
O País 

 

O Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, mais 
comumente conhecido como Reino Unido ou Grã-Bretanha, 
é um Estado soberano insular europeu, situado ao longo da 
costa norte-ocidental do continente. É constituído por qua-
tro países: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do 
Norte. É uma monarquia constitucional (em que a rainha 
Elizabeth II é a chefe de Estado) com um sistema parlamen-
tar de governo, tendo sua capital em Londres. Possui qua-
torze territórios ultramarinos, todos remanescentes do Im-
pério Britânico, e a influência deste pode ser observada até 
hoje na língua, cultura e sistemas judiciários de muitas ex-
colônias. É um Estado-membro da União Europeia, tem um 
assento permanente no Conselho de Segurança das Nações 
Unidas (CSNU), e é membro do Grupo dos Oito (G8), da Or-
ganização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), da Organi-
zação Mundial do Comércio (OMC), entre outros. 

 

Reino Unido e a Educação 

 

Após o Parlamento Britânico ter devolvido o controle dos 
temas educacionais locais aos governos da Irlanda do Norte, 
Escócia e País de Gales, cada país do Reino Unido passou a 
ter um sistema de ensino independente. A educação na 
Inglaterra é imprescindível dos 5 aos 16 anos de idade, e os 
jovens são majoritariamente educados em colégios públi-
cos. Entretanto, somente uma pequena parte deles conse-
gue atingir o mínimo de habilidade acadêmica necessária 
para corresponder às exigências do governo. Apesar de ter 
tido uma queda recentemente, o número de jovens ingleses 
que estudam em colégios privados ainda atinge mais que 
7% da população de estudantes. A Inglaterra conta com 
algumas das universidades mais renomadas do planeta, são 
elas Oxford, Londres e Cambridge. 

 

 

Reino Unido, a Inovação e a Internacionalização da Educa-
ção 

 

Um dos líderes mundiais no que diz respeito à inovação, o 
Reino Unido é conhecido por seus investimentos em pesqui-
sa, desenvolvendo políticas que estimulam o ensino, pro-
vendo a prosperidade nos âmbitos de ciência e tecnologia, e 
contando com uma equipe composta por pesquisadores 
renomados. O país também investe fortemente na educa-
ção no exterior, e redireciona quase 60% de suas doações 
para a educação básica em países de desenvolvimento, de 
acordo com o Education For All Global Monitoring Report 
de 2009. Em seu território existem programas de estudo 
para mais de 130 nacionalidades, algo que demonstra o 
compromisso do Reino Unido com os intercâmbios de co-
nhecimento entre os países. 
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