
O País 
 
A Índia é formada composto por 28 Estados e por uma de-
mocracia parlamentar. Na área econômica esse país tem 
uma economia grande e que sofreu em 1991 inúmeras mu-
danças que acarretaram eu uma das economias de cresci-
mento mais rápido de todo o planeta. Contudo, esse país 
possui em seu território a pobreza, doenças e o analfabetis-
mo em grande escala. Por outro lado, a Índia é uma país 
formado de uma população que possui diversas línguas, 
etnias, tornando-se pluralista e um lugar de grande diversi-
dade de animais selvagens e de habitats preservados. 
 
Índia e a Educação  
 
 A educação indiana é formada pelos setores público e pri-
vado, com administração e financiamento vindos de três 
níveis de governo: central, estadual e local. A Índia tem tido 
muitos progressos referente ao aumento de estudantes nas 
instituições de ensino primário indianas acarretando assim 
um aumento da alfabetização para cerca de três quartos da 
população. Essa melhora no ensino indiano é definida como 
uma variável relevante de contribuição para crescimento 
econômico do país nos últimos tempos. Contudo, a Índia 
ainda possui limitações na área da educação, pois apesar do 
aumento dos investimentos nela cerca de 25% dos indianos 
ainda são analfabetos e um valor muito pequeno de estu-
dantes consegue chegar na escola secundária e menos ain-
da na pós-graduação. Ademais, a qualidade da educação, 
seja no ensino fundamental ou no superior, é significativa-
mente baixa em comparação com a das principais nações 
em desenvolvimento. 
 
Índia, a inovação e a internacionalização da educação 
 
A Índia tem sido uma protagonista quando falamos de mo-
vimentos estudantis  internacionais de nível superior. Além 
disso, o governo tem ajudado a estimular meios eficazes, 
ou seja, de inovações em tal setor que gerassem uma maior 
quantidade de alunos internacionais. Ademais, o fato de 

todo o ensino médio indiano ser ministrado em inglês fa-
zendo com que muitos estudantes escolham-na como des-
tino.  
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