
O País 
 
Próximo ao Oceano Pacifico e pertencente à Ásia Oriental, 
o Japão é o único país da Ásia a participar do Grupo dos 
Sete (G7). Ademais o país também pertence ao Grupo dos 
Vinte (G20), além de também ser considerado uma das 
maiores potencias mundiais. O país possui uma grande for-
ça, ampla e moderna para assegurar a paz, utilizando-se da 
autodefesa. O Japão mantém um alto padrão de vida, com 
um dos menores índices de mortalidade infantil e a maior 
expectativa de vida mundial. 
 
Japão e a Educação 
 
O Japão, a muito tempo, possui educação infantil e ensino 
fundamental obrigatórios. De acordo com dados de minis-
térios locais, por volta de 75,9% dos estudantes formandos 
da educação secundaria, cursaram diferentes maneiras de 
ensino profissional ou superior em 2005. Esses índices mos-
tram o quão competitiva e disputada é a Educação no país. 
Devido a cultura da tradição, a educação passa por um pro-
cesso de transformação, no qual consiste uma tentativa de 
adaptação para o século atual, com destaque para a criativi-
dade e liberdade. 
 
Japão, a inovação e a internacionalização da educação 
 
O Japão destaca-se por ser um dos países a mais evoluir e 
buscar a mobilidade acadêmica e a procura de tecnologias 
internacionais. A atual situação do país deve-se a um pro-
cesso longo de capacitação de pesquisadores e estudantes 
que perdura desde o século passado. Estes números devem
-se também aos estudantes estrangeiros em universidades 
ou programas de nível superior no país. Entretanto, o con-
tingente de alunos estrangeiros em instituições de nível 
superior caiu, devido aos terremotos e tsunamis que assola-
ram o país em 11 de março. Todavia, o governo ainda man-
tém metas ambiciosas de buscar cerca de 300 mil pesquisa-
dores e estudantes até 2020. 
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