
O País 
 
O Brasil é devido a sua historia, é extremamente multicul-
tural diverso etnicamente. Participando de organizações 
como o Mercado Comum do Sul (Mercosul), da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU), da União das Nações Sul-
americanas (UNASUL) e do Grupo dos Vinte (G20). O Brasil 
é o maior país do seu continente, além de ser o quinto mai-
or na escala mundial. Entretanto, além de se destacar pelo 
tamanho, reformas econômicas que o país atravessou de-
ram a ele um reconhecimento internacional completamen-
te novo, tanto no âmbito regional quanto global. 
 
Brasil e a Educação 
 
No Brasil, a regulamentação da educação está nas mãos do 
Governo federal, dos Estados, dos municípios e dos distri-
tos. De acordo com a constituição mais recente do país, 
25% do capital arrecadado pelos Estados, além de 18% dos 
impostos angariados pelo governo federal, devem ser in-
vestidos na educação. Dados fornecidos pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que 13 mi-
lhões de brasileiros, que representam 8,3% da população, 
são analfabetos, além dos 27% definidos como analfabetos 
funcionais. A fraqueza da educação publica brasileira ainda 
é evidente. Entretanto, mesmo com os baixos índices edu-
cacionais, o Brasil tem o Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) que, em questão de proporção, encontra-se atrás 
do vestibular Chinês. No ano de 2012, por volta de 11,3% do 
povo brasileiro possuía nível superior, além de a maior par-
te, oito de dez, das melhores faculdades da América Latina 
estarem situadas no Brasil. 
 
Brasil, a inovação e a internacionalização da educação 
 
As discussões em relação à internacionalização educacional 
tem ganhado cada vez mais destaque no Brasil. Esse pro-
cesso, no ensino superior, tem se mostrado de diferentes 
maneiras, mobilizando inúmeros agentes na sua execução. 
Desta maneira, adquire-se como fatores de desenvolvimen-

to, a ação de compartilhar experiências conhecimento téc-
nico e boas práticas entre os estudantes nacionais e inter-
nacionais. O Ministério da Educação (MEC) mostrou dados, 
revelando 178 instituições de ensino que se demonstram 
como referencia para processos inovadores e criativos nas 
redes de Educação Básica.  
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