
O País 
 
Fazendo fronteira com os Estados Unidos ao norte, oceano 
pacífico sul, Guatemala, Mar do Caribe e Belize ao sudeste e 
o Golfo do México ao leste, está localizado o México. Sendo 
uma das maiores economias do globo, o primeiro país a 
adentrar a Organização da Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) e uma das maiores potencias da sua re-
gião. Ademais, o México possui sua economia de recente 
industrialização e extremamente relacionada aos seus asso-
ciados do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio 
(NAFTA).  
 
México e a Educação 
 
O México apresenta taxas de 97% de alfabetizados para 
cidadãos com menos de 14 anos, e, para jovens acima de 15 
anos, índices de 91%, em 2005, puseram o México em 24° 
posição no ranking global, realizado pela UNESCO. Sendo 
compulsória e gratuita, temos o ensino primário e secundá-
rio no México. Programas como a educação bilíngue, que 
perdura desde 1960, e sistemas de ensino a distancia por 
meio de satélites de comunicação, que se iniciaram em 
1970, para comunidades indígenas e rurais de difícil acesso 
por outros meios,  destacam o México na internacionaliza-
ção da Educação. 
 
México, a inovação e a internacionalização da educação 
 
O México não se encontra atrás dos outros países no quesi-
to da internacionalização educacional. O país nota os avan-
ços fundamentais que a sociedade global passou a exigir a 
partir da terceira revolução industrial. As universidades do 
México procuram apoio e patrocínio com diversos órgãos 
homólogos em todo o mundo. Além disso, o governo mexi-
cano apoia e patrocina essas instituições por meio de bolsas 
para estudos e pesquisas no exterior, para estimular o inter-
cambio educacional entre diversos países. Com esses pro-
gramas, o governo local não só leva seus estudantes mundo 

afora, mas também atrai estudantes e pesquisadores em 
diversos níveis superiores para pesquisas e outros estudos 
no pais.  
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