
om uma cobertura de 40% de jo
vens no ensino superior, percen
tual considerado elevado até para 

os países em desenvolvimento, o Chile en
frenta duras penas desde que o presidente 
Sebastian Piñera anunciou a reforma da 
educação no país. Desde maio, o movi
mento estudantil mobiliza outros setores 
da sociedade e vai às ruas regularmente 
para protestar contra a política educacio-

nal adotada pelo governo chileno. Entre 
as reivindicações dos estudantes estão 
uma política de educação pública e gra
tuita, a distribuição de mais recursos para 
as universidades públicas e maior parti
cipação dos estudantes no colegiado das 
instituições de ensino. 

O governo tenta implementar um cro
nograma de discussão dos principais temas, 
mas enfrenta a resistência dos estudantes 

por Helô Reinert, de Santiago 
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que exigem um novo modelo de educação 
para o país (veja box). Entre idas e vindas 
o governo apresentou algumas propostas, 
mas até o fechamento desta edição nenhu
ma havia sido suficiente para pôr um fim à 
mobilização estudantil. 

Enquanto isso, a reforma de Piñera tra
mita no Legislativo com projeto de lei para 
redução da taxa de juros ao crédito estudan
t i l e a reprogramação das dívidas de 110 mil 
estudantes que não pagaram seus financia
mentos. Também integram a proposta de 
reforma do governo, entre outras medidas, 
a criação de uma Superintendência de Edu
cação Superior (veja box na página 38). 

O diálogo é a saída esperada pelo rei
tor da Universidade do Chile, Victor Pérez 
Vera. Entre seus reiterados pronunciamen
tos algumas questões sempre estiveram 
presentes, como uma maior transparência 
no setor, mais recursos para as universida
des e para os estudantes. Hoje, a universi
dade mais reconhecida do Chile enfrenta 
o dilema de se autofinanciar. As faculdades 
de economia, direito, química e de enge
nharia prestam serviço externo e cobrem 
90% do que a universidade gasta. "Em ne
nhuma parte do mundo acontece isso com 
uma universidade estatal. O Estado deveria 
cobrir pelo menos 50% dos gastos totais", 
defende Vera. 

I 

Diferenças 
Estima-se que um milhão de alunos este

jam matriculados em 2011 em carreiras uni
versitárias, profissionalizantes ou técnicas. 
A maioria deles paga pela sua educação por 
meio de financiamentos. Os níveis de desis
tência também são elevados: cerca de um 
terço dos estudantes do primeiro ano não se 
matricula novamente na mesma carreira. 

Como o sistema chileno não tem educação 
superior gratuita, algumas particularidades 
acabam entendidas como discriminatórias. 
Um exemplo disso é o acesso ao financiamen
to, que para os estudantes das instituições 
pertencentes ao Conselho de Reitores das 
Universidades Chilenas (Cruch) é concedi
do com juros de 2% ao ano. Já para cerca 
de 70% dos universitários chilenos que es
tão matriculados em instituições de fora 

do Cruch, as taxas de juros pagas são bem 
maiores, em torno de 5,6%. 

Participante ativo no debate público edu
cacional, o professor José Joaquin Brunner, 
da Universidade Diego Portales, assinala a 
discrepância na concessão de crédito para 
os alunos chilenos de igual classe socioeco
nómica e condições de mérito acadêmico. 
"É como criar duas castas em função das 
instituições que as agrupam. É intolerável 
que a política pública gere esse tipo de dis
tinção sem uma base racional e com efeitos 
negativos para a equidade", critica ele. 

Não há consenso em torno da crise por 
que passa o sistema de educação superior 
no Chile, apesar das intensas manifestações 
estudantis clamando por mudanças nas ruas 
de Santiago. Entre os que descartam a exis
tência de uma crise está o vice-reitor acadê
mico da Universidade Andrés Bello, Andrés 
Bernasconi, instituição de caráter privado. 

Para Bernasconi, pelo menos dois fatores 
sustentam sua tese. Primeiro, a política de 
bolsas de estudo e de crédito estudantil tem 
permitido aos alunos mais pobres não pagar 
ou pagar muito pouco para estudar, e os que 
estudam nas universidades do Cruch são 
subsidiados pelo Estado. Segundo, nos últi-
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mos dois anos entraram mais estudantes nos 
centros de formação técnica e cursos profis
sionalizantes. Bernasconi argumenta ainda 
que o Chile foi pioneiro na criação de um 
sistema de avaliação de cursos que entrega 
informações detalhadas sobre as instituições 
de educação superior do país. "Não existe 
crise e não vamos ter educação gratuita no 
Chile. O que existe são tecnicalidades a se
rem corrigidas", acrescenta Bernasconi. 

Por dentro do sistema 
O Chile opera com duas políticas dentro 

do sistema de ensino superior: uma voltada 
às universidades do Cruch, conhecidas como 
"tradicionais", e outra para as privadas. No 
entanto, mesmo as universidades estatais en
frentam duras penas na obtenção de recursos. 
A redução dos investimentos públicos diretos 
as levou a uma situação de desvantagem fren
te às modernas universidades privadas, que 
dispõem de mais recursos para investir. 

As mudanças no marco jurídico da edu
cação superior implantada no governo de 
Augusto Pinochet (veja box na página ante
rior) vieram acompanhadas da reforma ne-
oliberal do financiamento das instituições 
e a cobrança de mensalidades inclusive no 
sistema público. Os recursos do Estado pas
saram a ser entregues através de um aporte 
fiscal direto às universidades tradicionais e 
um aporte fiscal indireto, como um prêmio 
às instituições que captam estudantes com 
as melhores notas no PSU (teste para ingres
so no ensino superior). Mas a maior parte 

dos recursos está diretamente relacionada 
ao crédito estudantil. 

Os dados mais recentes sobre a distribui
ção total dos recursos à educação superior 
mostram que 59% correspondem ao crédito 
estudantil; 30% são aportes fiscais diretos; 
5% pertencem a fundos para a melhora da 
qualidade distribuídos de distintas formas; 
4% compõem aportes fiscais indiretos e 2% 
são relativos a convênios. 

Na perspectiva das instituições particula
res, é possível afirmar que as políticas chilenas 
se voltaram principalmente para a coordena
ção e financiamento do sistema universitário. 
A ideia é defendida pelo diretor da Univer
sidade Alberto Hurtado, Enrique Fernandez 
Darraz. "O que existe hoje em termos de polí
ticas públicas não é ruim, mas precisamos de 
políticas mais robustas", reconhece. 

Inadimplência 
Os estudantes não abrem mão da discus

são sobre o ensino público gratuito. Para o 
secretário geral da Federação dos Estudan
tes da Universidade do Chile, Cristobal La
gos, esse é um tema que não será resolvido 
rapidamente. Os estudantes acreditam que 
a questão do lucro é a que tem mais condi
ções de prosperar no curto prazo. 

Entre os problemas que os estudantes vi-
venciam. Lagos destaca o endividamento. Ele 
explica que os recursos disponíveis para crédi
to em geral têm aumentado, mas enfatiza que 
os juros de mercado acabam pesando no bolso 
do estudante. De acordo com Lagos, o grande 
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problema está na linha de financiamento com 
aval do Estado destinada aos que estudam em 
estabelecimentos particulares. "Estamos dian
te do primeiro grupo de alunos que sai da uni
versidade com dívidas enormes", revela. 

Além disso, nas universidades estatais 
o problema da inadimplência repercute in
tensamente. Esse grupo de instituições su
gere delegar a outro órgão a cobrança dos 
financiamentos não pagos pelos estudantes, 
tarefa que consome tempo e dinheiro. Atual
mente, a dívida dos estudantes matricula
dos nessas universidades caduca no prazo 
de 12 anos. A estimativa é de que 50% dos 
empréstimos não são pagos. 

Frente a tamanha diversidade de institui
ções e de interesses é previsível que não haja 
um consenso sobre as medidas necessárias 
para uma exitosa reforma da educação. Na 
avaliação do economista Marcio Kremerman 
não há um diagnóstico comum entre grande 
parte dos políticos, acadêmicos, donos de es
tabelecimentos educacionais e outras pesso
as vinculadas com o mundo da educação. 

"Esta é uma das principais travas ao justo 
anseio de uma educação de qualidade uni
versal", afirma. Kremerman defende que o 
governo aporte mais recursos na educação 
superior, sobretudo na pública, como um ca
minho para a redução das desigualdades na 
sociedade chilena. E, apontando para dois 
gráficos que mostram a diferença entre o gas
to total da educação no Chile (5,7%) e o gasto 
público (1,7%), lança uma pergunta: Se em 
grande parte dos países desenvolvidos existe 
educação pública de qualidade e massiva por 
que no Chile ocorre o contrário? 
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Text Box
Fonte: Ensino Superior, São Paulo, ano 14, n. 157, p. 36-39, out. 2011.




