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No âmbito da América Latina, escolhemos analisar o sistema escolar do 

Chile, em razão de vários motivos a seguir expostos. Trata-se de um dos países 

mais estáveis e prósperos desse continente, com elevado índice de 

desenvolvimento humano, ocupando atualmente o 38º lugar no ranking mundial 

de 188 países1. Constitui-se em uma república presidencialista, com uma 

economia dinâmica e competitiva.  

No entanto, cabe lembrar que o Chile, assim como o Uruguai, a Argentina 

e o Brasil, também passou por um período de regime ditatorial durante o período 

da Guerra Fria, sob o comando do General Augusto Pinochet, que tomou o poder 

em 1973 e permaneceu até 19902. Foram anos de graves violações aos direitos 

humanos e à cidadania, com a prática da tortura, da censura, dos 

desaparecimentos forçados, da perda e restrição dos direitos civis e políticos, 

entre outros. Desde o seu regresso à democracia em 1990, o país tem sido um 

participante ativo na arena política e econômica internacional. Em 2010, tornou-

se o primeiro país sul-americano a integrar a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico, a OCDE, organização que criou o Pisa3. 

No que se refere ao seu sistema de educação escolar, muitas críticas são 

feitas à mercantilização da educação, assim como à realidade de segregação e 

desigualdade altamente presentes. Estudiosos da área entendem essa realidade 

da educação escolar chilena como uma herança do regime militar ditatorial do 

general Pinochet desde a década de 1980. Segundo Cristóbal Villalobos e Maria 

Luísa Quaresma, as principais transformações do sistema econômico, social e 

político do regime autoritário levaram a transformações do sistema escolar 
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chileno nos níveis institucional, regulatório e financeiro, com consequências 

muito negativas para a qualidade da educação escolar do país4. 

Os autores apontam três transformações que entendem ser as de maior 

impacto na queda de qualidade da educação: a descentralização da 

administração dos estabelecimentos de ensino da União para os municípios, 

com a destinação dos recursos para a educação em forma de pagamento de 

subsídio para a assistência dos alunos; incentivo a criação de escolas privadas 

com financiamente estatal e declínio acentuado do status de professor, com a 

precarização da carreira5. Por isso, entre as pautas atuais da sociedade chilena 

está a melhoria de condições de trabalho, remuneração, formação e capacitação 

dos docentes.  

Essas transformações levaram, segundo os autores, à construção de um 

sistema baseado na ideia de mercado educativo. Passa-se da ideia da educação 

como bem comum e de interesse social para bem de consumo. O fim da 

educação deixa de ser promover a reflexão e o desenvolvimento do espírito 

crítico do aluno, e volta-se para a educação eficiente em resolver testes 

padronizados e atender às demandas econômico-empresariais. Perde-se a 

essência do processo educacional, com o desenvolvimento do ser humano nas 

suas potencialidades e adota-se a lógica da escola como uma empresa6.  

De acordo com os autores, quatro características principais definem o 

sistema educacional escolar chileno: a construção de um sistema misto em 

termos de propriedade, com expressivo desenvolvimento do setor privado na 

área da educação escolar; a consolidação de um sistema de financiamento 

escolar baseado no subsídio segundo a demanda; a institucionalização do lucro 

e do copagamento como mecanismos de organização do sistema escolar; e a 
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criação de incentivos e punições para escolas, professores e estudantes que não 

atingem os níveis esperados7. 

Quanto à primeira característica, referente à existência de sistema de 

propriedades mistas, a questão não se coloca especificamente na existência de 

distintos modelos de estabelecimentos educacionais, sejam públicos ou 

privados, mas fundamentalmente na crescente importância dada à educação 

privada, e na consequente perda de matrícula e relavância dada à educação 

pública. Segundo dados apresentados pelos autores, em 1981, 15% das 

matrículas eram feitas em escolas privadas, número que em 2010 aumentou 

mais de 40%. No mesmo período, as inscrições em escolas públicas diminuíram 

mais de 30%. Isso levou o Chile a ser um dos países com maior número de 

escolas privadas do mundo. O crescimento do setor privado gerou um processo 

crescente de segregação socioeconômica nos estabelecimentos de ensino. As 

escolas públicas tendem a concentrar os alunos vulneráveis; as escolas 

subsidiadas, os alunos de níveis médio-baixo, médio e médio-alto; e as escolas 

privadas, os alunos da elite8. 

O referido sistema foi consolidado na ideia de que os estabelecimentos 

públicos e privados devem ter o mesmo tratamento dado pelo Estado. A segunda 

característica do sistema é o financiamento, regido pela demanda de subsídio, 

no qual a quantia de recursos destinados a uma escola, seja ela subsidiada ou 

privada, é verificada de acordo com o nível de frequência dos alunos ao longo 

do ano letivo. O objetivo desse mecanismo é promover a liberdade de as famílias 

escolherem o estabelecimento escolar mais adequado para seus filhos, e 

também aumentar a concorrência entre as escolas, sob a suposição de que elas 

iriam melhorar progressivamente sua qualidade. Apontam os autores que o 

montante do financiamento foi praticamente o mesmo para todos os tipos de 

alunos até o ano de 2009, quando foi aprovado o Subsídio Escolar Preferencial 
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(SEP), que passou a destinar recursos adicionais aos estabelecimentos que 

recebem alunos mais vulneráveis9.  

A terceira característica do sistema foi o estabelecimento, desde 1993, do 

copagamento ou financiamento partilhado. Trata-se de mecanismo por meio do 

qual as escolas podem exigir das famílias contribuição monetária para a 

educação de seus filhos, sem perder o benefício do subsídio do Estado. Nesse 

sentido, o sistema permitiu a existência de instituições que visam ao lucro10. 

Aponta Juliana Faddul que: “O sistema de empréstimos de créditos faz da 

educação uma das iniciativas privadas mais lucrativas no país, estando no 

mesmo patamar da exportação do cobre, a atividade econômica mais importante 

do Chile. Acredita-se que o setor tenha movimentado 150 bilhões de pesos 

chilenos (cerca de 600 milhões de reais) entre 2006 e 2011, segundo a 

Confech”11. 

A quarta caracterísitca do sistema escolar chileno apontada por Cristóbal 

Villalobos e Maria Luísa Quaresma é o “sistema de rendición de cuentas”, no 

qual há processos de responsabilização dos atores da educação, como, por 

exemplo, as avaliações dos estabelecimentos de ensino, feitas pela Agência de 

Qualidade e a Superintendência de Qualidade. Há também a instituição das 

provas padronizadas, especialmente por meio do Sistema de Medição de 

Qualidade Escolar (Simce), mecanismo de controle e comparação das escolas 

que se intensificou nos últimos anos12. 

Apontada referida realidade, os autores apresentam as principais 

consequências desse sistema: a segregação educativa, a liberdade limitada dos 

pais na escolha do estabelecimento escolar “mais adequado” para seus filhos e 
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os processos de mobilização social em prol da efetiva educação escolar de 

qualidade para todos.  

Em relação aos altos níveis de segregação socioeconômica entre os 

estabelecimentos de ensino, ela se produz desde os primeiros anos de 

escolaridade em níveis muito elevados e permanece ao longo do ciclo escolar. 

A segregação acadêmica é elevada no ensino médio, enquanto a segregação 

socioeconômica, segundo os autores, é mais elevada nas escolas particulares 

subvencionadas do que nas municipais, pelo menos nos primeiros anos de 

escolaridade. Em comparações internacionais a respeito de segregação, dados 

da OCDE indicam que o Chile possui os níveis mais altos, ocupando os dois 

primeiros lugares nas medições de 2006, 2009 e 201213. Importante também 

destacar que a própria Unesco constatou em relatório a realidade da exclusão e 

segregação no sistema educacional chileno.  

Quanto à liberdade de escolha dos pais, o estudo aponta limitadas 

possibilidades de escolha quanto à melhor e mais adequada instituição escolar 

para seus filhos, especialmente em razão dos altos custos da educação escolar 

de qualidade em estabelecimentos privados. Ademais, a sociedade chilena tem 

manifestado expressivo descontentamento com seu modelo educacional, e 

mobilizações e manifestações em prol da educação de qualidade vêm sendo 

pleiteadas por alunos, pais e professores nos últimos anos14.  

Nas suas conclusões, expõem Cristóbal Villalobos e Maria Luísa 

Quaresma que é preciso resgatar a essência do processo educacional e que tal 

questão precisa ser enfrentada e discutida por toda a sociedade, mas 

fundamentalmente pelos atores da educação, ou seja, alunos, pais, professores 

e diretores. Acrescentam que, para libertar-se do modelo mercantilista da 

educação, tanto as escolas quanto as políticas públicas precisam atuar em 

quatro frentes: ampliar a preocupação com o desenvolvimento das competências 

morais, sociais e emocionais dos jovens; fomentar experiências de índole 

desportiva e cultural que promovam a autoestima e a interação social como um 
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todo; desenvolver a dimensão cultural da educação; e promover a cidadania, 

formando cidadãos livres, críticos, que intervenham na vida cívica e assumem 

responsabilidades sociais15. 

Mesmo diante de todas essas críticas relevantes a respeito do sistema 

educacional chileno, e que merecem ser analisadas e enfrentadas, o Chile é o 

país que apresenta melhores resultados no Pisa entre os países da América 

Latina. Cabe também destacar a nova Lei Geral de Educação de 2009, que 

trouxe avanços para o projeto educacional chileno e inova ao promover a 

educação de qualidade. No entanto, pela análise das críticas dos estudiosos da 

educação escolar chilena em face da referida lei, verificamos que uma das 

questões fundamentais é a falta de efetividade da referida lei no sentido de 

garantir a educação de qualidade para todos. 

De acordo com seu o artigo 2º:  

O processo de aprendizagem ao longo da vida abrange as diferentes 

etapas da vida das pessoas e tem como objetivo alcançar o 

desenvolvimento espiritual, ético, moral, emocional, intelectual, artístico 

e físico, por meio da transmissão e cultivo de valores, conhecimentos e 

habilidades. Enquadra-se no respeito e valorização dos direitos 

humanos e das liberdades fundamentais, da diversidade cultural, da paz 

e da nossa identidade nacional, permitindo que as pessoas conduzam 

suas vidas plenamente, vivam juntas e participem de forma responsável, 

tolerante, solidária, democrática e ativa na comunidade, e trabalhem e 

contribuam para o desenvolvimento do país (tradução da autora)16. 
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O artigo 3º, por seu turno, estabelece que o sistema educacional chileno 

é fundamentado na Constituição e nos tratados internacionais dos quais o Chile 

faz parte. Tem como base os seguintes princípios da educação democrática: 

acesso universal, com garantia do direito à educação a todos e ao longo da vida; 

educação de qualidade para todos, independentemente de qualquer condição 

ou circunstância; equidade no acesso ao sistema educacional, com a garantia 

de oportunidades educacionais a todos, especialmente aos grupos mais 

vúlneráveis; respeito à autonomia dos estabelecimentos de ensino, sempre com 

respaldo na legislação; flexibilidade e respeito à diversidade no processo 

educacional; participação e responsabilidade de todos os atores do processo 

educacional, com o cumprimento de suas obrigações e prestação de contas 

públicas quando apropriado; acesso às informações de forma transparente; 

integração dos alunos no sistema educacional, com o incentivo à incorporação 

de estudantes de diferentes condições sociais, étnicas, religiosas, econômicas e 

culturais; sustentabilidade ambiental; respeito à interculturalidade, com o 

reconhecimento e a valorização do aluno em sua especificidade cultural e de 

origem, considerando sua linguagem, visão de mundo e história17. 

O sistema educacional do Chile, de acordo com o artigo 17 da lei em 

análise, é dividido em parvularia (pré-escola ou educação infantil), básica (ensino 

fundamental), media (ensino médio), superior (ensino superior), além das 

modalidades educativas dirigidas a atender a grupos específicos. 

A primeira etapa, chamada “parvularia”, representa a nossa educação 

infantil. De acordo com o artigo 18 da Lei Geral de Educação (Lei n. 

20.370/2009), a educação parvularia tem o propósito de proporcionar de forma 

sistemática, oportuna e relevante o desenvolvimento integral e a aprendizagem 

significativa na educação infantil, com apoio à família em seu papel insubstituível 

de primeira educadora. É dever do Estado, de acordo com o artigo 4º da referida 

lei, promover a “educación parvularia” em todos os níveis e garantir acesso livre 

e financiamento fiscal para o nível chamado “transición” (última fase na educação 
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purvalaria), não obstante a frequência a esse nível não ser obrigatória, nem 

requisito para a entrada na educação básica, segundo prescreve o artigo 26 da 

lei em foco. 

O artigo 28 da referida lei expõe os principais propósitos desse período 

da educação infantil. Busca o desenvolvimento integral da criança, com a 

promoção de aprendizagem, conhecimento, habilidades e atitudes que 

permitam, entre outros: o autocuidado e o respeito aos outros e ao meio 

ambiente; o autoconhecimento compatível com a sua idade e desenvolvimento 

físico, motor e psíquico; a interação com outras crianças e adultos próximos, de 

forma harmônica e com o objetivo de desenvolver laços de confiança, afeto, 

colaboração e pertencimento; respeito à diversidade; desenvolvimento das 

várias linguagens, entre elas a artística; desenvolvimento da criatividade e da 

curiosidade na aprendizagem, assim como o desenvolvimento de atitudes e 

hábitos que facilitem e promovam a continuação da aprendizagem nos próximos 

níveis escolares18. 

A educação básica, de acordo com o artigo 19 da lei em foco, orienta-se 

para a formação integral dos alunos, nas dimensões física, afetiva, cognitiva, 

social, cultural, moral e espiritual, com o objetivo do pleno desenvolvimento de 

suas capacidades, de acordo com os conhecimentos, habilidades e atitudes 

definidas nas bases curriculares, e que permitam a eles continuar o processo 

educacional.  

O artigo 29 especifica os objetivos gerais da educação básica. No campo 

pessoal e social visa, entre outros, ao desenvolvimento moral, espiritual, 

intelectual, afetivo e físico, de acordo com sua idade; ao desenvolvimento da 

autoestima; ao ensino de valores e normas de convivência cívica e pacífica, 

assim como ao conhecimento de seus direitos e responsabilidades; ao 

reconhecimento e respeito à diversidade em todos os seus aspectos; ao respeito 

à igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres; ao desenvolvimento 

da capacidade da empatia, de trabalhar individualmente e em equipe; ao 

desenvolvimento da resiliência; à prática de atividades físicas adequadas para 
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seu perfil, de seu interesse e aptidão; ao desenvolvimento de hábitos de higiene 

e de cuidado com o corpo e a saúde19.  

No campo do conhecimento e da cultura, expõe o referido artigo que a 

educação básica visa a: desenvolver a curiosidade, a iniciativa pessoal e a 

criatividade; possibilitar o pensamento reflexivo, avaliando e utilizando 

informações e conhecimentos de maneira sistemática e metódica, para a 

formulação de projetos e resolução de problemas; comunicar-se com eficácia na 

língua castelhana, o que implica compreender diversos tipos de textos orais e 

escritos adequados para a idade e expressar-se corretamente de forma escrita 

e oral; ter acesso à informação e à tecnologia e usá-las de forma reflexiva e 

eficaz; compreender e utilizar a matemática tanto academicamente quanto no 

cotidiano; cuidar e preservar o meio ambiente; conhecer e apreciar as artes e a 

música e conhecer as suas origens, por meio da história e da cultura chilena, 

com vistas a uma cidadania ativa e participativa na construção da vida 

democrática20.  

A educação média, por seu turno, segundo o artigo 20 da Lei Geral de 

Educação, tem por finalidade proporcionar ao aluno a expansão e o 

aprofundamento da sua formação geral e o desenvolvimento do conhecimento, 

habilidades e atitudes que permitam exercer a cidadania ativa. Oferece uma 

formação geral e comum a todos, assim como a formação específica, entre elas 

a humanística-científica, técnico-profissional e artística, de acordo com os 

interesses de cada aluno. Essa fase do processo educacional vai orientar e 

preparar o aluno para o ingresso no ensino superior ou para a entrada no mundo 

do trabalho. 

De acordo com o artigo 30 da lei em análise, a educação no ensino médio 

tem como objetivos gerais desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes 

que permitam ao aluno, no campo pessoal e social: alcançar o desenvolvimento 

moral, espiritual, intelectual, afetivo e físico, que lhes faculte conduzir suas vidas 

de forma autônoma, plena, livre e responsável; desenvolver planos de vida e 
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projetos pessoais, com discernimento a respeito dos próprios direitos, 

necessidades e interesses, assim como suas responsabilidades com os outros 

e com a família; trabalhar em equipe, interagir respeitosamente em contextos 

socioculturais heterogêneos, relacionar-se positivamente com os outros e de 

forma cooperativa; conhecer e apreciar os fundamentos da vida democrática e 

suas instituições, os direitos humanos, a participação cidadã ativa, solidária e 

responsável, com consciência de seus deveres e direitos, respeito à diversidade 

de ideias e concepções de compreender a vida e os interesses; desenvolver as 

capacidades de empreendimento, competências e qualidades que permitam a 

eles contribuir com seu trabalho, iniciativa e criatividade em prol do 

desenvolvimento da sociedade; desenvolver hábitos de vida ativa e saudável21. 

Os objetivos gerais a serem desenvolvidos no aluno, no ambiente do 

conhecimento e da cultura são, entre outros, pensar de forma livre, reflexiva e 

autocrítica; analisar processos e fenômenos complexos, reconhecendo sua 

multidimensionalidade e multicausalidade; expressar-se na língua castelhana de 

forma clara e eficaz, de modo oral e escrito e com capacidade de reflexão e 

crítica; usar a tecnologia e a informação de forma reflexiva, crítica e eficaz; 

conhecer mais de um idioma estrangeiro; conhecer e desenvolver os 

conhecimentos na área da matemática, da ciência e da tecnologia compatível 

com o ensino médio; conhecer as questões relacionadas aos problemas globais 

ambientais e desenvolver atitudes favoráveis para a preservação do meio 

ambiente; compreender e valorizar a história e a cultura chilena, as instituições 

democráticas e os valores que a fundamentam; conhecer a história universal e 

em especial os aspectos importantes de caráter político, cultural e religioso de 

relevância para a sociedade chilena e ter consciência de ser parte de um mundo 

globalizado; desenvolver e expressar o senso estético e as habilidades 

artísticas22. 

A educação superior, segundo o artigo 21 da lei em análise, tem como 

objeto preparar e capacitar os estudantes, em um nível avançado, nas ciências, 
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nas artes, nas humanidades, nas tecnologias e nos campos profissional e 

técnico. Compreende diferentes níveis de programas de formação, por meio dos 

quais é possível obter qualificações de nível técnico superior, qualificações 

profissionais, graus acadêmicos e diplomas universitários ou equivalentes. Tem 

como requisito de admissão o cumprimento do ensino médio23.  

Segundo o artigo 4º da Lei Geral de Educação, o ensino básico, conhecido 

como ensino fundamental no Brasil, e o ensino secundário, conhecido como 

ensino médio, são obrigatórios. Expõe o artigo 25 que a educação básica regular 

tem duração de seis anos e a educação média de seis anos, quatro dos quais 

serão de formação geral e os dois finais de formação diferenciada. Segundo o 

artigo 27, a idade mínima para o ingresso na educação básica regular é de 6 

anos e a idade máxima para ingresso na educação média é de 16 anos. 

Referidos limites poderão ser diferentes, tratando-se de educação especial, 

diferenciada ou avançada, sempre com respeito às determinações do Ministério 

da Educação. De acordo com o artigo 26, é requisito para ingressar no ensino 

médio ter concluído a educação básica ou apresentar estudo equivalente. 

É dever do Estado prover o ensino público de qualidade, inclusivo, 

gratuito, laico e destinado a todos. Cabe a ele garantir igualdade de 

oportunidades e inclusão educacional. O sistema educacional é de natureza 

mista, incluindo o pertencente à administração do Estado e o de iniciativa 

particular. Este pode ser subsidiado ou pago, com vistas a assegurar aos pais 

ou responsáveis a liberdade de escolher o estabelecimento de ensino para seus 

filhos. De acordo com o artigo 8º, é dever do Estado garantir a liberdade de 

educação. Para tanto, deve asegurar a liberdade de abrir, organizar e manter 

estabelecimentos de ensino. 

Prescreve o artigo 6º da lei em foco que configura dever do Estado 

assegurar educação de qualidade para todos, tanto na esfera pública quanto na 

privada. Cabe ao Ministério da Educação, ao Conselho Nacional de Educação, 

à Agência para a Qualidade da Educação e à Superintendência de Educação, 

cada um de acordo com suas atribuições, a administração do “Sistema Nacional 

 
23 Lei Geral de Educação do Chile. Disponível em: http://www.movilh.cl/documentos/LGE.pdf. 

Acesso em 05 de ago. de 2019.    

http://www.movilh.cl/documentos/LGE.pdf


de Garantia da Qualidade da Educação”, de acordo com o estabelecido em lei24. 

Importante destacar a existência de controle estatal em relação à qualidade da 

educação. Não basta garantir acesso a ela. É preciso que a educação seja de 

qualidade, e o Estado deverá estar constantemente fiscalizando esse grau de 

qualidade.  

O artigo 10, por seu turno, estabelece uma série de direitos e deveres de 

alunos, professores, equipe docente, pais e responsáveis, em prol da educação 

de qualidade, e que proporcione a formação e o desenvolvimento integral do 

aluno. O ambiente escolar para que isso aconteça deve ser tolerante, acolhedor 

e com respeito aos direitos humanos para todos. 

Com vistas a proteger os alunos contra qualquer forma de discriminação 

no acesso à educação escolar, o artigo 12 prescreve que, nos processos de 

admissão a estabelecimentos subsidiados ou que recebam contribuições 

regulares do Estado e que ofereçam a educação entre o primeiro nível de 

transição (educacion parvularia) e sexto ano do ensino básico, em nenhum caso 

poderá ser considerado o desempenho escolar anterior do aluno, seu potencial 

ou mesmo a condição socioeconomica da familia do postulante. Em 

complementação, o artigo 13 estabelece que os processos de admissão de 

estudantes devem ser objetivos e transparentes, assegurando o respeito à sua 

dignidade e de suas famílias, de acordo com as garantias estabelecidas na 

Constituição e nos tratados incorporados pelo Chile25. 

A Lei Geral de Educação também cuidou da educação especial. De 

acordo com o artigo 23, será prestada tanto em escolas regulares quanto em 

especiais e proporcionará um conjunto de serviços, recursos humanos e 

técnicos, conhecimentos especializados e auxílio para atender os alunos que 

podem apresentar temporariamente ou permanentemente necessidades 

educativas especiais ao longo do período escolar. O artigo estabelece ainda que 

serão feitas adequações curriculares para atender às necessidades específicas 

 
24 Lei Geral de Educação do Chile. cit. 
25 Idem. Ibidem. 



para as demandas ligadas à interculturalidade, para as escolas nas prisões e as 

aulas nos hospitais, entre outras26.   

A educação de adultos, segundo o artigo 24, configura a modalidade 

educativa dirigida a jovens e adultos que almejam iniciar ou completar seus 

estudos, de acordo com as bases curriculares específicas. Tem o objetivo de 

oferecer acesso à educação escolar para aqueles que, por algum motivo, não o 

tiveram no momento adequado, assim como busca incentivar e promover a 

educação ao longo da vida. 

Diante de todo o exposto, verifica-se que a Lei Geral de Educação de 2009 

apresenta muitas inovações em prol da qualidade da educação no sistema 

escolar chileno. Quanto à construção de uma educação de qualidade em relação 

ao conteúdo, nos parece que a referida lei é muito pertinente. No entanto, ela 

não altera a estrutura do sistema educacional chileno, que vem causando 

segregação e diferenciação no acesso à educação de qualidade, como tão bem 

analisado pelos pesquisadores Cristóbal Villalobos e Maria Luísa Quaresma. A 

própria Unesco reconhece que a forma como o sistema escolar chileno está hoje 

estruturado, com forte atuação da educação privada, e o sistema de subsídio 

geram segregação e discriminação, especialmente dos alunos mais pobres e 

vulneráveis27.  

Não obstante as críticas feitas ao sistema escolar chileno, especialmente 

quanto à segregação, há dados positivos quando comparado com seus vizinhos 

da América Latina. Segundo Ariel Fiszbein e Emiliana Vegas, na prova do Pisa 

de 2012, os estudantes chilenos se destacaram entre os demais latino-

americanos, conseguindo pontuações mais altas do que as de seus colegas dos 

outros sete países participantes, entre eles o Brasil. Além disso, os resultados 

 
26 Lei Geral de Educação do Chile. cit.   

27 Victor Farinelli. Dezembro de 2011. Segundo relatório da Unesco, modelo de educação 

chileno gera desigualdade e exclusão. Disponível em:  

http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/18359/segundo+relatorio+da+unesco+modelo+

de+educacao+chileno+gera+desigualdade+e+exclusao.shtml. Acesso em 05 de ago. de 2019. 

Vide também: Educação para Todos na América Latina: Um objetivo ao nosso alcance. Relatório 

Regional de Monitoramento de EPT 2003. Disponível em: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001474/147424por.pdf Acesso em 14 de jun. de 2018. 
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http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001474/147424por.pdf


do Chile no Pisa vêm melhorando desde 2000, sobretudo até 2009. No entanto, 

o Chile quer ser um país desenvolvido e não se satisfaz em ser comparado 

apenas com seus vizinhos. Sua referência são os países mais desenvolvidos, 

membros da OCDE, da qual também faz parte. E, nesse grupo, o sistema 

educacional chileno deixa muito a desejar. De fato, dos 65 países que 

participaram da avaliação Pisa em 2012, o Chile ficou em 51º lugar28.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28  “O Paradoxo da Educação no Chile: O país quer ser desenvolvido e não se satisfaz em ser 

comparado apenas a seus vizinhos; sua referência são os membros da OCDE”. Escrito em 

agosto de 2014 por Ariel Fiszbein, diretor do Programa de Educação no Inter-Americano 

Dialogue, e Emiliana Vegas, chefa da Divisão de Educação do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento. 

Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2014/08/18/opinion/1408396366_513219.html. 

Acesso em 13 de jun. de 2018.  
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