
O País 
 
Sendo o terceiro maior país da Europa e o maior da União 
Europeia, a Republica da França possui suas fronteiras com 
diversos países, a exemplo de Luxemburgo, Alemanha, 
Bélgica, Suíça, Itália e Espanha. Sendo uma das maiores 
economias mundiais e um dos países mais desenvolvidos, a 
França possui o terceiro maior investimento militar mundi-
al, o terceiro maior exército da Organização do Tratado do 
Atlântico Norte (OTAN), além da maior força militar da 
União Europeia (UE), armas nucleares e  uma cadeira per-
manente no Conselho de Segurança das Nações Unidas 
(ONU). Além de todos esses aspectos, é fundador da ONU, 
e membro do Grupo dos Vinte (G-20), da OTAN, Organiza-
ção para Cooperação e Desenvolvimento Econômica 
(OCDE), Organização Mundial do Comércio (OMC) e Grupo 
dos Oito (G8), realizando enorme influencia cultural, mili-
tar, política e econômica no âmbito global e europeu. 
 
França e a Educação 
 
Com o sistema educacional centralizado e composto de três 
fases, a França foi premiada com 25° lugar na Avaliação dos 
Alunos.  Com a educação publica mantida pelo Ministério da 
Educação francês, a escolaridade é publica e obrigatória 
entre os 6 e 16 anos, possuindo o mais alto investimento de 
capital dos ministérios. 
 
França, a Inovação e a Internacionalização da Educação 
 
Políticas publicas de atratividade de pesquisadores e estu-
dantes estrangeiros, descrevem a consideração estratégica 
da mobilidade estudantil. A “revolução da educação” certa-
mente relaciona-se com a mobilidade estudantil das políti-
cas francesas. Um “aumento significativo dos meios de ins-
trução em todo o globo” ocorre devido a globalização do 
comercio e das comunicações, além da necessidade de pro-
fissionais qualificados adaptados a modernidades, descrito 
pelo relatório. Desta maneira, há um investimento cada vez 

maior na internacionalização da educação, mostrando-se 
como inevitável e como sumária via de crescimento. 
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