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Respeito pelos direitos e liberdade do indivíduo, senso de comunidade e ensino de qualidade 
para todos. Essas são algumas das premissas da educação da Finlândia. Segundo pesquisas 
internacionais, como o Programme for International Student Assessment (Pisa), estudar lá 
significa aproveitar o melhor ensino do mundo.  

O alto padrão finlandês de educação atrai cada vez mais estudantes estrangeiros por meio de 
programas de intercâmbio, principalmente para cursar uma graduação ou pós. Hoje, segundo 
dados do governo local, há cerca de seis mil alunos de 40 diferentes nacionalidades estudando 
no país. 

Não é por menos. A Finlândia, com 5,2 milhões de habitantes, possui um dos mais elevados 
padrões de vida do mundo. Com uma longa expectativa de vida (78,7 anos) e taxa de 
alfabetização quase nula (99.9 %), o índice de desenvolvimento humano (IDH) do país alcança 
0,947 (11º no ranking mundial). 

Para o educador Bruno Andreoni, que morou na capital Helsinki em 2004, o que mais chamou 
a atenção foi a sensação de segurança nas ruas. “É uma cidade maravilhosa, muito organizada 
e segura. Fiz um passeio de bicicleta às 4 da madrugada e, como era verão, estava tudo claro. 
Foi incrível ter essa sensação de liberdade”, diz.  

Devido a sua localização geográfica, a Finlândia oferece várias oportunidades para aproveitar o 
tempo livre, não somente dentro de seu território, mas também para conhecer os países 
vizinhos como Suécia, Noruega, Estônia e Rússia. Grupos estudantis freqüentemente 
organizam passeios para alunos estrangeiros a vários destinos. 

Para ser um estudante universitário no país não é necessário ter conhecimentos da língua 
finlandesa. Atualmente, existem mais de 400 programas internacionais lecionados em inglês 
espalhados por 20 universidades e 28 politécnicas. Além disso, todas as instituições de ensino 
superior são públicas e autônomas.  

Enquanto que as universidades finlandesas oferecem um ensino acadêmico baseado em 
pesquisa, as politécnicas se preocupam com uma educação superior mais direcionada às 
necessidades do mercado. Segundo dados da Embaixada da Finlândia no Brasil, o objetivo do 
governo finlandês para os próximos anos é aumentar o investimento em pesquisa e 
desenvolvimento para 4% do PIB.  

Além da educação de excelente qualidade, as cidades são seguras, limpas e muito bem 
estruturadas. Os meios de transporte urbano são eficientes assim como o sistema de 
transporte aéreo, rodoviário e ferroviário. A agência de intercâmbio CI oferece passes de trem 
pela Escandinávia e o interessado pode incluir a Finlândia como um de seus destinos.  
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