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A internacionalização vem como uma onda de oportuni-dades na área da educação no Brasil  
 
Nos últimos 20 anos, o número de faculdades e universidades no Brasil cresceu 
vertiginosamente. Paralelamente, surgiram cursos de extensão, cursos profissionalizantes de 
nível técnico e muitas escolas de idiomas. Tudo a serviço da globalização. A tecnologia e o 
crescente fluxo de comércio, serviços e capitais entre os países também ajudaram nesse 
processo. Os mercados comuns na Europa, Américas e Ásia alcançaram volumes e cifras nunca 
antes imaginadas.   
 
Porém, ainda temos um grande desafio: passar aos nossos estudantes uma visão mais ampla 
de mundo, aliada aos conhecimentos técnicos. Prepará-los desde a base para atuarem em 
qualquer parte do planeta, ou, pelo menos, a se comunicarem quando profissionais, com 
fornecedores, clientes ou mesmo colegas de trabalho, que não sentam necessariamente na 
mesa ao lado e que podem estar em outro continente. 
 
O Governo Federal já está atuando com programas como o Ciência sem Fronteiras, uma 
iniciativa que busca promover a consolidação, expansão e internacionalização da ciência e 
tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio de alunos de 
graduação e pós-graduação e da mobilidade internacional. O projeto prevê a concessão de 
mais de 100 mil bolsas de estudo no Exterior em quatro anos. 
 
Na educação, em termos gerais, internacionalização é a capacidade do saber intelectual de 
transcender as barreiras nacionais. O aspecto mais conhecido desse processo é o intercâmbio 
de pesquisadores e estudantes, criando-se condições para que eles extrapolem as fronteiras de 
seus países em direção a uma educação mais global e, assim, preparar os alunos para este 
novo mundo, desde o ambiente escolar até o acadêmico. Nesse cenário, o Brasil não pode 
perder o bonde da história. A internacionalização vem como uma onda de oportunidades na 
área da educação no Brasil. 
 
Em Fortaleza, já existem propostas pedagógicas que visam desenvolver ao máximo o potencial 
da criança. Escolas de base que já agregam o valor da visão global dos pequenos desde a mais 
tenra idade. Uma dessas escolas é filiada à Red Solare Brasil, organização que difunde as 
práticas educacionais de Reggio Emília (cidade do norte da Itália), sinônimo de excelência em 
educação infantil no mundo todo. Considero uma importante contribuição para levarmos 
motivação às crianças, jovens e adultos de todas as idades e, principalmente, prepará-los para 
o desenvolvimento sustentável do Brasil.  
 
Fonte: O Povo. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.opovo.com.br/app/opovo/opiniao/2013/11/28/noticiasjornalopiniao
,3169505/internacionalizacao-da-educacao.shtml>. Acesso em: 28 nov. 2013. 
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