
O País  
 
A República Oriental do Uruguai é localizada na América do 
Sul, fazendo fronteira com Brasil e Argentina, sua capital é 
Montevideo. O atual presidente é José Alberto Mujica, co-
nhecido pelo mundo por sua aparente simplicidade. O país 
é exemplo em níveis de desenvolvimento: toda a população 
tem acesso à água, ensino, saúde e segurança; além do 
pioneirismo em políticas sociais, e o fato de receber gran-
des investimentos externos. O Uruguai é laico, e a religião 
predominante é o catolicismo. Recebe muitos imigrantes, 
principalmente árabes e peruanos, nos últimos tempos. Sua 
base econômica é o comércio, especialmente no âmbito da 
agricultura. Faz parte do Mercado Comum do Sul 
(Mercosul), da União Sul-americano (UNASUL), dentre ou-
tras organizações internacionais. 
 
Uruguai e a Educação 
 
O ensino no Uruguai é compulsório por 14 anos, iniciando 
aos 4 anos de idade. Seu sistema educacional é separado 
em cinco etapas: jardim de infância, primário, secundário, 
superior e pós-graduação. O país obtém resultados satisfa-
tórios no Programa Internacional de Avaliação de Alu-
nos (PISA) em nível regional. Porém, ainda se encontra 
abaixo da média se comparado aos países membros da Or-
ganização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômi-
co (OCDE). No PISA de 2006, os uruguaios demonstraram 
uma grande discrepância de pontuação entre as escolas, 
evidenciando a substancial variabilidade na qualidade do 
ensino de acordo com o nível socioeconômico. O Uruguai 
integra o projeto One Laptop per Child (OLPC). 
 
Uruguai, a inovação e a internacionalização 
 
Com o intuito de diminuir a desigualdade digital entre seus 
alunos, o Uruguai foi a primeira nação da América Latina à 
disponibilizar computadores portáteis para os 300 mil alu-
nos do nível fundamental e médio, em duas 2,3 mil escolas 
públicas. Antes do OLPC, apenas 5% das famílias de classe 

baixa tinham acesso a computador e internet. Seis anos 
depois esse número subiu para 80%, quase o mesmo tanto 
observado entre as famílias de classe alta. A Organização 
das Nações Unidas (ONU) aponta o país como o primeiro 
no ranking latino-americano de inclusão digital, todas as 
instituições possuem conexão à internet, os computadores 
são renovados a cada 4 anos, e os centros de wifi aberto 
continuam aumentando. Também é o país mais bem colo-
cado do continente no Índice de Desenvolvimento de Tec-
nologias da Informação e Comunicação. 
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