
O País 
 
O Egito encontra-se como o vigésimo nono maior país do 
mundo, e possui o monopólio do Canal de Suez que interli-
ga o Mediterrâneo ao Mar Vermelho e ao oceano Índico. Ele 
faz fronteira com a parte sul do Sudão, com Israel, com o 
nordeste da Faixa de Gaza e com o oeste da Líbia. O Egito 
mantém relações diplomáticas com outros países. Assim, 
este país faz parte de inúmeras organizações internacio-
nais, dentre elas a Organização das Nações Unidas (ONU), 
a Liga da Nações Árabes, a União Africana — tanto da Cú-
pula América do Sul-África e a da América Sul-Países Ára-
bes. Já na área econômica, a economia egípcia se baseia na 
agricultura, nas telecomunicações, na exportação de petró-
leo, no gás natural e no turismo. Contudo, sua economia 
possui obstáculos, dentre esses o restringido bem-estar 
social da população que é definido como médio, levando a 
inúmeras críticas por parte do povo egípcio para com seu 
governo por conta dos elevados preços dos produtos bási-
cos.  
 
Egito e a Educação 
 
O governo do Egito e ONGs, tem unido forças para fornecer 
uma educação de qualidade para da a população egípcia, 
entretanto o analfabetismo encontra-se presente nas famí-
lias, especialmente as de renda mais baixa, assim o número 
de analfabetos encontra-se nos 17 milhões. Dentre esses, 
20% são mulheres. Todavia, nem tudo é tristeza quando 
retratamos a educação egípcia. A Universidade do Cairo, é 
dita como uma das mais prestigiadas, e encontra-se entre 
as 500 melhores instituições do plante, segundo uma classi-
ficação feita pela Universidade de Xingai. 
 
Egito, a inovação e a internacionalização da educação 
 
Quando fala-se de educação no Egito, a Primavera Árabe 
tem representado um dos grandes desafios desse país além 
do sistema político nascente que encontra-se sob o coman-
do de Hosni Mubarak. Devido a isso, a educação tem en-

contrado obstáculos que fizeram muitos estudantes e pro-
fessores irem nas ruas exigindo modificações. Dessa manei-
ra, a internacionalização e a inovação na educação tem sido 
dificultada. 
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