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Resumo 

        O objetivo deste artigo é analisar o sistema de vouchers educacionais 
implementado no Chile e na Suécia, e observar o impacto desse sistema no 
desempenho acadêmico dos alunos, por meio da análise de dados do PISA. Além 
disso, observar os principais pontos positivos e negativos dessa política pública. Os 
vouchers educacionais foram propostos pelo economista americano Milton Friedman 
em 1955, como forma de melhorar a educação e dar maior liberdade de escolha às 
famílias. Os principais pontos obervados nesta pesquisa foram que alunos que 
frequentam escolas privadas financiadas por vouchers apresentam um desempenho 
acadêmico superior aos alunos de escolas públicas.  
Palavras-chave: educação; vouchers; políticas educacionais; políticas públicas. 
 

 

Introdução 

O sistema de vouchers educacionais é tema de amplo debate sobre sua 

efetividade na melhora do desempenho escolar de alunos que recebem o benefício 

e nos impactos que causa no sistema educacional de países que adotaram o sistema. 

Esta pesquisa tem como objetivo principal analisar o impacto que o sistema de 

vouchers educacionais teve no desempenho escolar dos alunos, em dois países 

diferentes. Os países escolhidos para a análise foram o Chile e a Suécia. A 

justificativa para a escolha desses países é a abrangência, o tempo e o pioneirismo 

que os países tiveram na implementação do sistema. Chile e Suécia têm um sistema 

de vouchers universal, ou seja, todos os municípios do país possuem o sistema, que 

é regulado pelo governo federal. Os dois países foram um dos primeiros a 
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implementar o sistema, em 1981 no Chile e em 1988 na Suécia, tendo uma boa base 

de tempo para demonstrar os impactos que o sistema de vouchers educacionais 

causou no sistema educacional dos países. A pergunta central a ser respondida é se 

o sistema de vouchers educacionais trouxe uma melhora no desempenho escolar dos 

alunos, comprovado com dados de desempenho escolar. A partir da análise dos dados 

dos dois países, é possível indicar que a hipótese principal é verdadeira, ou seja, que 

o desempenho escolar de alunos que frequentam escolas financiadas por vouchers 

educacionais é superior ao de alunos de escolas públicas, e melhorou ao longo do 

tempo. 

Para analisar empiricamente a efetividade do sistema de vouchers 

educacionais em cada país selecionado foram utilizados dados coletados do Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos (PISA). O PISA é uma prova organizada pela 

OCDE que avalia o desempenho de alunos de 15 anos, em três disciplinas: 

matemática, ciências e leitura. A partir dos dados coletados das provas de 2006, 

2009, 2012 e 2015, foram separadas as escolas públicas das escolas privadas 

financiadas por vouchers, chegando a duas pontuações diferentes para cada país em 

cada ano. A partir das duas pontuações diferentes, o desempenho das escolas 

públicas e privadas financiadas por vouchers foi comparado em cada uma das três 

disciplinas aplicadas na prova do PISA. Pela comparação, foi possível observar a 

diferença percentual no desempenho de alunos que estudam em escolas públicas e 

alunos que estudam em escolas privadas financiadas por vouchers. Além da 

comparação entres os tipos de escola, foi analisada a evolução da pontuação ao longo 

do período observado, e também foi comparada com a média dos países da OCDE, a 

fim de encontrar um parâmetro de comparação com outros países. 

No ano de 1955 Milton Friedman publica um artigo que introduz a ideia de 

vouchers educacionais no mundo acadêmico. No artigo “The Role of Government in 

Education”, Friedman questiona a atuação do governo na educação e propõe 

mudanças no modo como esta é oferecida aos indivíduos. A educação tem papel 

fundamental na formação do indivíduo, e também na formação da sociedade. Uma 

sociedade democrática e livre é impossível sem a aceitação de alguns valores e regras 

e o desenvolvimento do conhecimento de seus cidadãos, e a educação contribui para 

os dois (FRIEDMAN, 1955).  O ganho que a educação traz para o desenvolvimento da 

criança não implica somente ela, mas também toda a sociedade, porque contribui 
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para uma sociedade mais estável e democrática (FRIEDMAN, 1955). Friedman 

chamava esse fenômeno de “efeito da vizinhança”. A imposição dos governos para 

que a educação seja obrigatória a todas as crianças levantou a discussão de que nem 

todas as famílias conseguem pagar pela educação de seus filhos. Portando, tornar a 

educação obrigatória parecia não ser a solução final, e tirar as crianças de suas 

famílias, quando estas não podem pagar pela educação mínima exigida, é claramente 

inconsistente com a nossa confiança na família como a unidade social básica, e nossa 

crença na liberdade do indivíduo. O governo então assume os custos de prover 

educação para todos, mas não só a educação mínima exigida, como também prover 

faculdades e universidades estaduais e municipais (FRIEDMAN, 1955). O 

financiamento da educação não obrigatório pode ser entendido com base no “efeito 

da vizinhança”, pelo fato de que outras pessoas se beneficiam da educação de 

pessoas com mais capacidade e interesse, sendo esta uma forma de proporcionar 

melhores lideranças políticas e sociais (FRIEDMAN, 1955).  

A ideia dos vouchers entra como questionamento principal ao ato do governo 

de administrar as escolas as quais os alunos frequentam. Para desvencilhar o governo 

da administração das escolas, ele poderia fornecer vouchers resgatáveis que 

representassem um montante máximo especificado por criança, por ano, para ser 

usado no custeio dos estudos. Os vouchers poderiam ser usados em qualquer 

instituição de ensino aprovada pelo governo, dando às famílias o poder de escolha 

na hora de colocar seus filhos na escola. O papel do governo, nesse sentido, seria de 

garantir que as escolas seguissem padrões mínimos exigidos para que pudessem 

receber financiamento por meio dos vouchers. Essas instituições educacionais 

poderiam ser desde instituições filantrópicas, até empresas privadas que lucrariam 

com o fornecimento de educação.  

A proposta dos vouchers educacionais ganhou força a partir da década de 

1980, com a difusão cada vez maior do liberalismo econômico pelo mundo. A ideia 

de um Estado menos interventor na sociedade ganhava forças, e a ideia do 

economista Milton Friedman teve seu primeiro teste prático, como uma política 

pública efetiva, no início da década de 1980, no Chile. A partir disso, diversos outros 

países começaram a adotar políticas públicas parecidas, em prol de uma possível 

melhora na educação e nas oportunidades. Ao longo desses quase 40 anos desde que 

a primeira ideia de vouchers foi implementada, muitos estudos foram conduzidos 
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para tentar entender o impacto que os vouchers educacionais causam no 

desempenho dos alunos, na segregação entres os estudantes, nos gastos do Estado e 

na real efetividade que os vouchers possuem para justificá-lo como uma política 

pública educacional efetiva. 

 

Revisão da Literatura 

A partir da ideia inicial proposta por Milton Friedman, diversos países 

aplicaram modelos de vouchers educacionais ao longo dos anos. O sistema suscita 

grandes divergências e debates sobre sua efetividade e os efeitos observados na 

educação. A literatura sobre vouchers educacionais é baseada fundamentalmente 

em estudos teóricos e modelos matemáticos que buscam avaliar o impacto do 

sistema nos alunos e na educação, esses debates são baseados em evidências 

empíricas encontradas nos programas de vouchers colocados em prática e 

argumentos teóricos, que questionam e avaliam o modelo de vouchers educacionais. 

As principais questões levantadas são como a introdução de um sistema de vouchers 

impacta o mercado de escolas e a efetividade das escolas, a distribuição de 

resultados e o bem-estar entre alunos e escolas, a distribuição de alunos entre 

escolas públicas e privadas, gastos do governo com a educação, segregação entre os 

alunos de escolas públicas e privadas e o desempenho acadêmico dos alunos (EPPLE; 

ROMANO; URQUIOLA, 2017).  

Epple e Romano (1998) trazem a estratificação como tema central do seu 

modelo de estudo, argumentando que haveria uma grande estratificação entre 

escolas públicas e privadas, e até mesmo entre escolas privadas, em grande parte 

pela diferença de mensalidades entre escolas privadas. Alunos com melhor 

desempenho tenderiam a pagar menos em escolas de alto nível, para serem atraídos 

por essas escolas, causando uma migração de bons alunos das escolas públicas. 

Nechyba (1999) também busca avaliar as consequências da introdução de um sistema 

de vouchers e a estratificação dos alunos. A partir de seu modelo teórico, Nechyba 

(1999) prevê que escolas privadas surjam em bairros pobres, à medida que famílias 

de alta renda comecem a utilizar os vouchers e se realoquem para ocupar casas de 

alto nível nessas comunidades. Com isso, a estratificação de salários e propriedades 

é diminuída entre as comunidades. A análise de Nechyba (1999) prevê mais efeitos 

positivos do sistema de vouchers sobre os alunos mais pobres, e ao não permitir a 
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discriminação de preços entre as escolas privadas financiadas por vouchers, seu 

modelo prevê uma menor estratificação entre alunos de alta e baixa renda, e 

também de nível acadêmico. 

O modelo proposto por Hsieh e Urquiola (2006)  busca avaliar se o aumento no 

número de escolas privada teve impacto numa maior estratificação entre alunos. 

Hsieh e Urquiola (2006) encontram evidências de que o crescimento de escolas 

privadas financiadas por vouchers está associado com um êxodo da classe média de 

escolas públicas, ou seja, os alunos migraram para escolas privadas. Epple e Romano 

(2008) avaliam que um programa de vouchers com capacidade de segmentação de 

alunos limitado pode preservar os benefícios da competição, e mitigar a 

estratificação de alunos, promovendo benefícios mais uniformes para os alunos de 

diferentes distribuições de renda e habilidades acadêmicas. Sandstrom e Bergstrom 

(2004) avaliam que a competição traz benefícios para o desempenho acadêmico dos 

alunos, constatando em seu modelo que o aumento na participação de escolas 

privadas financiadas por vouchers nos municípios leva a um melhor desempenho dos 

estudantes em testes acadêmicos. 

As maiores divergências encontradas entre os autores favoráveis e 

desfavoráveis à implementação do sistema de vouchers são a efetividade que a 

competição traz para a educação (NEILSON, 2013), o possível aumento da 

desigualdade entres os estudantes (LADD, 2002), a mercantilização da educação 

(COSSE, 2003) e os programas acabarem beneficiando mais famílias de renda elevada 

do que famílias de baixa renda (CARNOY, 1998). 

 

Metodologia 

         A metodologia utilizada nesta pesquisa é o estudo de caso explanatório, pois 

segundo Yin (2001), um estudo de caso explanatório busca explanações concorrentes 

para o mesmo conjunto de eventos, assim a análise da implementação do sistema de 

vouchers educacionais no Chile e na Suécia se encaixa nesse quesito, pois ao longo 

da pesquisa foram analisados diversos estudos diferentes, que observam os mesmos 

eventos, porém com perspectivas e análises diferentes. Com isso, é possível criar um 

debate entre os autores que veem benefícios na implementação do sistema de 

vouchers educacionais, e os que veem malefícios, destacando os pontos positivos e 

negativos da proposta. 
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Quanto à análise dos dados, a partir da coleta e do tratamento, foram 

utilizados instrumentos estatísticos básicos para constatar as hipóteses centrais 

propostas por este artigo. Os principais instrumentos estáticos utilizados foram a 

média e o delta para representar as diferenças entre duas variáveis. As principais 

variáveis observadas foram a pontuação dos alunos em testes de desempenho como 

o PISA e o SIMCE, e sua mudança no tempo, observando um período de 10 anos. Com 

as variáveis de tempo e pontuação, foi possível observar o Delta entre essas 

variáveis, possibilitando uma análise estatística de melhora ou piora no desempenho 

dos alunos ao longo do tempo. A partir do tratamento e da análise dos dados 

coletados, a proposta da pesquisa é testar a hipótese de que o sistema de vouchers 

educacionais promove uma melhora no desempenho acadêmico dos alunos, e traz 

benefícios para e educação de um país. 

 

Chile 

Em 1981, o Chile introduz o que seria o primeiro programa de vouchers 

educacionais na história. O programa chileno tinha abrangência nacional e até hoje 

é considerado um dos maiores programas de vouchers já feitos no mundo. A reforma 

educacional praticada no Chile mudou a concepção de como as escolas eram 

dispostas e administradas no país. Segundo Hsieh e Urquiola (2006), no período 

anterior à reforma existiam três tipos de escolas no Chile: 

1) Escolas públicas: Eram escolas controladas pelo Ministério da Educação, que 

era responsável por toda a administração e operação das escolas. Pagava e 

contratava os professores e montava o currículo. Em 1981, 80% dos estudantes 

no Chile estudavam nessa modalidade de escola. 

2) Escolas privadas não subsidiadas: Eram instituições de ensino privadas, que 

não recebiam nenhum auxílio do governo. Cobravam altas mensalidades e 

eram frequentadas por crianças de famílias de classes elevadas. Antes da 

reforma, contavam com 6-7% dos estudantes. 

3) Escolas privadas subsidiadas: Eram instituições que não cobravam 

mensalidades e recebiam subsídios do governo, e eram geralmente religiosas. 

Correspondiam a 15% do total de alunos. 
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A reforma nacional dos vouchers, em 1981, concedeu incentivos financeiros tanto 

para as escolas privadas quanto as públicas. Segundo Hsieh e Urquiola (2006), a 

iniciativa tinha três componentes principais: 

1) Descentralização das escolas públicas: As escolas públicas foram transferidas 

do Ministério da Educação para mais de 300 municípios e passaram a ser 

conhecidas como escolas municipais. Os professores das escolas públicas 

tiveram sua ligação cortada perante o Ministério da Educação e tiveram que 

escolher entre se transferirem para as escolas municipais, como funcionários 

públicos comuns, ou se demitirem e tentarem a contração em escolas 

privadas.  

2) Financiamento das escolas públicas: As escolas municipais continuaram a ser 

financiadas pelo governo central, porém os municípios começaram a receber 

um pagamento “por estudante”, o que significava um pagamento por cada 

criança que frequentava a escola. Como consequência, o número de 

estudantes matriculados na escola começou a ter um impacto direto no 

orçamento das escolas públicas. 

3) Financiamento público para escolas privadas: As escolas privadas que não 

cobravam mensalidades, que surgiram com a reforma dos vouchers, 

começaram a receber o mesmo tipo de pagamento por estudante que as 

escolas públicas. Os pagamentos eram distribuídos mensalmente, e o nível 

inicial era 30% superior ao gasto médio por estudante no setor público. A 

seleção dos estudantes ficava a cargo das escolas, que poderiam usar critérios 

de sua escolha, diferentemente das escolas públicas, que só poderiam recusar 

um aluno caso não houvesse vagas. 

 

Suécia 

          Em 1988, nesse país, o monopólio estatal sobre a educação foi quebrado e o 

sistema educacional foi descentralizado, tornando-se mais aberto a inciativas locais, 

e os poderes regulatórios foram transferidos do governo federal para os munícipios 

(WIBORG, 2010). Mesmo com a quebra do monopólio, ainda existiam pouquíssimas 

escolas particulares, não tendo os estudantes a disponibilidade de procurar uma 

educação diferente, contando majoritariamente com a educação fornecida pelo 

Estado. As escolas públicas não sofriam nenhum tipo de pressão das escolas 
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particulares, ou seja, não existia competição entre o ensino público e o privado. A 

partir desse cenário, em 1992, através de uma decisão parlamentar, foi introduzido 

um programa nacional de vouchers na Suécia, em que qualquer escola particular 

poderia aderir ao programa de vouchers, desde que aprovado pela Agência Nacional 

para Educação da Suécia. O que a grande maioria das escolas fez, exceto alguns 

internatos (BOHLMARK; LINDAHL, 2013).  

           A introdução dos vouchers fez crescer em abundância um novo tipo de escola, 

as “independent schools” (BOHLMARK; LINDAHL, 2013, p. 7), em que seu 

financiamento advinha dos vouchers providos pelo governo. As novas escolas 

independentes não poderiam praticar nenhuma discriminação em relação a nenhum 

aluno, seja por nível socioeconômico, etnia, ou habilidades intelectuais (BOHLMARK; 

LINDAHL, 2013). Os pais não podiam adicionar valores em cima dos vouchers 

oferecidos e nenhuma escola poderia cobrar um valor que excedesse o valor dos 

vouchers fornecidos pelo governo (SHAQIF; MYERS, 2014).  Caso as escolas tivessem 

uma demanda muito grande, e houvesse fila de espera entre os alunos, existiam 

alguns critérios para a escolha do aluno, como proximidade com a escola, posição na 

fila de espera e se o aluno já possuía irmãos matriculados na escola (BOHLMARK; 

LINDAHL, 2013). Uma das críticas feitas ao modelo inicial de escolas independentes 

era de que elas não eram obrigadas a fornecer serviços como refeições gratuitas, 

auxílio médico e transporte, que eram oferecidos em todas as escolas públicas. Isso 

foi mudado em 1998, quando os sociais-democratas voltaram ao poder na Suécia, 

tornando obrigatório, nas escolas privadas, o fornecimento de todos os serviços que 

as escolas públicas concediam (SHAQIF; MYERS, 2014). 

 

Análise de dados do PISA 

A teoria principal idealizada por Friedman (1955) buscava trazer 

primordialmente uma maior liberdade de pais e alunos escolherem as escolas em que 

gostariam de estudar, e como a competição poderia melhorar a qualidade das 

escolas, tanto privadas quanto públicas, e consequentemente do ensino em geral, 

beneficiando os alunos com um melhor aprendizado. A partir dessa ideia o modelo 

implantado por cada país apresenta singularidades e pontos em comum, que 

conversam com a teoria ou trazem novos elementos. Nos dois países estudados nesta 

pesquisa é possível observar pontos em comum com a teoria na aplicabilidade 
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empírica dos vouchers, mas também novos elementos introduzidos como forma de 

transformar e melhorar a teoria, por se tratar de uma política pública efetiva, que 

lida com diversas variáveis. Há algumas diferenças principais entres as políticas 

públicas implantadas no Chile e na Suécia, que causam impacto tanto no desempenho 

dos alunos quanto nos debates de segregação e efetividade do sistema de vouchers. 

A principal diferença observada entres os dois sistemas é a possibilidade da seleção 

dos alunos por critérios acadêmicos e de renda. Como destacado por MacLeod e 

Urquiola (2009), no Chile as escolas privadas financiadas por vouchers podem 

escolher seus alunos com base no desempenho acadêmico, aplicando provas para a 

admissão dos alunos, além de poderem cobrar valores adicionais aos vouchers. Já na 

Suécia a seleção de alunos com base em desempenho acadêmico é proibida, sendo 

todas as escolas privadas financiadas por vouchers obrigadas a aceitar todos os 

estudantes, não podendo cobrar nenhum valor adicional sobre os vouchers. Com isso, 

é possível destacar que o impacto das singularidades observadas em cada modelo, 

nos dados, é importante.  

Em seu estudo, MacLeod e Urquiola (2009) constroem um modelo rastreável, 

em que indivíduos racionais vão à escola e acumulam habilidades num mercado de 

trabalho perfeitamente competitivo. O objetivo do estudo é colocar à prova um dos 

principais argumentos de Milton Friedman (1955): no livre mercado em que as escolas 

competiriam baseadas na sua reputação poderia levar a uma oferta eficiente de 

serviços educacionais. Com base no modelo, MacLeod e Urquiola (2009) concluem 

que se as escolas não pudessem selecionar os estudantes com base em suas 

habilidades, o livre mercado seria então eficiente para melhorar a qualidade das 

escolas, encorajando a entrada de escolas mais eficientes. Já se as escolas pudessem 

selecionar os estudantes com base em suas habilidades a competição levaria a uma 

estratificação por renda, aumentaria a transmissão de desigualdade de renda e 

reduziria o esforço dos alunos, e em alguns casos diminuindo o acúmulo de 

habilidades. O modelo de MacLeod e Urquiola (2009) traz uma importante 

contribuição para o debate sobre estratificação nos modelos de vouchers 

educacionais. 

O enfoque desta pesquisa é avaliar o desempenho dos alunos ao longo do 

tempo, portanto algumas variáveis amplamente discutidas na literatura sobre 

vouchers, como a estratificação e segregação, amplamente debatidas por autores 
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como Epple e Romano (1998), Elacqua (2011), Nechyba (1999) e Hsieh e Urquiola 

(2006), não foram abordadas na análise de dados deste estudo. A discussão principal 

proposta neste estudo é constatar quais os impactos que o sistema de vouchers 

causou no desempenho dos alunos do Chile e da Suécia, em provas de metodologias 

iguais, aplicadas nos dois países. Com isso, a proposta do estudo é comparar o 

desempenho das escolas públicas com as escolas privadas financiadas por vouchers, 

a fim de observar a diferença de desempenho entre as duas modalidades de escolas 

ao longo de um período de 10 anos, com base nas provas do PISA. 

No período observado nesta pesquisa, podemos concluir que o desempenho 

das escolas privadas financiadas por vouchers é, em média, superior ao das escolas 

públicas. Tanto no Chile quanto na Suécia, esse padrão foi observado. Além disso, 

na média internacional dos países da OECD, o padrão também foi destacado. O 

padrão foi observado nas três matérias em que consiste a avaliação do PISA, 

matemática, ciências e leitura. A prova de leitura demonstrou a maior discrepância 

entre os rendimentos, com um desempenho de 9% no Chile, 3,6% na Suécia e 3,9% 

tendo como base a média dos países da OECD. Na Suécia, essa discrepância vinha 

caindo a partir de 2009, indo na contramão da média internacional e a do Chile, que 

apresentaram uma melhora nesse mesmo período. Isso pode ser explicado pelo mau 

desempenho que a Suécia vem apresentando ao longo dos últimos testes, tanto nas 

escolas privadas financiadas por vouchers quanto nas escolas públicas. Como 

Sahlgren (2016) demonstrou, essa queda constante no desempenho pode ser 

explicada pelo aumento significativo no número de imigrantes que residem na 

Suécia, e têm alguma dificuldade de adaptação ao novo modelo de ensino. Bohlmark 

e Lindahl (2013) também observaram a queda no desempenho da Suécia na prova do 

PISA ao longo dos últimos anos. Porém, a partir de uma análise do desempenho dos 

alunos separados por municípios, foi encontrada uma menor correlação entre 

municípios com alta quantidade de escolas privadas financiadas por vouchers e a 

queda no desempenho no TIMSS, ou seja, segundo o estudo os municípios que 

apresentavam mais escolas com vouchers contribuíram menos para a queda no 

desempenho da Suécia no TIMSS, outro teste internacional aplicado em alunos. Ainda 

no estudo de Bohlmark e Lindahl (2013), foram encontradas relações entre o 

aumento no número de estudantes em escolas privadas financiadas por vouchers e 

um ganho no desempenho acadêmico. Segundo os autores um aumento de 10% no 
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número de estudantes em escolas com vouchers resultou em um aumento de 2% no 

desempenho dos alunos no final do ensino obrigatório, uma probabilidade 2% maior 

de entrar na universidade e quase 4 semanas adicionais de estudos. Essas 

constatações corroboram para a análise dos dados coletados nesta pesquisa, como 

pelo desempenho comparado nos gráficos 4, 5 e 6, é possível observar que a 

diferença no desempenho de alunos de escolas privadas financiadas por vouchers é 

significativa em relação às escolas públicas, enquanto o número de alunos em escolas 

com vouchers aumenta. 

 No Chile, observamos uma queda brusca entre 2006 e 2009, nas três 

disciplinas, mas com uma recuperação quase total na prova seguinte, em 2012. A 

média internacional vinha subindo desde 2006, porém, na prova de 2015, as três 

disciplinas apresentaram piora. Assim, analisando o período de 9 anos, em que quatro 

testes do PISA foram aplicados, podemos afirmar que o desempenho dos alunos que 

estudam em escolas privadas que recebem financiamento dos vouchers educacionais 

é, em média, superior ao dos alunos que estudam em escolas públicas. Esse 

desempenho superior também foi observado por Neilson (2013) em alguns testes 

escolares, e o gap entre o desempenho de alunos de escolas privadas financiadas por 

vouchers e alunos de escolas públicas é significativo. Algumas singularidades 

observadas no sistema chileno, como a possibilidade de as escolas com vouchers 

escolherem seus alunos com base em desempenho acadêmico, levantam o debate 

sobre segregação, explorado por Elacqua (2011), o debate sobre a segregação do 

modelo chileno é mais evidente que no modelo Sueco, com as causas sendo 

diretamente as singularidades observadas no seu sistema. Isso se reflete nos dados 

observados no Chile, a grande diferença entre o desempenho dos alunos de escolas 

privadas financiadas por vouchers e alunos de escolas públicas observada na prova 

do PISA pode ter relação com as características observadas no modelo chileno. Epple 

e Romano (1998) exploram o tema da estratificação como um fator determinante no 

sistema de vouchers, que leva estudantes de melhor desempenho acadêmico a 

migrarem das escolas públicas para escolas privadas. Esse movimento poderia 

acarretar em uma piora no desempenho acadêmico dos alunos de escolas públicas. 
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Gráfico 4: Diferença no desempenho das escolas privadas financiadas por vouchers em 

relação às escolas públicas na prova de matemática 

 

 

 

Gráfico 5: Diferença no desempenho das escolas privadas financiadas por vouchers em 

relação às escolas públicas na prova de leitura 
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Gráfico 6: Diferença no desempenho das escolas privadas financiadas por vouchers em 

relação às escolas públicas na prova de ciências 

 

 

Conclusão 

A efetividade dos vouchers educacionais, como uma política pública 

educacional que tem como objetivo melhorar a qualidade de ensino, é tema de 

amplo debate. Como discutido nesta pesquisa, há argumentos tanto para defendê-

los como criticá-los. Temas como segregação dos estudantes, levantados nos estudos 

de Elacqua (2011), Cosse (2003) e Neilson (2013), merecem um debate sério sobre 

seus impactos na vida educacional dos estudantes. Políticas de vouchers direcionadas 

a estudantes de nível socioeconômico baixo, semelhantes à política aplicada no Chile 

em 2008, devem ser discutidas e avaliadas, a fim de mitigar os efeitos da segregação 

observados em alunos de nível socioeconômico baixo (ELACQUA, 2011). 

  A discussão proposta nesta pesquisa foi entender o funcionamento do sistema 

de vouchers no Chile e na Suécia, e a partir da análise da literatura observar como 

essa política pública afetou o sistema educacional desses países. Além disso, a 

proposta também contemplava a análise de dados educacionais, que nos permitissem 

avaliar o panorama do desempenho que os alunos de escolas públicas e privadas 

apresentam em testes de desempenho acadêmico, como o PISA e o SIMCE. Com base 

nos dados coletados do PISA, é possível perceber que o desempenho dos alunos de 

escolas financiadas por vouchers educacionais é visivelmente superior ao dos alunos 
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de escolas públicas, com isso avaliamos que esses alunos estão recebendo uma 

educação de melhor qualidade e consequentemente apresentam melhores resultados 

nas três disciplinas cobradas na prova do PISA (matemática, ciências e leitura).  

Na Suécia percebemos que a performance do país em testes internacionais 

vem caindo nas últimas duas décadas, mas, conforme os estudos de Sahlgren (2016) 

e Bohlmark e Lindahl (2013) destacam, as escolas privadas financiadas por vouchers 

trouxeram benefícios no desempenho médio dos alunos, e contribuíram pouco para 

a piora da Suécia nos teste internacionais do PISA e TIMSS. Os resultados do PISA 2015 

demonstraram uma melhora no desempenho dos alunos de escolas privadas 

financiadas por vouchers e dos alunos de escolas públicas, em relação ao ano de 

2012, e que já vinha em tendência negativa desde 2006.  

No Chile observamos que o desempenho dos alunos de escolas privadas 

financiadas por vouchers vem crescendo nas últimas décadas, assim como os alunos 

de escolas públicas. Porém, alunos de escolas privadas financiadas por vouchers 

apresentam um rendimento consideravelmente superior ao dos alunos de escolas 

públicas no PISA. No SIMCE também foi observada uma média de desempenho 

superior de alunos de escolas privadas financiadas por vouchers, em comparação aos 

alunos de escolas públicas, como já tinha sido observado no estudo de Aedo e Sapelli 

(2001). A melhora no desempenho dos alunos de escolas públicas nos períodos 

analisados nas provas do PISA e SIMCE traz um contraponto interessante a um dos 

questionamentos realizados quanto à proposta dos vouchers educacionais, 

elucidados no estudo de Misra; Grimes; Rogers, 2012, de que a migração de alunos 

de escolas públicas para escolas privadas financiadas por vouchers faria o 

desempenho de alunos de escolas públicas piorar.  

Assim, a partir da análise proposta por esta pesquisa, e da literatura discutida 

ao longo do texto, encontramos pontos positivos e negativos na introdução dos 

vouchers na educação, porém foram constadas melhoras significativas no 

desempenho dos alunos e o   sistema de vouchers educacionais implementados pelo 

Chile e pela Suécia parece estar demonstrando ser eficiente em sua proposta de 

melhorar a qualidade de ensino, e dar maior liberdade para pais e alunos decidirem 

em qual escola gostariam de estudar, conforme seu perfil e interesses. A constante 

avaliação e estudo sobre os vouchers é necessária para mitigar possíveis efeitos 
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negativos do sistema, e buscar sempre soluções que possibilitem a melhora constante 

da educação. 
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