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As transformações do sistema público de educação no Chile
têm sua gênese a partir de meados da década de 1970.
Historicamente o Chile sempre apresentou uma tendência
de administração “centralista”, cabendo ao governo central
(federal) grande parte da arrecadação de tributos, elaboração
e implementação das políticas públicas, além da manutenção
dos serviços sociais.
(VVHFHQ£ULRIRLPRGLͤFDGRHPFRPDSURPXOJD©¥RGD
“Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado” (DeFUHWR/HL TXHUHRUJDQL]RXWHUULWRULDOPHQWHRSD¯V
GDQGRRULJHPD̸UHJLRQDLV̹ HTXLYDOHQWHDRTXHFKDPDPRV
GH̸UHJL¥R̹ ̸SURY¯QFLDV̹ HTXLYDOHQWHDRTXHFKDPDPRVGH
̸HVWDGR̹ H̸FRPXQDV̹ HTXLYDOHQWHDRTXHFKDPDPRV
de “municípios”). Esse processo teve reflexos diretos na
educação, ocasionando, no período entre 1976 a 1989, uma
SURJUHVVLYDPXQLFLSDOL]D©¥RGDVHVFRODV
1DG«FDGDGHVXUJLXXPDQRYDͤJXUDQDVUHGHVPXnicipais – as escolas subvencionadas (ou “sostenedor privado”, conforme consta na Lei). Trata-se de estabelecimentos
privados de ensino, porém custeados com recursos públicos.
A ideia consistia em oferecer duas formas de escola gratuita:
a municipal e a “privada subvencionada”. A lógica, nesse caso,
WHPUHOD©¥RFRPRVSULQF¯SLRVGHGHVFHQWUDOL]D©¥RͤVFDOHHͤFL¬QFLDHFRQ¶PLFDDVVXPLQGRVHTXHXPDPDLRUFRPSHWL©¥R
entre escolas acarretaria incentivos naturais para a melhora na
gestão do sistema.
Desde então, escolas municipais e subvencionadas têm convivido, representando, respectivamente, 68% e 27% do total de
PDWU¯FXODVGR(QVLQR%£VLFR RVUHVWDQWHVUHIHUHPVH
às escolas particulares). No Chile, diferente do Brasil (onde a
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Educação Infantil e Ensino Fundamental são prioridades dos
PXQLF¯SLRVHQTXDQWRR(QVLQR0«GLRHQFRQWUDVHVREDWXWHOD
dos estados), a esfera municipal provê todos os ciclos do
Ensino Básico.
$SURPXOJD©¥RGD/HL DUWLJR|̸&DOLGDG\(TXLGDG
de la Educación”), em 2011,
SURSRUFLRQRXXPDDPSODUHGHͤQL©¥RGRVSURFHVVRVGHJHVW¥R
de recursos humanos na educação chilena. Na realidade, a
LPSODQWD©¥RQDUHGHS¼EOLFDRFRUUHXDSDUWLUGHGHYLGR¢V
fases precedentes de articulação e estruturação junto às esferas
PXQLFLSDLV9DOHUHVVDOWDUDH[LVW¬QFLDGHGRLVµUJ¥RVHVSHF¯ͤcos: o “DNSC” (Direção Nacional do Serviço Civil), responsável
SHODRSHUDFLRQDOL]D©¥RHFRRUGHQD©¥RGRVLVWHPDGHJHVW¥RGH
pessoas, e o “CNDP” (Conselho Nacional de Alta Direção PúbliFD TXHH[HUFHIXQ©·HVQRUPDWLYDVHUHJXODWµULDV
$GLFLRQDOPHQWHLQVHUHVHQHVVHFHQ£ULRDͤJXUDGR̸&KHIH
GD(GXFD©¥R0XQLFLSDO̹ HTXLYDOHQWHDR̸*HUHQWH5HJLRQDOGH
Educação” nos estados brasileiros), responsável pelo conjunto
de escolas em uma municipalidade.
3RUWDQWRDUHIHULGD/HLSUHY¬FLQFRHWDSDVFRQVHFXWLYDVTXH
direcionam o processo de contratação dos servidores:
(ODERUD©¥RGRHVFRSRHGHͤQL©¥RGRSHUͤOGRFDUJRSHOD
“autoridade política solicitante”, em conjunto com o “CNDP”.
Na grande maioria dos casos, a “autoridade
SRO¯WLFDVROLFLWDQWH̹FRQVLVWHQR0LQLVW«ULRGD(GXFD©¥RRX
QD̸5HJLRQDOGH(GXFDFLµQ̹ HTXLYDOHQWHDXPD6HFUHWDULDGH
Educação no Brasil);
&RQYRFD©¥RS¼EOLFD̰FRPEDVHQRSHUͤOGRFDUJRUHDOL]DVHDSXEOLFD©¥RGD̸FRQYRFDWRULDS¼EOLFD̹ HTXLYDOHQWHDR
nosso edital/chamamento público);
$Q£OLVHGRVUHTXLVLWRVOHJDLV̰QHVVDIDVHV¥RDYHULJXDGRV
RVGRFXPHQWRVGRVSRVWXODQWHVFHUWLͤFDQGRVHGDDGHU¬QFLD
DRVUHTXLVLWRVOHJDLV
$Q£OLVHFXUULFXODṴXPDFRQVXOWRULDH[WHUQDHVSHFLDOL]DGD
previamente credenciada, avalia o currículo dos candidatos e
confere os antecedentes;
&RPLVV¥RTXDOLͤFDGRUDFRPSRVWDSHORVUHSUHVHQWDQWHV

da autoridade política solicitante, “CNDP” e Chefe da Educação
0XQLFLSDO2VFDQGLGDWRVD'LUHWRUHVSU«
selecionados pela consultoria externa, são entrevistados pelos
integrantes da comissão.
3RUFRQVHJXLQWHGHͤQHPVHRVQRPHVTXHFRPSRU¥RDOLVWD
ͤQDO JHUDOPHQWHGHWU¬VDFLQFRFDQGLGDWRV VHQGRHQW¥R
encaminhada à autoridade política solicitante para
escolha e nomeação da contratação.
Paralelamente, os Diretores de escola e Chefes da Educação
0XQLFLSDOQHFHVVLWDPLQIRUPDURVUHVXOWDGRVREWLGRVDR
ͤQDOGHFDGDDQROHWLYRQ¥RVµDRVUHVSHFWLYRVVXSHULRUHV
KLHU£UTXLFRVFRPRWDPE«P¢FRPXQLGDGHHVFRODU$DQ£OLVH
GRVUHVXOWDGRVDOFDQ©DGRV¢OX]GDVPHWDVSUHYLDPHQWHSDFtuadas, tem propiciado subsídios importantes para a gestão
PXQLFLSDOVHMDQDLGHQWLͤFD©¥RGHRSRUWXQLGDGHVGHPHOKRUD
SDUDRDQRVXEVHTXHQWHVHMDQDSURPR©¥RGHXPDSRO¯WLFD
PHULWµULD2VLWHGR0LQLVW«ULRGD(GXFD©¥R«XPLPSRUWDQWHGLfusor dessas informações. Nesse contexto, as famílias podem
encontrar uma rica fonte de dados, proporcionando maior
FRQVFLHQWL]D©¥RDFHUFDGDYLGDHVFRODUGRVHGXFDQGRV
Nesse cenário, o Diretor escolar, selecionado conforme as etaSDVGHVFULWDVDFLPDͤUPDXPFRPSURPLVVRGHGHVHPSHQKR
por cinco anos, com avaliação anual junto ao seu superior
LPHGLDWR TXH«R&KHIHGD(GXFD©¥R0XQLFLSDO (VVHDUUDQMR
tem fomentado uma convergência entre gestão e política, pois
fortalece boas práticas gerenciais sem excluir os atores polítiFRVFRQFHGHQGROKHVYR]DWLYDQDVGHFLV·HVGHFRQWUDWD©¥R
dos servidores. Dessa forma, cria-se um desenho institucional
favorável à transformação de planos de governo em políticas
públicas tempestivas.
O governo chileno pretende, em um futuro próximo, expandir
esse mesmo processo (com as devidas adaptações) para a
seleção de docentes. Esse modelo, ao conjugar vontade política e gestão por resultados, evidencia uma nova forma de se
recrutar, selecionar, desenvolver e avaliar servidores públicos,
ao promover critérios ancorados na competência técnica, no
P«ULWRQDIOH[LELOLGDGHQDFRQͤDQ©DHQDWUDQVSDU¬QFLD

