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RESUMO 

Este artigo visa mapear o movimento estudantil chileno de 2011, cujos 
descontentamentos e demandas são fruto 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 até a situação política institucional, e aquela não-formal, instigada pelo 
movimento social dos estudantes – serão sobrepostos para que se possa analisar a 
crise de representatividade política e o aparente despertar cidadão de um país 
cujas esferas institucionais ditas democráticas são originárias de uma constituição 
autoritária. 

 
Palavras-chave: Chile; crise institucional; educação superior; movimento 
estudantil; organização estudantil.  
 

1 INTRODUÇÃO 

 

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 estudantil consequente. Essa foi a primeira marcha de uma série 

que seguiria nos próximos meses, chegando a mobilizar aproximadamente 700 mil 

pessoas em manifestações espalhadas por todo o país em 4 de agosto do mesmo 

ano, pedindo a queda da “educação de Pinochet” (GARCÉS, 2012). Por todo o país 

estudantes se organizavam para expressar seu descontentamento, e a paralisação 
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dos estabelecimentos de ensino, tanto particulares quanto públicos, chegou a durar 

quatro meses.  

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 ultraliberalização 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 (BETHELL, s.d.; 225). A constituição 

imposta por Pinochet em 1980 vigora até os dias atuais e os 20 anos de governo 

democrático que seguiram a ditadura limitaram-se a pequenas reformas ao modelo 

desta.  

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 (MAYOL, 

et al., 2011). Enquanto essas famílias aprofundam suas dívidas, bancos e 

universidades desfrutam lucros crescentes. O alto custo e baixa qualidade da 

educação, somado ao lucro gerado por esse sistema a bancos e universidades geram 

um problema social decisivo para o surgimento de demanda por uma educação 

pública, gratuita e de qualidade.  

Apesar de o descontentamento com a educação não ser uma ideia nova – 

estudantes já haviam saído em protesto às ruas e ocupado colégios em dois 

movimentos anteriores, o chamado Mochilazo em 2000, e a Revolución Pinguina 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, ano que foi palco de manifestações sociais por 

uma série de causas distintas. Além disso, pela primeira vez desde a queda da 

ditadura assumia o poder um presidente da direita chilena, cuja cúpula partidária 

era composta dos mesmos neoliberais que moldaram o governo de Pinochet. 

Adeptos, portanto, ao modelo vigente, o discurso de direita que voltava ao poder 

foi incapaz de apaziguar essa nova geração de jovens que chamava a atenção de 

todo o país.  
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Motivados pela decepção generalizada com o sistema educacional e com 

o esgotamento de um sistema neoliberal desequilibrado que aprofunda e reproduz 

a desigualdade social do país, os estudantes universitários souberam aproveitar o 

momento político pelo qual passavam e deram início a maior manifestação popular 

de 2011, e uma das mais significativas dos últimos 20 anos. Com marchas pelas 

principais ruas da capital, Santiago, os estudantes, que naquele momento já 

somavam em torno de 20 mil, demandavam o fim do lucro na educação, fator 

considerado determinante na deterioração da qualidade dos serviços educacionais, 

principalmente no nível superior. 

O presente artigo tem como finalidade elaborar um mapa do movimento 

estudantil chileno pela educação superior, que eclodiu em 2011, para assim 

compreender sua influência no despertar da sociedade para o exercício da 

cidadania após 20 anos de inércia, deflagrando a crise de legitimidade do sistema 

político chileno em seu percurso.  Para alcançar tal objetivo, será necessário 

descrever o modelo de educação superior chileno, identificando quais os elementos 

do passado colocaram-no em prática e criaram a tensão existente no âmbito 

educacional. Em seguida será analisado como o contexto atual permitiu o estopim 

dessa manifestação pública de descontento, em especial por parte da juventude, 

para então explicar as demandas dos estudantes por uma mudança do modelo 

vigente e compreender os meios que encontraram para pressionar as instituições 

públicas. Finalmente, será avaliada a eficácia do diálogo com o governo e as 

alternativas possíveis para a resolução do conflito. Para isso serão sobrepostos os 

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

visão abrangente dos acontecimentos, e a relação entre os fatores que os compõe. 

Todos esses passos tornarão possível responder como o movimento 

estudantil dos dias de hoje, que nasceu do descontentamento com a educação 

superior, atua como catalisador de uma considerável efervescência político-social 

na sociedade chilena, que desperta sua consciência para problemas que haviam 

sido há muito esquecidos. 

 

 

2 O CONTEXTO EDUCACIONAL CHILENO 
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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 

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 
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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.  

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 
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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). 

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 
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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. 

 

3 EFERVESCÊNCIA POLÍTICO-SOCIAL  
 

Em 20 anos de governos da Concertación movimentos de 

descontentamento social surgiam, entretanto o discurso do governo, posicionado à 

esquerda no cenário político nacional, conseguia dominar as massas, agindo como 

um freio à perda da ordem social (GREZ, 2011). Isso se deu principalmente porque 

a classe política governante possuía uma credibilidade junto à população por terem 

sido eles os que sofreram no período da ditadura e lutaram contra Pinochet. Em 

entrevista Alberto Mayol explica: 

A Concertación, desde o ano 1990, quando tomou o governo, tinha una 
espécie de crédito político, porque esteve durante todos os anos 1980 
vinculada aos movimentos sociais contra a ditadura, então o mundo social 
e político estavam muito juntos. A Concertación tinha capacidade de 
controle desses movimentos sociais porque eles estavam organizados, 
fundamentalmente, por aqueles que haviam sido seus companheiros de 
missão histórica durante os anos 1980. Então, quando a Concertación se 
encarrega, durante todos os anos 1990, tudo o que era a sociedade civil 
estava, em realidade, muito vinculada ao governamental, desde as ONGS, 
os movimentos sociais, os sindicatos, todos eles haviam encontrado em 
algum momento uma entrada aos partidos políticos da Concertación 
porque haviam sido companheiros políticos, a nível social durante os anos 
1980, e portanto, em geral, a probabilidade de estopins sociais era muito 
baixa (MAYOL, 2012). 

 

Em 2010 assumia o primeiro presidente de direita eleito 

democraticamente no pós-ditadura, e apesar de manter-se uma linha de atuação, 

mudava a percepção da população quanto ao discurso do governo, como ficaria 

evidente um ano depois. 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. Tal evento inesperado forçou uma mudança nos 

planos imediatos do governo, que se viu obrigado a concentrar seus esforços na 

reconstrução de cidades, estradas, etc. No final do mesmo ano, o soterramento de 

33 mineiros em Copiapó, no norte do país, impactou mais uma vez a administração 

pública, atraindo a atenção mundial para o acidente. Até então havia boa 
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aceitação de sua capacidade para lidar com os acontecimentos que afetaram seu 

governo desde o princípio (GAMBOA; SEGOVIA , 2012).  

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 megaprojeto hidrelétrico HidroAysén, 

greves na indústria do cobre e direito à terras dos Mapuches, dentre os quais o 

maior e mais expressivo foi o movimento iniciado pelos estudantes em maio desse 

ano. Ricardo Gamboa e Carolina Segovia (2012) abordaram o fenômeno em artigo 

para a Revista de Ciência Política de Santiago: 

O [ano de] 2011 esteve marcado principalmente por um aumento 
substantivo do uso da mobilização social como instrumento de expressão 
de demandas sociais. De acordo com as cifras oficiais, só na Região 
Metropolitana autorizaram-se 240 marchas – versus 134 em 2010 -, o que 
corresponde a uma média de 20 marchas mensais. As cifras a nível 
nacional, por sua parte, estimam ao redor de 6000 manifestações públicas 
e 2.000.000 de participantes durante o ano. Estes são os níveis mais altos 
de mobilização social já vistos desde 1990. Agora bem, mais além da 
quantidade e massividade das manifestações públicas, estes processos 
sociais definiram a agenda política do ano [...].  

 

A população levava às ruas suas demandas, concentrando uma 

quantidade histórica de manifestações e, com isso, provava a incapacidade do 

governo em lidar com a pressão popular em um cenário político que iniciava um 

processo intenso de mudança. Gamboa e Segovia acrescentam: 

Os partidos e o governo aparecem desconectados da cidadania e seus 
interesses. Neste sentido, 2011 deu sinais da existência de um profundo 
problema de representação do sistema político chileno. As pessoas se 
sentem cada vez mais distantes dos partidos e estes não mostram sinais de 
reagir adequadamente a este problema. 

 

Mario Garcés (2011) também aborda o tema, ressaltando que o ano de 

2011 colocava em prova o tão aclamado desenvolvimento chileno e a ordem social 

mais estável da região, enquanto o governo “ensaiava tentativas débeis de saída do 

conflito”. Para Garcés (2011) o despertar da sociedade acontecia paulatinamente 

por meio da deflagração da ilegitimidade do sistema político chileno. Pesquisas de 

opinião respaldavam sua tese ao constatar um 27% de aprovação à administração 

de Piñera, mínima histórica, contra um 68% de desaprovação em agosto de 2011 

(ADIMARK, 2011). 
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Não apenas o governo sofreu queda de aprovação popular, mas a 

credibilidade das instituições também diminuiu significativamente de 2010 para 

2011, em especial as instituições políticas, como mostra a figura 2. Reforçando 

ainda mais a percepção de ilegitimidade do sistema político chileno constata-se 

que a avaliação positiva sobre o funcionamento da democracia no Chile cai de 26% 

em 2010 para 16% em 2011, enquanto a avaliação negativa passa de 13% em 2010 

para 29% em 2011 (CEP, 2011) 

 

Figura 2 – Confiança nas instituições (%muita + bastante) 

 
Fonte: GAMBOA; SEGOVIA, 2012. 

 

Nesse contexto, o movimento estudantil foi, segundo Garcés (2011), 

“uma placa tectônica que acumulou forças sociais durante anos, até romper todas 

as inércias conhecidas e, em certo sentido, estabelecidas pela transição 

‘concertacionista’”, expondo, junto com os demais atores da sociedade, todo o 

conjunto de descontentamentos, desde os herdados pela ditadura, até os gerados 

por conjunturas recentes. 

A desaprovação ao governo e instituições também refletiu-se na 

aprovação do movimento estudantil: segundo a pesquisa Adimark de agosto 2011 

(ADIMARK, 2011) 76% da população declarou estar de acordo com as demandas dos 

estudantes, e apenas 14% se declara em contra, sendo que entre os jovens de 18 a 

24 anos a aprovação subia para 87%. Esses dados mostram a transversalidade do 

movimento estudantil, que contava com o respaldo da população como um todo, e 

não apenas de seu meio. 
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O movimento popular que vem sido observado no Chile não está em 

desacordo com a veia social histórica do país, porém apresenta uma ruptura desde 

o período de redemocratização. O momento histórico muda para receber o 

despertar de uma juventude ansiosa por participação política. Em 2011 o conjunto 

de historiadores do Chile elaborou um manifesto no qual defendem que:  

Se bem este movimento corresponde a um momento novo da política e da 
história social pós-ditadura, este só pode ser compreendido desde a 
perspectiva mais ampla da historicidade do século XX no Chile. No curso 
desta, a equidade educacional junto às limitações legais impostas ao 
capitalismo anárquico, haviam alcançado uma maturação estrutural nos 
anos 1960 e 1970, sendo este processo abortado com o golpe de 1973 em 
sua fase de plena consolidação. O movimento social estudantil atual é 
expressão da vontade e do ato de recuperação desse cordão roto de nossa 
historicidade. É a irrupção do brotar da semente que foi pisada e soterrada 
pela bota ditatorial e o neoliberalismo. É o renascimento, na nova 
geração, do sonho e vontade de seus pais de fundar uma sociedade 
baseada na democracia, na justiça social e nos diretos humanos 
fundamentais, dos quais a educação é um de seus campos mais férteis 
(MANIFIESTO DE LOS HISTORIADORES, 2011). 

 

Em 2013 o golpe militar de 1973 completa 40 anos e vê-se que o 

descontentamento social dos últimos anos tem a ver com o processo de 

redemocratização inconcluso do país, e a decepção de toda uma geração que 

sonhou com a democracia. Esgotavam-se todas as expectativas de ascensão social e 

esperanças de uma vida melhor prometidas na década de 1990, como explica 

Alberto Mayol em entrevista (2012): 

A matriz ideológica do Chile nos anos 1990 diz que ao povo realmente não 
chegou suficiente do que cresceu o país, mas isso é questão de tempo, em 
5 ou 10 anos estariam radicalmente melhor do que estavam então. O 
movimento estudantil vem dizer: “a meu pai já disseram isso, não 
funcionou comigo, estou endividado, e vamos continuar assim, não há 
nenhum sinal de mudança” e começam a desmascarar essa injustiça 
(APÊNDICE B). 

 

Gabriel Salazar publicou em 2011 o livro “En el nombre del Poder 

Popular Constituyente”, no qual faz uma defesa apaixonada do levante popular e 

da revolta a respeito da transição feita pelas elites políticas, que deu origem a uma 

democracia fraca e de baixa representatividade. Para ele a população, que ao 

juntar suas forças, conseguiu tirar Pinochet do poder, cometeu um erro ao 

depositar sua confiança na classe política civil, e outro ao permitir que a espera 

pela demonstração de que eram fiéis à lealdade do povo se prolongasse por mais 

de 20 anos. Salazar diz em seu livro (2011) que ao dar-se conta da situação que se 
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havia instalado “sentimos que todo o doloroso custo pago pela classe popular para 

expulsar Pinochet do poder havia sido em vão”.  

Sérgio Grez (2012) corrobora com a opinião de que a Concertación traiu 

a confiança depositada neles pela população ao tomarem para si as rédeas do 

destino do país. O contexto atual representa, portanto, um momento de 

significativa importância na história do país, pois se desmonta o castelo de cartas 

cuidadosamente construído pela classe política e o que resta é uma crise de 

representatividade da democracia chilena. Para ele o momento atual: 

 
é um fator importante em um processo de repolitização da sociedade 
chilena. Houve uma campanha durante a ditadura, contra a política, 
visando despolitizar a sociedade chilena por meio do terror ditatorial e 
propaganda, e foi uma ditadura muito longa, de 16 anos e meio, e de 
alguma maneira a ação da Concertación durante 20 anos no poder também 
contribuiu com o mesmo, já que a mensagem implícita mandada pela 
Concertación à base social com a qual chegou ao governo foi de que “bom, 
já saiu o ditador agora pode deixar que tomamos conta dos assuntos 
públicos, podem voltar pra casa”. Essa também foi uma ação 
despolitizadora, desmobilizadora do grande movimento social que se havia 
formado contra a ditadura, e de alguma forma, “graças” à volta da direita 
clássica ao governo e à perda desses controles, dessas amarras, dessa 
capacidade de dissolução dos movimentos sociais que tinha a 
Concertación, e muito particularmente graças à ação do movimento 
estudantil, que desempenhou uma ação pedagógica sobre o resto da 
sociedade, no sentido de mostrar a relação entre o modelo econômico e os 
males da educação. Isso contribuiu a uma remobilização de outros setores 
da cidadania, que passam a fazer reivindicações para seus próprios 
setores. Isso se traduz em que movimentos sociais são muito mais 
frequentes em 2011 que em 2008, 2009, 2010 (APÊNDICE A). 

 

O movimento dos estudantes de 2011 surgiu, então, sob a crítica do 

modelo educacional, entretanto, adquiriu uma forma antissistêmica que 

ultrapassava as fronteiras da temática que abordavam.  O mesmo sistema que atua 

como guia do modelo educacional é o embasamento de todas as outras temáticas 

do Estado chileno, desde a saúde até o sistema tributário. Para que fosse possível 

resolver seu problema os estudantes deveriam entender todo o processo de geração 

de riqueza do país, da força de trabalho, da sociedade como um todo. O Manifesto 

dos Historiadores (2011) caracteriza o movimento da seguinte forma: 

estamos diante de um movimento de caráter revolucionário antineoliberal. 
As demandas do movimento estudantil emergem desde a situação 
específica da estrutura educativa do país, baseada no princípio da 
desigualdade social; uma transformação a esta estrutura –como bem dizem 
os gritos das ruas- exige uma mudança sistêmica no modelo neoliberal, que 
faz do princípio de desigualdade (fundamentado na mercantilização de 
todos os fatores e na conseguinte capacidade de compra de cada qual) a 
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chave organizadora das relações sociais e do pacto social. Correspondente 
com este princípio de organização, a figura política do Estado neoliberal se 
perfila como um aparato mediador, neutralizador e garante, por meio de 
suas próprias políticas sociais, de dito princípio desigualitário; estrutura 
econômica-política sustentada na escritura de uma carta constitucional 
legitimadora do dito princípio (MANIFIESTO DE LOS HISTORIADORES, 2011). 
 

Ao optarem por manter-se afastados da estrutura político-partidária 

tradicional os estudantes inovaram a maneira de atuação dos movimentos sociais 

perante a sociedade, escolhendo levar suas queixas para a rua, e buscando na 

sociedade respaldo e legitimidade. Souberam ser flexíveis, tomando diferentes 

formas conforme requeria a situação e a força mobilizadora do momento. Quando 

era maior seu nível de aprovação popular foram capazes de reunir mais de 800.000 

pessoas nas ruas, quando eram acusados de violência realizaram flash mobs e 

apresentações criativas com música e artes, quando foram chamados de 

desorganizados fizeram reuniões e assembleias para informar a população sobre sua 

causa e tomar decisões democráticas a respeito do rumo que tomariam.   

Não obstante, ao escolherem manter-se afastados dos partidos políticos 

existentes os estudantes dificultaram ainda mais suas já pequenas chances de 

mudanças efetivas no sistema vigente. Para mudar o modelo chileno é necessário 

que se mudem leis, e os responsáveis por isso estão no parlamento composto da 

direita política e da Concertación, dos quais nenhum representa os interesses do 

movimento. O sistema político e a rigidez das instituições tampouco dão abertura 

para participação popular, impossibilitando o acesso dos estudantes ao processo de 

tomada de decisões e revelando no pano de fundo a crise de legitimidade de um 

conjunto de instituições que, ao não permitirem participação, mostram-se não 

representativas da sociedade como um todo, mas de grupos de interesse ligados ao 

poder. 

Apesar de não terem atingido seu objetivo último de educação gratuita, 

o movimento dos estudantes trouxe muitos progressos na área da educação, 

especialmente no que concerne à informação da população a respeito da situação 

atual do país e de seu modelo educacional. Para Gamboa e Segovia (2012): 

 
se bem o movimento estudantil tem sido exitoso em termos de redefinir a 
agenda pública, até o momento não tem sido capaz de que as decisões 
públicas realizem suas demandas. Neste sentido, é provável que sua recusa 
à colaboração com os partidos jogue em contra de seus interesses (depois 
de tudo, qualquer reforma legal que materialize suas demandas requer o 
voto dos parlamentares). [...] O movimento mudou a agenda pública para 
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2012, já que abriu a porta para a discussão de uma reforma tributária que 
permitiria financiar uma grande reforma educacional, ao mesmo tempo em 
que deu impulso a uma nova discussão sobre a necessidade de reformar o 
sistema eleitoral binominal (GAMBOA; SEGOVIA , 2012). 
 

Salazar (2011) defende que a saída para o impasse político que se dá no 

Chile deve dar-se pela tomada do poder pela população, exercendo seu poder 

popular constituinte na elaboração de uma constituição que sirva aos seus 

interesses, como devia haver servido sempre. Segundo ele: 

o poder constituinte é o que pode e deve exercer o povo por si mesmo – na 
condição de cidadania soberana – para construir, segundo sua vontade 
deliberada e livremente expressada, o Estado (junto ao Mercado e a 
Sociedade Civil) que lhes pareça necessário e conveniente para seu 
desenvolvimento e bem-estar (p.27).  
 

Sua opinião está de acordo com o pensamento de muitos outros autores, 

como Garretón e Mayol, que também defendem que a única maneira de implantar 

um modelo, não só de educação, mas também de país, que seja justo e 

participativo, é por meio de uma mudança constitucional, aposentando aquela de 

1980, herdada do regime ditatorial, e dando seu lugar à outra, dessa vez legítima, 

elaborada por uma assembleia democraticamente eleita e cujas características 

sejam representantes da sociedade. 

Para dar esse salto qualitativo nos resultados do movimento estudantil, e 

de todos os atuais movimentos sociais que tomam o Chile como palco, seria 

necessário inserir sua presença na estrutura política tradicional, para que a partir 

de dentro dela possam ser produzidas as mudanças almejadas pela sociedade. 

Porém, a antipatia do movimento à toda a classe política chilena e o atual processo 

de radicalização dessa posição de movimento independente de partidos políticos, 

somados à estrutura política do país, que impede a participação de outros atores 

nos processos decisórios, tornam o cenário de uma nova constituição um objetivo 

distante. 

Apesar de a classe política continuar insistindo em ignorar a 

profundidade das críticas ao sistema, apresentadas pelos estudantes, e anunciarem 

propostas que não atendem à complexidade dos problemas, por se tratarem de 

reformas e não mudanças, a cada dia amadurece na sociedade chilena a 

consciência da ilegitimidade e falta de representatividade de seu modelo de país. A 

tendência é que essa consciência continue a trilhar seu caminho, até que um dia o 
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país possa agir em conjunto, de maneira a mudar tudo aquilo que não convém ao 

povo, e é na esperança de que esse dia chegue em breve, que lutam os estudantes. 

 

CONCLUSÃO  

 

O conjunto de fatores que levaram à situação atual demonstra um 

descontento com um modelo arraigado profundamente na própria constituição 

chilena: o modelo de mercado introduzido nos anos 1980 por Pinochet, tanto em 

nível de política econômica como de saúde e educação, em um experimento de 

ultraliberalização do país. Nesse contexto, o levante dos estudantes em contra de 

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. 

O singular 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, dadas as condições de desigualdade de oportunidades, que 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, gerou as “circunstâncias perfeitas” para a presente crise. 

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

educação, mas refere-se a uma crise institucional, 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: a ilegitimidade de todo um modelo de país, já que a 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.  
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