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Resumo 

Este artigo pretende construir uma cartografia sobre o movimento 

estudantil chileno de 2011, cujos descontentamentos e demandas são frutos de um 

modelo neoliberal imposto pela ditadura de Pinochet. Para isso buscar-se-á 

compreender os processos históricos que moldaram a educação chilena, desde sua 

“criação”, até os dias atuais. Também serão apresentadas as estruturas 

organizacionais estudantis que permitiram a mobilização dos estudantes em todo o 

país em prol de uma causa comum. Os mapas dos diferentes âmbitos do movimento 

estudantil – desde a crítica ao modelo estudantil à situação política institucional e 

aquela não-formal, instigada pelo movimento social – serão sobrepostos para que se 

possa analisar a crise de representatividade e o despertar político de um país cujas 

esferas institucionais democráticas são originárias de uma constituição autoritária. 
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1 Introdução 

 
O estudo de movimentos sociais tem sua origem com a revolução 

francesa, sendo que as massas eram vistas como vagabundos, movidos por crenças 

irracionais, promovendo motins e rebeliões. Muito tempo depois Charles Tilly 

mudou o olhar a respeito desse fenômeno, definindo movimento social como uma 

“ação coletiva que reúne a gente para atuar a favor de suas queixas, esperanças e 

interesses compartilhados” (1994, apud GARCÉS, 2012, p.34). Apesar do 

entendimento sobre movimentos sociais ter evoluído no meio acadêmico, muito do 

antigo pensamento ainda persiste na sociedade, principalmente entre as classes 

dominantes. 

O movimento estudantil que começou no Chile em 2011 foi fortemente 

criticado pela mídia, pela classe governante, principalmente a direita adepta do 

pinochetismo, e pelos cidadãos mais conservadores, principalmente do interior do 

país, onde o acesso à informação limita-se à mídia manipulada pela elite também 

conservadora. Não há entretanto discórdia quanto à natureza do problema entre 

estudantes e acadêmicos, tanto de direita quanto de esquerda, apesar de existirem 

divergências sobre qual a solução para tais. 

Para o presente estudo foram selecionados autores chilenos 

contemporâneos que também escolheram como tema de pesquisa os diversos 

aspectos do acontecimento que tomou forma em 2011 e continua até a data 

presente. Entre eles estão os sociólogos Alberto Mayol e Manuel Antonio Garretón e 

os historiadores Sérgio Grez e Mário Garcés, todos eles autores de renome na 

academia chilena. Além disso o texto baseia-se na vivência da autora no 

movimento estudantil, tendo observado sua manifestação, entre outros, em 

pichações pelas ruas, em marchas, em confrontos com a polícia e em reuniões 

estudantis. 

Cada um desses autores aborda o tema à sua própria maneira, Alberto 

Mayol enfatizando os problemas do sistema educativo atual, Mário Garcés 

abordando o tema do movimento, como fenômeno social, e comparando-o com 

outros movimentos do passado, e Sérgio Grez e Manuel Antonio Garretón 
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observando o contexto atual e como ele se apresenta como oportunidade para a 

manifestação de um problema que vem se acumulando desde a ditadura militar. 

Apesar disso as conclusões a que chegam parecem ser sempre convergentes, 

observando a crise de representatividade que há no Chile, consequência da 

ilegitimidade de uma constituição imposta em tempos de ditadura. 

O presente artigo visa elaborar uma cartografia do movimento estudantil 

chileno de 2011, buscando compreender quais os elementos do passado criaram a 

tensão existente no âmbito educacional e como o contexto atual permitiu o 

estopim dessa manifestação pública de descontento. Para isso serão sobrepostos os 

pontos de vista dos principais autores que abordam o tema, buscando alcançar uma 

visão holística dos acontecimentos, e a relação entre todos os fatores que os 

compõe.  

 

2 O contexto educacional chileno 

Em 28 de abril de 2011 milhares de estudantes saíram às ruas de 

Santiago do Chile protestando contra o custo da educação superior e o alto nível de 

endividamento conseqüente. Essa foi a primeira marcha de uma série que seguiria 

nos próximos meses, chegando a mobilizar aproximadamente 700 mil pessoas em 

uma manifestação em agosto do mesmo ano, pedindo a queda da “educação de 

Pinochet” (GARCÉS, 2012).  

A principal queixa dos manifestantes é a estrutura de mercado do 

sistema educacional, que trata a educação como um bem de consumo e não como 

um direito, transformando-a em aprofundadora das diferenças sociais do país, ao 

invés de um mecanismo de ascensão social. Tal modelo é herança de um 

experimento de ultra-liberalização do mercado chileno, que se deu durante a 

ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990) e resultou na privatização de setores da 

sociedade que antes eram bens públicos (BRIONES, ET AL., 1984a).  

O modelo educacional chileno tem suas raízes na Lei Orgânica 

Constitucional de Educação (LOCE), promulgada por Pinochet horas antes de deixar 

o poder em 1990, que institucionalizava tudo o que vinha sendo construído nesse 

âmbito desde o início da ditadura. Nessa lei, é consagrado o mecanismo de 

financiamento público à demanda pelo serviço de educação,  distribuindo às 

escolas vales estatais por aluno (RIESCO, 2007). A LOCE estabeleceu uma dinâmica 
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de mercado no âmbito educativo, incitando a privatização, e permitindo o 

gerenciamento de escolas como empresas, que geram lucro a seus donos.  

A inserção do setor de educação na lógica de mercado aconteceu 

gradualmente, por meio da transferência das responsabilidades que antes eram 

centralizadas no governo. Foi mantido apenas o caráter normativo e fiscalizador do 

Estado, que visava assegurar que suas diretivas de ensino estivessem sendo 

cumpridas (BRIONES, ET AL., 1984a). A lógica por trás disso é que deveria caber à 

iniciativa privada a gestão da educação já que o próprio mercado é o beneficiado 

pela capacitação da população, e não necessariamente o país.  

A descentralização da gestão educacional acontecia paralela e em 

função da privatização do setor. Entrou em vigor, então, a municipalização da 

educação básica, que sempre havia sido unificada e centralizada no Ministério da 

Educação (BRIONES, ET AL., 1984a). A desigualdade entre municípios acabou por 

reproduzir e aprofundar desigualdades sociais e de oportunidade que políticas 

anteriores buscavam amenizar.  

Na educação superior a dinâmica de mercado neoliberal traduziu-se na 

subordinação do valor da contribuição do governo à quantidade dos melhores 

alunos que a universidade atrai, de acordo com a prova de aptidão feita pelos 

graduados do ensino médio, dependendo também de qual carreira o aluno 

escolher. Assim as universidades competiriam entre si para atrair os melhores 

alunos, o que elevaria a qualidade do serviço oferecido (BRIONES, ET AL., 1984b). 

Houve então uma diminuição significativa da expansão da cobertura educacional 

em todos os níveis, em especial quanto à educação superior, e a dificultação do 

acesso às universidades transformou-as de democráticas a elitistas, privando 

grande parte da população desse meio de mobilidade e ascensão social. 

A transição pactada entre a ditadura militar e o regime democrático 

trouxe mudanças significativas em relação a políticas públicas mais atuantes nos 

quesitos igualdade e qualidade da educação. Entretanto, os governos da 

Concertación que seguiram tomaram a decisão de não mudar a dinâmica de 

mercado instaurada durante a ditadura, mantendo a municipalização e os 

mecanismos de financiamento, apesar das expectativas de segmentos da população 

e da origem autoritária de tais normas.  
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Como resultado disso, a constituição imposta por Pinochet em 1980 

vigora até os dias atuais. Tímida e lentamente, foram surgindo algumas reformas às 

leis de educação e em 2009, durante o governo de Michelle Bachelet, a LOCE foi 

revogada, sendo substituída pela Lei Geral de Educação (LGE). A LOCE, entretanto, 

foi mantida no que diz respeito à educação superior, já que a LGE não abrange esse 

nível. A LGE trouxe algumas melhoras, como por exemplo a introdução de critérios 

educativos e algumas instancias democráticas na supervisão do ensino, porém não 

mudou o modelo em sua base (OBSERVATÓRIO CHILENO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS, 

2009). 

Na atualidade a educação superior no Chile é a mais cara do mundo, em 

relação ao PIB per capita, sendo que o Estado contribui com apenas 16,1% desse 

gasto, deixando os 83,9% restantes a cargo dos estudantes e suas famílias. 

Enquanto essas famílias aprofundam suas dívidas, bancos e universidades desfrutam 

lucros crescentes (MAYOL, et al., 2011).  

Esse não é um cenário somente em faculdades particulares, as 

universidades públicas também, ao serem abandonadas pelo Estado, são forçadas a 

cobrar mensalidades altas para seu auto-financiamento. Segundo Mayol, et al. 

(2011, p.15), no ano de 2008, “o gasto total com educação como porcentagem do 

PIB por fonte de financiamento público foi de 2,7%”, sendo que desses “somente 

um 14% foi destinado para a Educação Superior, em que se incluem tanto 

universidades tradicionais como particulares”. 

Como a maior parte do financiamento da educação superior vem de 

fontes privadas, cabe às próprias famílias arcar com as mensalidades de um ensino 

superior quase completamente privatizado e caro. Para ajudar os estudantes com o 

financiamento de suas carreiras universitárias, o governo criou o Fundo Solidário de 

Crédito Universitário, programa de crédito a juros baixos e prazos longos para 

alunos de baixa renda, definindo assim a característica do subsídio para a educação 

superior por meio de empréstimos bancários. Porém, esse crédito só é concedido a 

alunos matriculados nas chamadas universidades tradicionais, universidades 

públicas e particulares anteriores a 1981, que participam do Consejo de Rectores 

de las Universidades Chilenas (CRUCH) (ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y 

EL DESARROLLO ECONÓMICOS, 2009). 
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Em 2005, visando o aumento da demanda por educação superior, o então 

governo lançou o programa de Crédito com Aval do Estado para aumentar a oferta 

de crédito aos estudantes, estendendo a possibilidade a alunos matriculados em 

outras universidades que não as tradicionais. Com o programa o governo dava 

continuidade à visão de subsidiar a formação acadêmica por meio de empréstimos, 

sendo que o Estado asseguraria o banco no caso do aluno não honrar sua dívida, 

gerando três itens com os quais arcaria: o custo da carreira universitária, os juros 

do banco e os incentivos para atrair a participação dos bancos (ORGANIZACIÓN 

PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS, 2009).  

Com a ajuda financeira do Estado e os parâmetros cada vez mais baixos 

para a certificação de universidades proliferaram-se instituições de baixa 

qualidade, que se aproveitavam do crédito e do desconhecimento do estudante 

para vender-lhes por meio de publicidade um diploma vazio. 

Configura-se então a atual educação superior chilena, na qual as 

universidades dependem financeiramente dos alunos enquanto estes dependem de 

empréstimos bancários, e desde 2006 cresce a adesão ao programa de Crédito com 

Aval do Estado. Porém, o acúmulo da dívida, a decepção com as carreiras 

universitárias e más perspectivas de emprego colaboraram para que cada vez mais 

os estudantes e suas famílias não conseguissem honrar suas dívidas, até que em 

2009 os dados assustaram: segundo Mayol, et al. (2011, p.14): “O que o Estado 

pagou pelas dívidas desse ano, entre os três itens descritos, somava mais que o 

custo de diplomar completamente os estudantes beneficiados. O desenho havia 

passado de ineficiente a absurdo”. O programa não é caro apenas para os 

estudantes, mas também para o Estado. 

O atual modelo educacional chileno completa 32 anos, e após constantes 

análises, muitos pesquisadores e acadêmicos da área concluíram que ele fracassou 

em sua proposta, ou seja, a educação. O problema social gerado pelo valor 

astronômico da educação superior, a má qualidade das instituições, somados ao 

lucro gerado por esse sistema a bancos e universidades, mas principalmente o 

endividamento estudantil, que toma dos jovens as aspirações por ascensão social 

foram decisivos para o surgimento de demanda por uma educação pública, gratuita 

e de qualidade, e os principais catalisadores do movimento estudantil que eclodiu 

em 2011. 
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3 O movimento estudantil: contexto político e organização  

Apesar de o descontentamento com a educação não ser uma ideia 

completamente nova – estudantes já haviam saído em protesto às ruas e ocupado 

colégios em dois movimentos anteriores, o chamado “mochilazo” em 2000, e o 

movimento “pinguino” em 2006, ambos encabeçados por secundários – o sucesso do 

engajamento estudantil dependeu também do contexto político em que se 

encontrava a sociedade chilena desde princípios do ano de 2011. Pela primeira vez 

desde a queda da ditadura assumia o poder um presidente da direita clássica 

chilena, cuja cúpula partidária era composta dos mesmos neoliberais que 

moldaram o governo de Pinochet.  

Sebastián Piñera, da Renovación Nacional (RN) assumiu a presidência em 

março de 2010, logo após o grande terremoto de 27 de fevereiro, o segundo maior 

da história do país, e também por isso ganhou visibilidade internacional. No final 

do mesmo ano, o soterramento de 32 mineiros em Copiapó difundiu ainda mais sua 

figura, e até então havia boa aceitação de sua capacidade para lidar com as 

externalidades que afetaram seu governo desde o princípio. Em 2011, entretanto, o 

cenário começava a mudar com protestos surgindo de norte a sul do país, pelos 

mais variados motivos, como a liberdade sexual, desacordo com a construção do 

mega-projeto hidrelétrico HidroAysén, greves na indústria do cobre e direito à 

terras dos Mapuches (GREZ, 2011). 

Em 20 anos de governos da Concertación movimentos de 

descontentamento social surgiam, embora o discurso do governo, que se 

enquadrava à esquerda no cenário político nacional, conseguisse dominar as massas 

e funcionasse como um freio à perda da ordem social atingida no pós-ditadura 

(GREZ, 2011). A chegada da direita novamente ao poder trouxe à tona assuntos que 

ficaram pendentes na transição pactada para a democracia, como a legitimidade 

do modelo neoliberal herdado da Constituição de 1980, imposta autoritariamente 

por Pinochet e vigente até os dias atuais.  

Motivados pela decepção generalizada com o sistema educacional e o 

esgotamento do sistema neoliberal que aprofunda e reproduz a desigualdade social 

do país os estudantes universitários souberam aproveitar o momento político pelo 

qual passavam e  deram início ao maior movimento de 2011, e um dos mais 
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significativos dos últimos 20 anos. Com marchas pelas principais ruas da capital, 

Santiago, os estudantes, que naquele momento somavam em torno de 20 mil 

pessoas, demandavam o fim do lucro na educação, que observavam ser um dos 

fatores mais determinantes na deterioração da qualidade dos serviços 

educacionais, principalmente no nível superior. 

Aos poucos foram aparecendo pichações nas ruas que pediam o 

afastamento do então ministro da educação, Joaquín Lavín, e o fim do lucro, e já 

em julho o número de pessoas nas manifestações já chegava a 100 mil, culminando 

em 4 de agosto na maior manifestação do movimento, que juntou 700 mil pessoas 

pelas ruas da cidade, e isso só na capital (GARCÉS, 2012). A estrutura que permitia 

a mobilização em massa dos estudantes são as federações estudantis, e 

principalmente a Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) que reúne as 

federações estudantis não só das universidades tradicionais, mas também das 

universidades privadas com fins de lucro, que são os principais alvos das queixas 

estudantis (GREZ, 2012).  

A Confech é responsável pela convocação das grandes marchas, a nível 

nacional, e pela convocação dos estudantes para a greve, porém cada faculdade 

realiza votações internas para decidir se desejam ou não aderir. Também cabe a 

ela o diálogo com o governo, servindo como intermediária entre as demandas 

estudantis e as instituições políticas. A Confech é composta pelos representantes 

das federações universitárias participantes, cada um deles eleitos 

democraticamente pelo corpo discente de suas respectivas instituições. Em 

paralelo à organização universitária surgiam e se fortaleciam coletivos políticos 

organizados pelos alunos, propondo uma aproximação da política à vida da 

comunidade, organizando projetos de conscientização política e de convivência. 

Diferentemente dos movimentos sociais do passado, o movimento dos 

estudantes deu-se de maneira autônoma, independente das instituições político-

partidárias existentes, expressando assim seu descontento com essas. Essa forma 

de movimento que aproxima as questões políticas da população, incentivando sua 

adesão à causa, fora do âmbito partidário, são de certa maneira herança de maio 

de 1968, quando estudantes franceses incitaram uma revolução popular que 

superou a barreira de classes, inspirados por idéias de esquerda em contra aos 

valores de uma sociedade ultrapassada. 
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Por meio de sua organização democrática os estudantes realizavam 

manifestações artísticas, marchas, além da toma de faculdades e a convocação 

para a greve geral. A partir de maio toda semana era palco de performances 

criativas e protestos de descontentamento, até que ao fim de maio a Casa Central 

da Universidad de Chile foi tomada. Cada faculdade administrava internamente a 

adesão à greve, porém semana após semana estudantes concordavam em seguir 

com o protesto e a nível nacional a greve chegou a durar 4 meses. 

O movimento sempre buscou manter seu caráter pacífico, reunindo 

muitas vezes mais de 100 mil pessoas com faixas, pinturas, e gritos pela queda da 

educação de Pinochet, mas apesar disso a repressão do governo foi dura, com a 

utilização de gás lacrimogêneo e jatos de água, operados pelas forças especiais, 

com armadura completa. O embate que se dava com a polícia ao fim das marchas 

acabava por atrair baderneiros, que aproveitavam a oportunidade para enfrentar a 

polícia, tacando pedras e depredando o patrimônio público. A mídia do país, de 

tendência conservadora e com influência de direita escolhia essas imagens para 

taxar os estudantes de vândalos e rebeldes sem causa, manipulando os dados sobre 

as marchas e diminuindo a causa estudantil.  

Apesar de muitas pessoas, principalmente no interior do país, 

acreditarem no ponto de vista da imprensa nacional, e condenarem os estudantes 

por isso, a regra geral foi outra. Pais sentiam na pele as dificuldades que 

enfrentavam seus filhos para estudar, professores viam de perto o déficit de 

qualidade das instituições, e assim o movimento contava com o apoio e adesão da 

população.  

 

Conclusão  

O conjunto de fatores que levaram a situação atual demonstram um 

descontento não só dos estudantes, mas também da sociedade, com um modelo 

arraigado profundamente na própria constituição chilena: o modelo de mercado 

introduzido nos anos 1980 por Pinochet, tanto a nível de política econômica como 

de saúde e educação, em um experimento de ultraliberalização do país. A 

transição para a democracia foi feita por meio de acordos entre as elites mais 

próximas do poder, e os governos que seguiram deram continuidade a seu 

antecessor, deixando muito do que foi instaurado pelo regime ditatorial inalterado.  
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A Concertación de Partidos por la Democracia, que governou o Chile de 

1990 a 2010, liderou a missão de instaurar a democracia no país, tirando essa 

responsabilidade do povo e, como consequência disso, esse se retirou dos assuntos 

políticos, enquanto aquele possuía plenos poderes para governar sem pressões 

sociais, apoiados sobre certa “superioridade moral” outorgada pelo fato de terem 

sido parte dos milhares de exilados e reprimidos durante o regime militar.  

A volta à democracia, portanto, consolidou um modelo que quitava dos 

cidadãos qualquer ação política que não o voto. Porém, a doutrinação e repressão 

que funcionaram sem contratempos durante o regime totalitário deixaram de ter 

sentido para a sociedade a partir de 2010, já que o Governo Militar e o nome de 

Pinochet já não provocavam a sensação de medo que provocaram no passado, ao 

contrário, se transformaram em símbolos de um sistema sem resultados e cujas 

consequências refletiram-se nas curtas vidas desses estudantes.  

O singular por parte dessa percepção de injustiça por parte do 

movimento estudantil é que nasce a partir das próprias frustrações e de promessas 

não cumpridas pelo modelo, ou seja, o individualismo exacerbado promovido pelo 

sistema, dada as condições de desigualdade de oportunidades, culminou na 

indignação dos “consumidores insatisfeitos” que ao encontrar-se nas ruas 

alcançaram o que durante anos lhes havia sido negado pelas organizações sociais e 

sindicais: a articulação social. O próprio modelo econômico, com sua falta de um 

projeto de sociedade, geraram as “circunstâncias perfeitas” para a presente cries. 

Nesse contexto, o levante dos estudantes em contra um modelo que não 

consideram justo convidou também a sociedade como um todo para envolver-se 

com a vida pública e tomar as rédeas sobre o futuro de seu país, provocando o 

despertar popular de uma inércia pós-ditatorial que durou 20 anos.  

A percepção de que o movimento chileno pela educação não limita-se à 

educação, mas refere-se a uma crise institucional, que desmistifica a imagem 

construída, internacionalmente, de um modelo de sucesso, assegura que reformas 

nas leis existentes e verbas para a educação não atendem as demandas estudantis 

e ignoram o real problema.  

Portanto, ao aprofundar-se no entendimento das queixas estudantis, o 

movimento revelou um problema mais profundo que aquele que levantou, 

extrapolando seu próprio âmbito: a ilegitimidade de todo um modelo de país. A 



I Seminário de Iniciação Científica da ESPM – São Paulo – 29 e 30 de outubro de 2012 

constituição chilena imposta durante a ditadura não representa a população 

chilena, e as instituições de governo não suportam a participação popular, 

constituindo uma democracia fraca. Após uma imersão da sociedade em sua própria 

história recente, a despolitização começa a retroceder, em um país onde os 

estudantes passam a acreditar que possuem poder, e dever, político de mudar as 

regras do jogo. 
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