
O País 
 
Os Estados Unidos da América (EUA) é uma república cons-
titucional federal, composta por 50 estados e um distrito 
federal (Washington D.C., que também é a sua capital) e 
ainda faz fronteira com o México e com o Canadá. Além 
disso, os Estados Unidos é a quarta maior nação do mundo 
em área total, é possuidor de uma economia mista capitalis-
ta, que o fez tornar-se um forte líder econômico, político e 
sociocultural. Os EUA desenvolve um importante papel no 
cenário mundial, pois participa de organizações internacio-
nais importantes como a Área de Livre Comércio das Améri-
cas (ALCA), Tratado Norte-Americano de Livre Comércio 
(NAFTA), Organização Mundial do Comércio (OMC), Organi-
zação do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e Organização 
dos Estados Americanos (OEA), e é um dos membros per-
manentes no Conselho de Segurança das Nações Unidas 
(CSNU).  
 
Estados Unidos e a Educação 
 
As crianças americanas são obrigadas em grande parte dos 
estados a ir para a escola desde os seis ou sete anos, até sua 
maioridade. A educação americana é dividida entre a edu-
cação pública, educação paroquial e doméstica. A primeira 
é operada por governos estaduais e municipais, sendo regu-
lada pelos Departamento de Educação dos Estados Unidos 
através de restrições sobre as subvenções federais. Já as 
instituições de ensino superior dos EUA são públicas e priva-
das, bem como faculdades de comunidades locais com polí-
ticas abertas de admissão. Os Estados Unidos é o segundo 
país com o maior número de instituições de educação supe-
rior no mundo, e a taxa de alfabetização é de cerca de 99% 
da população de acordo com a UNESCO. 
 
 
 
 
 

Estados Unidos, a inovação e a internacionalização da edu-
cação 
 
A inovação e a internacionalização estão fortemente pre-
sentes no sistema educacional dos EUA. Nas instituições de 
ensino superior estadunidenses é possível encontrar milha-
res de alunos estrangeiros (mais de 723 mil), e as mesmas 
também enviam uma quantidade igualmente relevante de 
universitários para outros países (mais de 270 mil). De acor-
do com o Open Doors Report 2011, 9% dos estudantes nor-
te-americanos fazem algum tipo de intercâmbio no exterior. 
O Governo do país, e sua comunidade acadêmica, acredi-
tam que as técnicas de internacionalização contribuem para 
a excelência acadêmica, pois conectam os âmbitos econô-
micos e de pesquisa à nível global, ao permitirem a criação 
de novos métodos de aprendizado. 
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