
O País  
 
A República Federal da Nigéria é o Estado mais populoso 
do continente africano, com aproximadamente 174 milhões 
de habitantes, sendo a cidade de Lagos a mais populosa e 
Abuja a capital do país. A economia é baseada na extração 
de petróleo que corresponde a mais de 90% das exporta-
ções, o que torna o pais um dos maiores produtores da Áfri-
ca. A riqueza em recursos minerais, como ferro, estanho e 
gás natural, impulsionam a industrialização e o desenvolvi-
mento. A grande quantidade de grupos étnicos, idiomas e 
culturas mantém o país em constante tensão. O país lida 
com a rivalidade entre o norte, majoritariamente mulçuma-
no e dominado pela etnia hauçá; e o sul cristão, com predo-
minância da etnia iorubá. O país é membro do Banco Mun-
dial, da Comunidade Britânica, do Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI), da Organização Mundial do Comércio 
(OMC), Organização das Nações Unidas (ONU), Organiza-
ção dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), União 
Africana (UA). 
 
Nigéria e a Educação 
 
O governo do país disponibiliza o ensino gratuitamente, 
porém, não é obrigatório que os jovens frequentem as es-
colas, o que torna o sistema educacional da Nigéria inefi-
caz. Existe um número alto de ausências, sendo a frequên-
cia de meninos maior que a de meninas, mas ainda assim 
menor que 40%. Outros fatores que contribuem para a pre-
cariedade do ensino são seus profissionais graduados, que 
não possuem a qualificação necessária para exercer o tra-
balho de maneira efetiva, além da má infraestrutura das 
escolas. A Nigéria conta com 110 instituições de ensino su-
perior, e 129 escolas internacionais, mas as populações nô-
mades raramente são atendidas. 
 
Nigéria, a inovação e a internacionalização 
 
Ausência de orientação apropriada aos diretores escolares 
e professores, infraestrutura escolar precária, e falta de 

manutenção, são características desse país. O progresso da 
Nigéria é lento, em razão, principalmente, de líderes políti-
cos corruptos, conflitos religiosos e étnicos, e uma demo-
cracia enfraquecida. Adicionalmente, a nação possui gru-
pos nômades que estão entre os indivíduos que menos têm 
acesso ao ensino no mundo. Uma aprendizagem aberta e a 
distância seria ideal para atender essas populações pasto-
ris. Como forma de combater a pobreza e o desemprego, o 
Technical and Vocational Education and Training (TVET) é 
oferecido, além ser uma prioridade no que diz respeito ao 
desenvolvimento do país.  
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