CURRÍCULO PARA ENSINO FUNDAMENTAL II

FICHA INFORMATIVA DO
PAÍS: REPÚBLICA
FEDERATIVA DO NEPAL
PERGUNTAS DIRECIONADORAS

• Quem é o responsável por educar a população a respeito de mudanças nas leis de
direitos civis? Quem é o responsável por fazer cumprir esses direitos ou leis?
• De que maneira as classes mais pobres podem ser afetadas por mudanças na estrutura
política de um país? Como elas podem ser ajudadas? Por que os cidadãos pobres podem
ser esquecidos pelo processo político?
• No Nepal há uma grande discrepância entre o percentual de meninas que são
alfabetizadas e o percentual de meninos que são alfabetizados. O país também tem uma
taxa de desemprego muito elevada. Como estes dois fatos podem estar relacionados?

INFORMAÇÕES GERAIS

Capital: Catmandu
População do Nepal: 30,4 milhões
População de Catmandu: 990.000
Telefones celulares: 13,355 milhões (2011)
O Nepal já foi uma região de pequenos reinos independentes. Hoje, o país – embora
unificado - tem uma variedade de grupos étnicos, costumes e línguas. O Nepal talvez
seja mais conhecido por ser a terra do Monte Everest, que fica na fronteira com a China
e é o ponto mais alto do mundo.
O Nepal é um país sem saída para o mar, situado entre a Índia e a China. O norte do
Nepal, na fronteira com o Tibete, é composto principalmente pelos Himalaias, a
cordilheira mais alta do mundo, com verões frescos e invernos severos. O sul do Nepal,
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na fronteira com a Índia, é uma região majoritariamente de planícies fluviais férteis com
invernos mais amenos e verões subtropicais.

GOVERNO

Uma monarquia pela maior parte de sua história, o Nepal enfrenta instabilidade política
desde o início da década de 1960, com facções apoiando uma monarquia constitucional
e outros favorecendo uma república na disputa pelo controle. O Nepal é atualmente
uma república com um primeiro-ministro e um presidente e, no início de 2013, um novo
governo interino foi empossado para supervisionar as eleições. As eleições ocorreram,
mas facções políticas rivais não cumpriram o prazo de janeiro de 2015 para a
implementação de uma nova constituição. O primeiro ministro atua como o chefe do
governo, enquanto o presidente atua como o chefe de Estado.

POVO

Educação
Porcentagem da população considerada alfabetizada: cidadãos com mais de 15 anos
capazes de ler e escrever
Mulheres 48,3%
Homens 73,0%
Distribuição de grupos étnicos
Chhetri 15,5%
Brâmane-Hill 12,5%
Magar 7,0%
Tharu 6,6%
Tamang 5,5%
Kami 3,9%
Yadav 3,9%
Outros 32,7%
Distribuição de grupos religiosos
Hindu 80,6%
Budista 10,7%
Muçulmano 4,2%
Kirant 3,6%
Idiomas
Nepali (oficial) 47,8%
2015 Girl Rising

Maithali 12,1%
Bhojpuri 7,4%
Tharu (Dagar / Rana) 5,8%
Tamang 5,1%
Newar 3,6%
Magar 3,3%
Awadhi 2,4%
Outros 10,0%
Rural versus urbano
Porcentagem da população do país vivendo em áreas urbanas: 19%
A maioria dos nepaleses vive em pequenas aldeias e é sustentada pela agricultura.

ECONOMIA

O Nepal é atualmente um dos países menos desenvolvidos e mais pobres do mundo.
Sua economia foi construída com base principalmente na agricultura e no turismo. A
instabilidade política desencoraja o investimento econômico, mas a área tem um grande
potencial para a energia hidroelétrica devido ao rápido escoamento da região do
Himalaia em rios de forte corrente. O Nepal tem 25,2 por cento (2011) de sua população
vivendo abaixo da linha de pobreza, com 46 por cento (2008) da população
desempregada.
Produto Interno Bruto (PIB) em US$: 19,42 bilhões
Taxa de câmbio: 1 US$ = 98,91 Rúpias Nepalesas (NPR)
Importações e exportações anuais
O Nepal importa $ 6,15 bilhões em produtos petrolíferos, máquinas e equipamentos,
ouro, produtos elétricos, e remédios.
O Nepal exporta $ 1 bilhão em vestuário, leguminosas, tapetes, têxteis, suco, pashmina
e produtos de juta.

RECURSOS NATURAIS

Quartzo, água, madeira, energia hidrelétrica, belezas naturais, pequenas quantias de
lignito, cobre, cobalto, minério de ferro

FONTES

• CIA World Fact Book em www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
• Khan Academy em www.khanacademy.org
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• O site do Banco Mundial em www.worldbank.org
Todos os dados se referem a 2012, salvo indicação em contrário.
A taxa de câmbio foi coletada em fevereiro de 2015.
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