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Democratização da educação em países latino-americanos: estudo comparado
INTRODUÇÃO

METODOLOGIA

O presente trabalho é parte do projeto “Implicações da relação público-privada para

Coleta e organizaçã o de fontes primá rias: dados estatıśticos de cobertura

a democratização da educação na América Latina: Uruguai, Argentina, Venezuela,

educacional, organizaçao da educaçã o obrigató ria e gestã o escolar. As

Chile, Bolívia e Brasil”, que ainda está em andamento e visa analisar as implicaçõ es das

principais fontes de pesquisa foram documentos o iciais e legislaçã o dos

relaçõ es entre o pú blico e o privado para a democratizaçã o da educaçã o em paıśes latino-

paıśes envolvidos na pesquisa, e indicadores disponıv́eis na base de dados

americanos. Este projeto, por sua vez, se insere na pesquisa “Implicaçõ es da relaçã o

e publicaçõ es estatıśticas da Comissã o Econô mica para Amé rica Latina e

pú blico-privada para a democratizaçã o da educaçã o” que estuda os principais programas

Caribe (CEPALSTAT/CEPAL).

e parcerias que envolvem a educaçã o bá sica em suas etapas de modalidades no Brasil.

INDICADORES COLETADOS PARA ANÁLISE
a) quanto ao tipo de organizaçã o do Estado: populaçã o,
Produto Interno Bruto (PIB) e investimento pú blico em
educaçã o;

.

.

b) quanto ao sistema educativo: forma de organizaçã o da educaçã o, etapas e modalidades, obrigatoriedade;

.

c) quanto à materializaçã o da democratizaçã o da educaçã o:
universalizaçã o da educaçã o (a partir das taxas de matrıćula
em cada etapa educativa), formas de gestã o dos sistemas
educacionais.

Esta pesquisa, que ainda encontra-se em sua fase inicial, tem buscado
estabelecer relaçõ es e comparaçõ es entre os sistemas educacionais
de diferentes paıśes da Amé rica Latina e os processos de democra-

Fonte: CEPAL

NOTAS SOBRE OS PAÍSES

tizaçã o da educaçã o. Tem sido o foco do trabalho o levantamento dos dados e organizaçã o das informaçõ es. Até o momento, foi possıv́el organizar os dados e estatıśticas,
que serã o objetos de aná lise futuramente. A partir dos grá icos e tabelas que sistematizam as informaçõ es, pode-se compreender o panorama geral da situaçã o educacional
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dos paıśes envolvidos na pesquisa.

