
O País  
 
A República do Iraque é um país do Oriente Médio, cuja 
capital Bagdá é situada no centro do país, próxima ao rio 
Tigre. O país faz fronteira com Jordânia, Síria, Irã, Turquia, 
Kuwait, Arábia Saudita, e Golfo Pérsico.  A nação fez parte 
do império Otomano, e permaneceu sob controle britânico 
como um mandato da Sociedade das Nações. A Mesopotâ-
mia, região do país localizada entre os rios Tigres e Eufra-
tes, é comumente chamada de “berço da civilização”. Em 
2003, o Iraque foi invadido pelos EUA e seu chefe de Estado 
Saddam Hussein foi afastado do poder. Em 2005 eleições 
parlamentares aconteceram, e em 2011 a ocupação ameri-
cana no território teve fim. Contudo, a guerra civil síria con-
tribuiu para que a insurgência iraquiana continue. O Iraque 
é membro da Organização da Conferência Islâmica (OCI), e 
um dos membros fundadores da Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP). 
 
Iraque e a Educação 
 
Após a invasão de 2003, a Autoridade Provisória da Coali-
zão realizou uma reforma drástica no sistema de ensino 
iraquiano: os salários dos professores foram aumentados 
substancialmente, os programas de treinamento recebe-
ram mais financiamento, e a ideologia baathista foi retirada 
dos currículos. Demandas que até então o regime de Hus-
sein negligenciava. Estima-se que 80% das 15.000 institui-
ções escolares precisavam de reforma, e não possuíam con-
dições sanitárias básicas, bibliotecas e laboratórios. O ensi-
no é obrigatório apenas até a sexta série, e ao finalizá-la, o 
aluno deve participar de um exame nacional que determi-
nará se o mesmo está apto a seguir estudando as séries 
superiores. A partir da sétima série, meninos e meninas 
frequentam escolas separadas. Entre 2000 e 2008 a taxa de 
alfabetização de adultos caiu de 84,8% para 82,4%. 
 
 
 
 

Iraque, a inovação e a internacionalização 
 
Em 2014, o Ministério da Educação Iraquiano, juntamente 
com a UNESCO, iniciou um novo projeto para aprimorar as 
práticas dos professores e ampliar seus conhecimentos, de 
forma a melhorar o ensino nacional. A UNESCO se compro-
meteu a treinar especialistas em educação e professores do 
nível primário e secundário, através da inauguração de uma 
academia especializada em treinamento e preparação de 
profissionais educacionais; e a reformular os livros e o currí-
culo da educação do país. Todavia, as metas são ainda mais 
ambiciosas. Muito mais do que qualificar professores, o 
projeto busca envolver outras características do sistema de 
aprendizagem iraquiano, como a luta para conseguir refor-
mas legislativas e administrativas, desenvolvendo a infraes-
trutura e a tecnologia, e investindo na pesquisa científica. 
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