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VOCÊ SABIA? 

Sessenta e dois milhões de meninas em idade escolar estão fora da escola em todo o mundo e 

muitas outras estão lutando para continuar a sua educação. (Embora o filme cite o número 66, 

Girl Rising atualizou essa estatística desde o lançamento do filme em 2013.) Essa não é apenas 

uma questão de direitos civis, mas também uma questão prática: meninas que vão à escola se 

casam mais tarde, têm filhos mais saudáveis e possuem renda mais alta quando adultas em 

comparação com as meninas que não recebem educação.  

 

PERGUNTAS DIRECIONADORAS 

1. Como os pais podem ser estimulados a enviar suas filhas para a escola? 

2. Que benefícios as famílias obtêm ao ajudarem suas filhas a concluir a escola? 

3. Como as comunidades se beneficiam ao educar as meninas? 

 

DEFINIÇÕES 

Suporte é definido como evitar enfraquecimento ou falha, fortalecer. 

Influência é definida como o poder de influenciar ou afetar com base no prestígio, riqueza, 

posição, meios de argumentação, exemplo ou força de personalidade. 

 

VISÃO GERAL 

O encorajamento e apoio comprometido da família podem fazer coisas incríveis! Meninas que 

crescem em ambientes de apoio, independentemente de suas posses materiais, têm a 

capacidade de alterar o mundo. O comprometimento de longo prazo da família com a educação 

faz toda a diferença para manter as garotas na escola. Sacrifícios dos pais, orientação e 

sabedoria podem aumentar as chances de suas filhas se casarem mais tarde, terem filhos mais 

saudáveis, possuírem renda mais alta quando adultas e escalarem para fora da pobreza. 

 

IMPACTOS RELACIONADOS: POBREZA 

Viver na pobreza pode ser extremamente estressante e uma garota nascida atualmente tem 

chance de 1 em 4 de nascer na extrema pobreza. No entanto, o impacto positivo de uma família 

apoiadora é imensurável. Famílias trabalhando em conjunto para garantir que cada criança, 



menino ou menina, receba uma educação é comprovadamente a forma mais efetiva de encerrar 

o ciclo da pobreza. 

 

No mundo em desenvolvimento, a maioria das fazendas e pequenos negócios é conduzida por 

mulheres. Meninas que receberam educação tornam-se melhores donas de negócios, gerando 

maior renda para suas famílias. Embora menos da metade das meninas no mundo em 

desenvolvimento nunca vá chegar ao ensino médio, uma menina com um ano extra de educação 

pode receber 20% a mais quando adulta, impactando não só sua família, mas também a 

economia de sua nação. 

Na Índia, por exemplo, se o número de meninas matriculadas no ensino aumentasse apenas 1%, 

o Produto Interno Bruto (PIB) aumentaria em US$ 5,5 bilhões. 

 

IMPACTOS RELACIONADOS: EDUCAÇÃO 

Manter as meninas seguras, na escola e focadas no futuro pode exigir um enorme 

comprometimento. Em mais de 50 países ao redor do mundo, a escola não é gratuita. As famílias 

precisam pagar por uniformes, livros e às vezes até por provas e boletins. Por mais difícil que 

seja a luta, o apoio familiar é chave para acabar com o ciclo da pobreza. 

 

O QUE ESTÁ FUNCIONANDO 

Educação funciona! Não apenas é importante educar as meninas, como também é importante 

educar os membros da família e as comunidades sobre os benefícios positivos que irão 

experimentar quando as meninas receberem a educação. 

Oferecer suporte nem sempre diz respeito a proporcionar uma escola; por vezes diz respeito a 

ajudar as famílias a solucionar os desafios que enfrentam que fazem com que as meninas 

estejam fora da escola. 
 

Aqui estão alguns programas que estão funcionando: 

• Organizações não governamentais (ONGs) estão fornecendo empréstimos a juros baixos para 

famílias para cobrir despesas relacionadas à escola, de modo que possam pagar livros, uniformes 

e materiais necessários; 

• Organizações estão ajudando a fornecer capacitação profissional para os pais, dando às 

famílias maior renda e capacidade de manter suas filhas na escola. 
 

RECURSOS 

• Room to Read em www.roomtoread.org 

• Girl Up em www.girlup.org 

• CARE em www.care.org 

• PLAN em www.planusa.org ou www.plan-international.org 

• Veja o Guia de Recursos Adicionais (disponível na seção de Recursos) para recursos adicionais, 

inclusive vídeos relevantes. 
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