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A política educacional americana é moldada fundamentalmente pelo 

sistema federal dos EUA. Como no Brasil, os Estados Unidos têm um 
sistema governamental federal que divide a autoridade e a 

responsabilidade entre os governos nacional, estadual e local. Em 
ambos os países, autoridades dos três níveis do governo 

desempenham um importante papel na política educacional, mas a 
distribuição da autoridade e da responsabilidade é bastante diferente. 

Como veremos, nos Estados Unidos o nível estadual desempenha o 
papel mais importante no ensino fundamental e médio, trabalhando 

principalmente com distritos escolares locais que operam 
determinadas escolas. O nível nacional capta considerável atenção 

pública, contudo o seu papel é, em realidade, menos central no 
financiamento e funcionamento das escolas. 

Dimensão constitucional.  As estruturas e as práticas do federalismo 

americano fundamentam-se na Constituição dos EUA, que é uma das 
constituições nacionais mais antigas do mundo. Aprovada em 1789, a 

Constituição baseia-se em uma abordagem ao projeto constitucional 
de ‘conteúdo’ amplo. É relativamente curta e fornece parâmetros 

gerais para estruturas e responsabilidades governamentais, mas 
poucos detalhes. Em contraste, a Constituição brasileira de 1988 é 

bastante mais longa e fornece consideravelmente mais detalhes 

sobre as estruturas e responsabilidades do governo. A Constituição 
dos EUA, incluindo as suas 27 emendas, tem somente 18 páginas de 

extensão enquanto a Constituição brasileira tem mais de 110 
páginas. 

A Constituição dos EUA foca principalmente na estrutura e na 

autoridade do governo nacional, junto com alguma descrição dos 
poderes e da autoridade dos governos estaduais. Com relação ao 

governo nacional, poderes específicos são listados, tais como o apoio 
a um exército e o provimento de uma moeda nacional. É importante 

observar, entretanto, que não há referência à educação; esta palavra 
não está na Constituição. Diferentemente da Constituição brasileira 
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que descreve a educação como um direito de todo cidadão e como 

uma obrigação do governo, a Constituição americana não se refere à 
educação. Além disso, a Constituição americana não faz referência às 

municipalidades ou outros governos locais que poderiam fornecer 

serviços educacionais. Novamente, nota-se que a Constituição 
brasileira define um papel importante para os municípios na política 

da educação, porém a Constituição dos EUA é silenciosa sobre um 
papel local na educação e, na verdade, não faz menção alguma a 

governos locais. 

O que isto significa para a política educacional? De uma perspectiva 
constitucional, não está bastante claro qual o papel que o governo 

nacional pode desempenhar no desenvolvimento e prestação de 
serviços educacionais. De fato, no processo judicial do Distrito Escolar 

de San Antonio v. Rodriguez de 1973, envolvendo reivindicações de 
financiamento injusto para escolas públicas, o Supremo Tribunal dos 

EUA declarou que como não há direito a educação na Constituição 
americana, o governo nacional não é responsável por abordar as 

desigualdades na distribuição de verbas para escolas públicas. O 
Supremo sugeriu que o governo estadual seria um lugar mais 

apropriado para tais casos.   

Os 50 estados são, então, agentes centrais na política de educação. 
Cada estado tem uma constituição que inclui uma referência à 

responsabilidade do estado de fornecer serviços educacionais para os 
seus cidadãos. A Constituição de Illinois, por exemplo, declara que o 

governo estadual de Illinois é responsável "por fornecer um sistema 
eficiente de instituições e serviços de educação pública de alta 

qualidade." A Constituição de Nova York afirma que "a legislação 
deverá fornecer manutenção e apoio de escolas comuns gratuitas, em 

que todas as crianças deste estado possam ser educadas." De acordo 

com estas disposições constitucionais, cada estado criou um sistema 
para fornecer serviços educacionais naquele estado. 

Além disso, cabe a cada estado estabelecer governos locais que 
possam ajudar na prestação de serviços educacionais. Estados 

fizeram isto, embora de diferentes formas. A maioria dos estados 

criou distritos escolares locais em que um conselho escolar, eleito ou 
nomeado localmente, contrata um superintendente que é 

responsável, então, pela contratação de diretores e professores para 
trabalhar nas escolas determinadas. Um distrito escolar pode ter os 

mesmos limites de um município, mas muitos não têm. Em Maryland, 
por exemplo, distritos escolares são muito maiores e cobrem um 

região inteira, que é uma unidade maior de governo estabelecida pelo 
governo estadual de Maryland.   

Isto deixa o governo nacional sem um papel na política de educação? 

Não, mas através de uma perspectiva constitucional, o governo 
nacional precisa se voltar para outras partes, menos específicas, da 
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Constituição para sua base de ação. Por exemplo, existem diversas 

cláusulas ou seções importantes na Constituição que criam 
oportunidades para um papel nacional mais expansivo, se o governo 

nacional seguir tal caminho. Estas cláusulas incluem: 

● A cláusula "necessária e adequada" dá poder ao governo 
nacional para se engajar em atividades necessárias – 

"necessária e adequada" – para executar poderes existentes. 
● A cláusula de "bem-estar geral" autoriza o governo nacional a 

se engajar em atividades que apoiam o bem-estar geral do 

país. 
● A cláusula de "comércio interestadual" permite ao governo 

nacional regular atividades entre os estados.  
● A cláusula de "igual proteção das leis" na 14a Emenda autoriza 

ao governo nacional a remediar ações discriminatórias que 
possam existir nos estados, como a discriminação racial na 

designação de crianças a escolas. 

Estas cláusulas levantam a possibilidade do governo nacional se 
envolver em atividades além daquelas especificamente mencionadas 

na Constituição. Se aspectos da política educacional, por exemplo, 

forem considerados como parte do "bem-estar geral" ou sujeito à 
"igual proteção das leis," o governo nacional poderá usar isto como 

base para um envolvimento direto na política educacional. 

Além disso, o Artigo VI da Constituição declara que a Constituição e 
todas as leis aprovadas pelo governo nacional devem ser a "suprema 

lei da nação." Esta declaração parece deixar clara a supremacia das 
leis nacionais perante as leis aprovadas pelos governos estaduais, 

caso haja algum conflito. 

Estas partes da Constituição dão ao governo nacional uma autoridade 

potencial, mas a Décima Emenda, aprovada em 1790, é vista por 
muitos como uma importante limitação ao governo nacional. Esta 

emenda indica que os poderes que não forem "delegados" ao governo 
nacional nem proibidos aos estados são "reservados aos estados ou 

às pessoas." Uma vez que a educação não é especificamente 
delegada ao governo nacional, dá-se muitas vezes o argumento de 

que o papel nacional na política de educação deve ser bastante 
limitado. 

De uma perspectiva constitucional, 
então, a principal relação na política 

educacional é entre as unidades de 
governo estaduais e locais, 

especialmente distritos escolares e 
municipalidades, que são criados 

pelo estado (veja a figura 1). O 
governo nacional desempenha um 

papel mais ambíguo e quando age, o 
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faz principalmente por meio dos estados em vez de diretamente com 

distritos escolares locais. 

Dimensão financeira. A importância do federalismo é também 

aparente quando consideramos o financiamento de escolas públicas. 
Em 2008-09, $605 bilhões foram gastos nos Estados Unidos no 

ensino fundamental e médio da educação pública. Este nível de 
despesas totalizou em pouco mais de $10.000 por aluno1. 

Esta é uma quantidade considerável de dinheiro. Qual o papel que 

cada nível do governo desempenha nesta dimensão financeira? A 

resposta aponta novamente para a importância de governos 
estaduais e locais. Se for visto pela perspectiva da receita, governos 

estaduais levantam 47% das receitas usadas para financiar a 
educação pública enquanto governos locais levantam 44% (veja a 
figura 2)2. Para a maior parte dos estados, o imposto de renda do 

estado e o imposto sobre vendas são as principais fontes de receita; 

para maioria dos governos locais o imposto sobre a propriedade é a 
maior fonte de receita. Somente 9% das receitas da educação são 

levantadas pelo governo nacional. Embora autoridades do governo 
nacional frequentemente destaquem a importância do ensino público 

e façam reivindicações em torno de uma melhoria na educação, a 
maior parte do dinheiro para apoiar a educação vem dos outros dois 

níveis do governo. 

É de interesse 

particular – a partir de 
uma perspectiva 

federalista – observar 
que mais da metade 

deste dinheiro é 
transferido entre 

níveis do governo 
antes de ser 

diretamente gasto em 
serviços educacionais. 

Distritos escolares 

locais gastam por 
volta de 98% de toda 

a verba dedicada aos ensinos fundamental e médio, mas eles 
levantam apenas metade disto de suas próprias fontes de receita. 

Quase todo o dinheiro levantado pelo governo nacional é transferido 
para estados (8%) e distritos escolares (1%), com a maior parte indo 

                                                      
1
  U.S. Census Bureau, Public Education Finances, 2009, G09-ASPEF, U.S. Printing Office, Washington, 

D.C. 
2
 U.S. Census Bureau, Public Education Finances, 2009, G09-ASPEF, U.S. Printing Office, Washington, 

D.C.; U.S. Census Bureau, State and Local Government Finances Summary: 2008, G08-ALFIN, U.S. 

Printing Office, Washington, D.C.; and calculations by the author. 

 



5 

para os estados, que então transferem para os distritos escolares. 

Similarmente, quase todo o dinheiro levantado pelos estados para 
educação pública é transferido para distritos escolares, onde é gasto 

com salários de professores, material curricular e outros fins 

educacionais. Assim, distritos escolares locais gastam cerca de 98% 
de todos os recursos destinados ao ensino fundamental e médio, mas 

eles levantam menos da metade disso de suas próprias fontes de 
receita. 

Esta transferência de verbas entre os níveis do governo aponta para 

a importância de subsídios intergovernamentais como uma parte 
crítica da política de educação. Autoridades públicas de cada nível 

ficam envolvidos na dinâmica de subsidiação. Alguns destes fundos 
são transferidas com base em propostas competitivas de subsídio, 

mas a maioria das transferências é feita através de fórmulas. O 

governo nacional, por exemplo, transfere algum dinheiro para 
estados com base em uma série de fatores, com o número de alunos 

de baixa renda nos estados sendo um particularmente importante. 
Além disso, a maioria dos estados tem um programa de subsídios 

básico que distribui verbas para distritos escolares com base no 
número de alunos no distrito e pode também incluir renda e outros 

fatores. Estas fórmulas podem ser bastante complicadas e são muito 
importantes nas discussões que ocorrem em torno da política 

educacional. 

A partir de nossa discussão sobre as dimensões constitucional e 

financeira, focamos agora nos principais papeis e responsabilidades 
de cada nível do governo. 

Governos estaduais. Por suas próprias constituições, os governos 

estaduais têm a responsabilidade de fornecer educação pública para 
cidadãos de seus estados. Cada estado estabelece uma estrutura de 

distritos escolares para a prestação de serviços educacionais e 
desenvolve muitos dos principais requisitos e diretrizes para a 

educação. Cada um tem uma agência estadual de educação que 
trabalha em estreita colaboração com o governo federal e distritos 

escolares locais para desenvolver um sistema educacional de 

qualidade. 

O financiamento é um dos mais importantes papéis do estado. Como 
observado acima, em média, os estados levantam quase metade das 

receitas usadas para apoiar o ensino público. Contudo, o apoio 
financeiro estatal para educação varia consideravelmente em todo o 

país. O estado de Vermont está em uma extremidade deste quadro, 
fornecendo 89% das verbas para gastos educacionais, enquanto que 

o financiamento estatal em Illinois fornece apenas 30% das receitas 
usadas em gastos com educação. Em Illinois, então, governos locais 

precisam fornecer uma grande parte do financiamento escolar por 

meio de suas próprias fontes de receita, ao passo que em Vermont 
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governos locais fornecem uma quantidade muito pequena do 

financiamento. 

A adequação do financiamento estatal é uma fonte frequente de 

controvérsia. Desde o processo judicial de San Antonio em 1973 em 
que o Supremo Tribunal dos EUA removeu a responsabilidade dessas 

questões do governo nacional, tribunais estaduais tornaram-se o 
lugar frequente para tais ações. De fato, em quarenta estados, ações 

judiciais foram apresentadas em tribunais estaduais buscando 
mudanças na forma como escolas são financiadas. Em muitos casos, 

a queixa é em termos de equidade porque as comunidades mais 
pobres com valores de propriedade menores não são capazes de 

levantar tanto dinheiro para sustentar as suas escolas quanto as 
comunidades mais ricas. Em outros casos, a queixa é de que o gasto 

geral não é alto o suficiente para fornecer educação de qualidade. Em 

cerca de metade destes casos, o tribunal estadual concordou e 
solicitou que mais financiamento fosse fornecido às comunidades 

mais pobres e em geral para todas as escolas. Uma batalha política 
geralmente ocorre entre o legislativo e o governador sobre como lidar 

com o pedido do tribunal. 

O estado de Nova Jersey é um exemplo proeminente. Em 1985, em 
um processo judicial conhecido como Abbott v. Burke, o Supremo 

Tribunal de Nova Jersey declarou que o governo estadual não estava 
cumprindo sua responsabilidade constitucional de "fornecer a 

manutenção e o apoio a um sistema completo e eficiente de escolas 

públicas gratuitas." Em particular, distritos escolares pobres no 
estado não estavam recebendo financiamento adequado e apoio ao 

programa. Em 1985 e em diversas decisões subsequentes, o Tribunal 
ordenou financiamento adicional e apoio programático para vinte-oito 

distritos escolares pobres. Em 2009, o Tribunal concordou que o 
estado cumprira suas responsabilidades, mas em 2011, quando o 

estado diminuiu o financiamento, o Tribunal voltou ao caso, 
ordenando o governador e o legislativo a fornecer $500 milhões 

adicionais em financiamento para educação. Autoridades estaduais 
cumpriram, mas a controvérsia continua3. 

Além do financiamento, os estados costumam fornecer uma 
orientação geral em padrões de aprendizagem, currículo e avaliações 

que serão usados nas escolas públicas. Massachusetts, por exemplo, 
estabeleceu em meados de 1990 um conjunto de padrões de 

aprendizagem para todas as séries e todas as disciplinas. Com base 
nestas orientações gerais, estruturas curriculares foram 

desenvolvidas em áreas disciplinares básicas. Professores usaram 
estas estruturas para ajudar a desenvolver seus planos de ensino. O 

estado então desenvolveu um sistema de avaliação baseado nas 

                                                      
3
  Veja NJ.com, “Poor N.J. districts must receive $500 million more in school funding, state Supreme 

Court rules.” Maio 24, 2011.  Em: 
http://www.nj.com/news/index.ssf/2011/05/abbott_districts_must_receive.html.  

http://www.nj.com/news/index.ssf/2011/05/abbott_districts_must_receive.html
http://www.nj.com/news/index.ssf/2011/05/abbott_districts_must_receive.html
http://www.nj.com/news/index.ssf/2011/05/abbott_districts_must_receive.html
http://www.nj.com/news/index.ssf/2011/05/abbott_districts_must_receive.html
http://www.nj.com/news/index.ssf/2011/05/abbott_districts_must_receive.html
http://www.nj.com/news/index.ssf/2011/05/abbott_districts_must_receive.html
http://www.nj.com/news/index.ssf/2011/05/abbott_districts_must_receive.html
http://www.nj.com/news/index.ssf/2011/05/abbott_districts_must_receive.html
http://www.nj.com/news/index.ssf/2011/05/abbott_districts_must_receive.html
http://www.nj.com/news/index.ssf/2011/05/abbott_districts_must_receive.html
http://www.nj.com/news/index.ssf/2011/05/abbott_districts_must_receive.html
http://www.nj.com/news/index.ssf/2011/05/abbott_districts_must_receive.html
http://www.nj.com/news/index.ssf/2011/05/abbott_districts_must_receive.html
http://www.nj.com/news/index.ssf/2011/05/abbott_districts_must_receive.html
http://www.nj.com/news/index.ssf/2011/05/abbott_districts_must_receive.html
http://www.nj.com/news/index.ssf/2011/05/abbott_districts_must_receive.html
http://www.nj.com/news/index.ssf/2011/05/abbott_districts_must_receive.html
http://www.nj.com/news/index.ssf/2011/05/abbott_districts_must_receive.html
http://www.nj.com/news/index.ssf/2011/05/abbott_districts_must_receive.html
http://www.nj.com/news/index.ssf/2011/05/abbott_districts_must_receive.html
http://www.nj.com/news/index.ssf/2011/05/abbott_districts_must_receive.html
http://www.nj.com/news/index.ssf/2011/05/abbott_districts_must_receive.html
http://www.nj.com/news/index.ssf/2011/05/abbott_districts_must_receive.html
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estruturas curriculares. Conhecido como o Massachusetts 

Comprehensive Assessment System (MCAS – Sistema de Avaliação 
Completo de Massachusetts), aplicam-se testes da terceira a décima 

série americana nas principais áreas disciplinares. Para concluir o 

Ensino Médio, alunos devem passar nos testes do MCAS de 
matemática e inglês. 

Cada estado pode desenvolver sua própria abordagem a padrões, 

currículo e avaliação. Alguns estados desenvolvem materiais robustos 
e detalhados nesta área enquanto outros fornecem menos materiais e 

deixam mais responsabilidade para os distritos escolares locais. O 
resultado é uma variedade de ferramentas de padrões, currículo e 

avaliação. Alguns argumentam que esta diversidade é um resultado 
positivo do federalismo; outros são mais críticos, levantando 

preocupações de que alguns estados não estão fornecendo uma 

experiência educacional de qualidade para seus alunos. Em resposta 
a esta última crítica, um esforço recente conhecido como Common 

Core State Standards Initiative (Iniciativa de Padrões Estaduais de 
Núcleo Comum) ganha destaque considerável. Apoiado por mais de 

quarenta estados, estão desenvolvendo padrões comuns em 
matemática e em inglês. Uma questão fundamental nos próximos 

anos será se e como os estados irão incorporar estes padrões a seus 
próprios sistema educacionais. 

Os estados têm várias outras responsabilidades educacionais. Cada 

estado estabelece diretrizes e requisitos para a formação de 

professores, que é normalmente feita por faculdades e universidades, 
e requisitos para que professores recebam e retenham a licença para 

ensinar em áreas disciplinares específicas. Estados também passam 
leis que descrevem relações trabalhistas na educação, incluindo o 

papel geral de sindicatos e negociação coletiva naqueles estados que 
têm sindicatos do setor público. Muitos estados também 

desempenham um papel importante no financiamento da construção 
de novos prédios escolares e instalações relacionadas. 

Distritos escolares. Os distritos escolares são onde se fornecem os 

serviços educacionais às crianças. Em 2002, tinham 15.014 distritos 
escolares no país4. Alguns distritos incluem apenas poucas escolas 

enquanto grandes distritos urbanos podem ter várias centenas ou 

mais de escolas. Cada estado define a estrutura e as 
responsabilidades do distrito. Em alguns casos, como observado 

anteriormente, um distrito escolar tem os mesmos limites de um 
município, mas alguns distritos escolares mais frequentemente se 

sobrepõem a limites municipais, tal como um distrito escolar regional 
que inclui diversos municípios ou um distrito escolar que coincide com 

os limites de regiões administrativas definidas pelos estados. 

                                                      
4
  U.S. Census Bureau, 2002 Census of Governments, Volume 1, Number 1, Government Organization, 

GC02(1)-1, U.S. Government Printing Office, Washington, DC, 2002. 
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O governo e as finanças também variam. A maioria dos distritos 

escolares elege cidadãos da comunidade para servir nos conselhos 
escolares. Normalmente membros do conselho não recebem 

compensação, servindo no conselho por causa de seu interesse na 

educação e no serviço público. Eles são responsáveis pela contratação 
do superintendente e pelo fornecimento de orientação política geral 

para o distrito. Em um número menor de distritos, mas normalmente 
em cidades maiores, os membros do conselho são nomeados pelos 

prefeitos ou por outras autoridades locais do governo. Em relação às 
finanças, 90% dos distritos escolares são considerados fiscalmente 

independentes, o que significa que eles levantam suas próprias 
receitas locais, principalmente por meio do imposto sobre a 

propriedade. Os outros 10% são fiscalmente dependentes de uma 
região administrativa ou de um município, contando com aquela 

unidade governamental para levantar as verbas locais necessárias 
para apoiar a educação. 

Membros dos conselhos escolares, superintendentes, diretores e 
professores são responsáveis pela prestação de serviços educacionais 

no nível local do distrito escolar. Professores desenvolvem planos de 
aula, instrumentos de avaliação local e outros aspectos da 

experiência em sala de aula. Distritos escolares tipicamente apoiam o 
desenvolvimentos profissional de professores através de workshops e 

outras atividades. Em muitos estados, o distrito escolar determina a 
maior parte dos requisitos para conclusão do Ensino Médio, tal como 

quatro anos de inglês durante o Ensino Médio. Em outros estados, 
autoridades da esfera estatal determinam alguns desses requisitos. 

Governo nacional. O governo nacional desempenha o menor papel na 
educação pública – como é medido pela autoridade constitucional e 

pelo financeiro – mas ainda é bastante proeminente e capta 
considerável atenção pública. O presidente Obama e diversos de seus 

antecessores se descreveram como ‘presidentes da educação’. 
Trabalhando junto com o Congresso, eles desenvolveram muitos 

programas de apoio à educação de crianças nos distritos escolares do 
país. No entanto, este papel nacional pode ser controverso. Alguns 

líderes governamentais citam a Constituição em seu argumento de 
que a educação é essencialmente uma responsabilidade dos estados, 

não do governo nacional. 

As vezes em que o governo nacional agiu, uma importante razão para 

o seu envolvimento na educação pública foi a busca por remediar as 
desigualdades. Como observado anteriormente, a 14a Emenda à 

Constituição dá ao governo nacional autoridade para assegurar que 
todos os cidadãos tenham “proteção igual perante as leis”. Usando 

este critério, por exemplo, os tribunais do distrito federal 
desempenharam um importante papel na década de 1960, 70 e 80 

em abordar desigualdades por raça. Uma série de cidades foi 
obrigada a estabelecer programas de ônibus para transportar alunos 
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para escolas além daquelas de seu bairro, assim integrando as 

escolas e promovendo mais igualdade em termos de recursos 
educacionais. Em Boston, Massachusetts, por exemplo, alunos de 

áreas residenciais predominantemente negras foram transportados 

de ônibus para escolas em outras partes da cidade e muitos alunos 
brancos também foram transportados para escolas além de seus 

bairros.  

O envolvimento do governo nacional visa uma série de outras áreas, 
incluindo famílias de baixa renda e alunos com necessidades 

especiais. Por exemplo, o governo nacional fornece financiamento 
extra para estados e distritos escolares com proporções mais altas de 

alunos cujas famílias são de baixa renda. Estes alunos tipicamente 
precisam de apoio adicional. Como outro exemplo, baseado em uma 

lei aprovada em 1975, o governo nacional determina que estados e 

distritos escolares devem fornecer uma variedade de serviços 
educacionais para alunos com necessidades adicionais de 

aprendizagem, assim como emocionais e físicas. Estas exigências de 
educação especial vêm com algum financiamento nacional, mas 

normalmente não o suficiente para cobrir os custos adicionais 
adquiridos pelos distritos escolares. Os próprios estados e distritos 

devem enfrentar este desafio financeiro. 

O Ato do Ensino Fundamental e Médio, pela primeira vez aprovada 
em 1965, é a peça mais proeminente da legislação nacional nesta 

área. Cobre uma série de importantes tópicos, focando 

particularmente em apoio financeiro para escolas com alunos de 
baixa renda. A cada sete a oito anos, o ato é novamente autorizado e 

tem se tornado mais abrangente e mais prescritivo. A reautorização 
mais recente veio em 2002 e foi intitulada No Child Left Behind (NCLB 

– Nenhuma Criança Deixada para Trás) pela Administração Bush.      

Enfatizando a tendência popular com relação a normas e 
responsabilização, a NCLB estabeleceu diversas exigências para os 

estados que aceitaram financiamento por meio da lei. Incluídos nas 
exigências estão: 

● Estados devem estabelecer padrões de aprendizagem e 
exigências de proficiência em conjunto com testes nas séries 3-

8 e 10 americanas. 
● Todos os alunos devem ser “proficientes” em leitura e 

matemática até 2013-14. 
● Este padrão de proficiência se aplica a todos os alunos da 

escola, assim como separadamente para vários subgrupos de 
alunos, incluindo por baixa renda, raça, etnia, deficiência e 

proficiência limitada em inglês. 
● As escolas devem fazer “um progresso anual adequado” em 

cada subgrupo para atingir este objetivo. Se não o fizerem, 

enfrentarão penalidades e exigências crescentes, incluindo o 
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financiamento de serviços de aprendizagem complementares e 

escolha da escola.  

Desde 2002, a NCLB tem sido uma importante parte da discussão de 

políticas no campo da educação. Muitos estados reclamam que o 
governo nacional está excedendo a sua autoridade, mas, no final, 

estados aplicaram sistemas de testes e responsabilização para 
cumprirem as exigências da nova lei. A lei é elogiada por seu foco em 

subgrupos, mas as críticas se acumularam já que um número 
crescente de escolas é incapaz de cumprir as exigências de 

proficiência de 2013-14. Muitos alegam ser irrealista a espera de que 
todos os alunos cheguem ao nível de proficiência. 

Debates atuais. O futuro do NCLB é um dos principais tópicos de 
discussão hoje. Agendou-se uma reautorização para 2009, mas os 

membros do Congresso não foram capazes de concordar com uma 
nova versão. A política partidária torna difícil chegar a um consenso, 

mas muitos concordam que mudanças são necessárias. Cada ano, por 
exemplo, mais escolas fracassam em cumprir o progresso anual 

adequado, contudo muitas destas escolas são consideradas boas 
escolas através de outros padrões. A exigência de 100% de 

proficiência é vista por muitos como irrealista. A pressão para mudar 
a lei cresce. 

A Administração Obama, para qual a educação é uma prioridade 
fundamental, apoia a mudança do NCLB. Durante a recessão recente, 

a Administração e o Congresso forneceram $79,3 bilhões para o 
ensino fundamental e médio no American Adjustment and Recovery 

Act of 2009 (Ato Americano de Ajuste e Recuperação de 2009) (às 
vezes conhecido como “Stimulus Bill” – “Lei do Estimulo ). Esta foi a 

maior injeção de verbas de uma só vez feita pelo governo federal na 
educação fundamental e média. Distritos escolares pelo país usaram 

estes recursos para evitar a demissão de professores e para melhorar 
os sistemas educacionais. 

Como parte desta iniciativa, a Administração Obama estabeleceu seu 
próprio conjunto de prioridades e um quadro político para conseguir 

seguir em frente. Ao invés de focar em um padrão de proficiência 
para 2013-14, a Administração encoraja os estados a adotar normas 

e avaliações que preparem todos os alunos para serem “prontos para 
faculdade e carreira”. Além disso, os estados devem focar nas escolas 

de menor desempenho, e a Administração defende um conjunto de 
estratégias específicas para causar uma reviravolta nestas escolas. 

Os estados devem também desenvolver sistemas de avaliação de 
desempenho para professores e diretores que incluam uma medida 

do verdadeiro desempenho do aluno. Adicionado a isso, os estados 
precisam desenvolver sistemas de dados que acompanhem o 
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desempenho individual do aluno e usar esta informação para informar 
práticas institucionais.5             

Buscando colocar em prática estas prioridades, a Administração 

Obama anunciou em outubro de 2011 que iria conceder a estados 
individuais amplas isenções ou exceções a muitas das exigências da 

NCLB se o estado se comprometesse a implementar as principais 
prioridades da Administração. 

Este amplo uso da autoridade administrativa de isenção, que 

normalmente é exercido em circunstâncias limitadas e específicas, 

não é usual e tem sido criticado por alguns no Congresso. Ainda 
assim, muitos estados preparam propostas de isenção e identificam 

prováveis revisões nos seus sistemas de responsabilização para 
corresponderem ao plano da Administração Obama. 

O debate sobre o NCLB e a estrutura da Administração Obama está 

em destaque atualmente, mas há uma série de outras questões 
políticas importantes que chamam a atenção. Escolas charter – que 

são escolas públicas com gestão privada –, por exemplo, continuam 
sendo um importante tema político. Iniciadas em Minnesota no início 

dos anos 1990, mais da metade dos estados agora tem leis de 

escolas charter que permitem que pais, professores e outros grupos 
criem escolas charter, que recebem dinheiro público e têm admissões 

abertas, mas operam fora do distrito escolar tradicional.   

A escolha da escola é outro importante tópico. Muitos estados e 
distritos escolares têm várias políticas para promover escolhas 

intraditritos ou interdistritos para que alunos possam frequentar uma 
escola além daquela do seu bairro. A remuneração dos professores é 

um terceiro tema popular e geralmente controverso. Mesmo antes de 
serem incitados pela Administração Obama, estados e distritos 

escolares exploravam sistemas alternativos de remuneração que 

incorporam algumas medidas de desempenho para determinar a 
remuneração em vez do critério tradicional, que é baseado no tempo 

de serviço de uma ano do professor e no seu grau de formação.  

Estes debates e as subsequentes respostas políticas serão 
fundamentalmente moldados pelo sistema federal americano. O 

governo nacional continuará a ser um jogador bastante visível, mas 
serão os estados e os distritos escolares locais que fornecerão a 

maior parte do financiamento e prestarão serviços educacionais às 
crianças. A política educacional é uma das áreas políticas mais 

intergovernamentais no sistema político americano. À medida que 

avançamos no século 21, esta dinâmica intergovernamental será 
central para o sucesso da educação americana em alcançar seus 

objetivos.  

          

                                                      
5
  U.S. Department of Education, A Blueprint for Reform: The Reauthorization of the Elementary and 

Secondary Act, March 2010. 
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