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A China, com a maior população do mundo, com 1,36 bi-
lhões de habitantes, além de possuir o maior território da 
Ásia Oriental, possui notável desenvolvimento econômico e 
industrial, destacando-se nas exportações, especialmente 
de mercadorias, sendo a segunda maior economia mundial. 
Devido a essas conquistas, a China obteve cargo permanen-
te na Organização Mundial do Comercio (OMC), no Conse-
lho de Segurança da Nações Unidas (CSNU), Grupo dos 
Vinte (G-20) e diversas outras organizações. Sua historia 
deriva de varias dinastias milenares nacionais que mantive-
ram-se até 1911. A Republica Popular, que foi estabelecida 
em 1949 e mantém-se até hoje, é governada por Xi Jinping. 
 
China e a Educação 
 
Atualmente, na China, é obrigatório e gratuito a frequência 
de todos os cidadãos nas escolas. Por conta disso, 93,3% do 
povo chinês, em 2007, eram alfabetizados. Entretanto, mes-
mo com o ensino gratuito e obrigatório, ainda há um grande 
investimento entre as famílias para educação particular. 
Desta maneira, aulas e serviços particulares são populares 
entre a população da classe média. Em 2007, o governo 
chinês pronunciou a decisão de fazer com que a educação 
se tornasse uma “prioridade estratégica nacional”, aumen-
tando a aplicação de capital no ensino publico, especial-
mente nas zonas rurais. 
 
China, a Inovação e a Internacionalização da Educação 
 
A China, ao mesmo tempo em que consome, fornece servi-
ços educacionais. Com o crescente numero de estudantes 
chineses em universidades americanas, além de ser a maior 
fonte de estudantes e pesquisadores do mundo, a China 
tem se destacado em debates que discutem a internaciona-
lização da educação superior. Para afirmar esse discurso, o 
governo tem investido no ensino superior por meio de bol-

sas de estudos para intercâmbios ou até mesmo implemen-
tando universidades estrangeiras dentro do país. 
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