGEI) em parceria 
com a Parceria Global para a Educação (GPE) e com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), 
o Instituto Internacional de Planejamento Educacional da UNESCO (IIPE UNESCO) e parceiros da sociedade civil. 

Até o momento, equipes de 28 países da África e da Ásia receberam apoio por meio de workshops nacionais e 
regionais do GRESP para desenvolver planos de ação para melhor abordar questões relacionadas a gênero por meio 
de planos, políticas e orçamentos do setor educacional. Através desse processo, os participantes identificam 
obstáculos à igualdade de gênero na educação e desenvolvem estratégias para enfrentá-los. Os workshops 
reuniram planejadores de educação, especialistas em gênero, parceiros de desenvolvimento e representantes de 
OSC para trocar conhecimentos, recursos e experiências em torno de questões relacionadas a gênero no contexto 
nacional da educação. 

A Iniciativa mobiliza recursos técnicos adicionais para apoiar a liderança dos ministérios da educação e outros atores 
nacionais na promoção da igualdade de gênero na educação através do planejamento e monitoramento do setor. 
Inicialmente, oito países da África Subsaariana, incluindo Burkina Faso, Chade, Mali, Mauritânia, Moçambique, 
Níger, Nigéria e Serra Leoa, serão convidados a participar da iniciativa e ajudar a desenvolver seu desenho inicial.  

O programa da GCI será implementado pelos países parceiros que optarem por participar, com o apoio de uma 
parceria de várias partes interessadas, que inclui UNGEI, GPE, IIPE UNESCO, UNESCO, Plan International, Fórum 
para Mulheres Educadoras Africanas (FAWE), Comitê Africano, Campanha da Rede Africana de Educação para Todos 
(ANCEFA) e União Africana - Centro Internacional para a Educação de Meninas e Mulheres na África (AU/CIEFFA). 
Juntamente com os doadores do G7 e os países participantes, essa parceria de agências forma a Aliança GCI. 
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Que objetivos o Gênero em Foco busca atingir?   
Sendo uma aliança de parceiros, a GCI visa aprimorar:  

● Apoio político e público a políticas e estratégias para promover a igualdade de gênero na educação 
● Implementação de abordagens sistêmicas para alcançar a igualdade de gênero nos sistemas educacionais 
● Diálogo político intersetorial e coordenação entre os ministérios relevantes 
● Qualidade, disponibilidade e uso de dados e evidências desagregados por sexo 
● Orçamento e políticas sensíveis ao gênero 
● Coerência e coordenação entre todas as partes interessadas 
● Estruturas de monitoramento e avaliação para melhor acompanhar o progresso na igualdade de gênero na 

educação  
 

Durante um período inicial de três anos (2019-2021), a GCI se baseará na experiência e no impulso gerado pelo 
GRESP. A Iniciativa não pretende criar novos processos em âmbito nacional. Em vez disso, busca primeiramente 
apoiar os ministérios da educação e outros parceiros do setor para fazer um balanço do contexto do país e 
identificar a melhor maneira de abordar questões de escopo nacional (ou seja, processos de desenvolvimento de 
plano estratégico ou operacional, análises setoriais conjuntas, workshops de desenvolvimento de capacidades). Em 
segundo lugar, a Iniciativa visa mobilizar conhecimentos e outros recursos entre os parceiros de nível nacional para 
garantir que as intervenções, estratégias e planos próprios do país sejam financiados, implementados e 
monitorados para obter resultados sustentáveis. 

A Iniciativa também oferecerá uma oportunidade para a geração e compartilhamento de conhecimento sobre o 
avanço da igualdade de gênero na educação entre países e parceiros, a fim de apoiar a aprendizagem e a aplicação 
em outros contextos. Serão coletadas evidências da Iniciativa para melhorar a eficácia e o impacto de trabalhos 
futuros no planejamento do setor de educação sensível ao gênero. 

Como a Iniciativa Gênero em Foco será implementada? 
Responsável pela realização dos workshops do GRESP, a UNGEI servirá como coordenadora da Aliança GCI e 
continuará a auxiliar a abordagem nos países parceiros da GCI e outros. O IIPE UNESCO estabelecerá uma equipe 
dedicada à GCI, composta por especialistas em gênero e planejamento, com sede no escritório do IIPE UNESCO Pôle 
de Dakar, no Senegal. 

Os parceiros dos países, incluindo ministérios da educação e outras partes interessadas, fortalecerão seus planos 
do setor educacional para a promoção da igualdade de gênero na educação. Parceiros nacionais e regionais da 
sociedade civil liderarão as consultas e esforços nacionais e subnacionais de advocacy, mobilizando comunidades 
para ajudar a criar apoio público e responsabilização pela implementação de planos e políticas do setor educacional. 
Os doadores do G7 que ingressaram na Aliança manterão o necessário advocacy político de alto nível e incentivarão 
os governos a fortalecer o diálogo e a coordenação interministerial. A União Africana (representada pela 
UA/CIEFFA) também desempenhará um papel fundamental de garantir o alinhamento entre os compromissos 
regionais e continentais e a educação e igualdade de gênero1, além de fortalecer os vínculos entre a GCI e todos os 
55 Estados-membros. 

 
1 Estratégia de Igualdade de Gênero para a Estratégia de Educação Continental para África (CESA 16-25). 


