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China investe bilhões de dólares para transformar o ensino superior do país no melhor do mundo. 
 
"China Luring Scholars to Make Universities Great". A grosso modo, isso quer dizer algo como "A 
China está atraindo cientistas e acadêmicos (do mundo inteiro) para tornar excelentes as suas 
universidades". A frase não é apenas uma declaração feita a esmo por alguém. É o título de uma 
matéria publicada no "The New York Times" (28 de outubro de 2005) sobre as universidades 
chinesas e o papel do governo nesse setor da educação daquele país. 
 
Mas o que isso tem a ver com o Brasil ou com o ensino superior aqui no País? Bom, de fato nada, 
trata-se apenas da maior e mais recente aposta da China para melhorar seu perfil como uma das 
grandes e principais potências do mundo.  
 
Nos próximos dez anos - e isso faz parte dos planos qüinqüenais do governo deste ano (até 2010) 
e de 2010 (até 2015) -, os chineses querem transformar as suas principais universidades nas 
melhores do planeta. E, mesmo que a aposta tenha sido feita só agora, a China já começa a 
saborear alguns resultados prévios. 
 
O suplemento Educação do jornal "The Times", da Grã-Bretanha, publicado em outubro do ano 
passado, mostra a Universidade de Beijing (o nome atual da capital Pequim) no 15o lugar entre as 
melhores do mundo e em 1o na Ásia, ultrapassando, pela primeira vez na história, a Universidade 
de Tóquio, no Japão.  
 
No ranking global de MBA (Master Business Administration) do ano passado, o Instituto Comercial 
Internacional China-Europa passou para a 22a posição no mundo e também para o 1o entre os 
países asiáticos. O sucesso nesta área deve-se, em parte e de acordo com especialistas do setor, 
à interação entre as universidades e as empresas na formatação curricular. 
 
Apesar dos resultados surpreendentes, a China tem ainda um longo caminho a percorrer para se 
transformar no maior e principal centro de ensino superior do mundo e alcançar os níveis 
mundiais mais avançados, como nos Estados Unidos e Europa, diz Paul Liu, um chinês residente 
no Brasil e atual presidente da Câmara Brasil China de Desenvolvimento Econômico (CBCDE). 
 
De acordo com ele, as aspirações da China para estar no topo do cenário mundial, tanto no plano 
econômico como no de educação, são altíssimas, e o governo, junto ao setor privado, não vai 
medir esforços para transformar as universidades chinesas em centros de ensino de primeira 
linha."Para chegar a um ensino superior de primeira linha é preciso ter um ensino básico 
fortalecido. E é isso que a China vem se esforçando para conseguir. Daí que o ensino, de uma 
forma geral, é levado muito, mas muito a sério no país", explica Liu. 
 
Especialistas do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) acreditam que é possível que a 
meta da China possa mesmo ser cumprida nos próximos 10, 20 ou 30 anos. Mas os responsáveis 
pela Universidade de Beijing, uma das principais do país, não querem esperar esse tempo todo e 
elaboraram um plano para alcançar esses objetivos já em 2015.  
 
Orçamento pesado 
 
Não é a toa que o governo chinês vem investindo alguns bilhões de dólares por ano na área de 
educação no país. Segundo Liu, da CBCDE, a China investiu em 2004 - último dado oficial 
disponível - 724 bilhões de yuans (cerca de 90,5 bilhões de dólares) no setor como um todo, cifra 
16,6% a mais do que foi aplicado em 2003. Esse montante que o governo chinês destinou apenas 
à educação é pouco menos do que o Brasil exportou em produtos e mercadorias para o mundo 
inteiro naquele ano (96 bilhões de dólares).  



 
Só o ensino superior, explica o presidente da CBCDE, "consumiu 510 bilhões de yuans 
(aproximadamente 63,7 bilhões de dólares) desse total, enquanto que o ensino básico e 
secundário nos grandes centros e na área rural do país absorveram 113 bilhões de yuans (14 
bilhões de dólares) e 101 bilhões de yuans (12,6 bilhões de dólares), respectivamente". 
 
Mas se a meta do governo é transformar a Universidade de Beijing no maior e principal centro de 
ensino superior do mundo, por que os estudantes chineses quase brigam aos tapas para estudar 
nas principais universidades norte-americanas e européias? 
 
A resposta é simples, sem levar em conta a demanda (número de chineses que saem do ensino 
secundário em busca de uma profissão) e nem a quantidade de universidades chinesas 
disponíveis: é o aprimoramento e aperfeiçoamento profissional para, depois, voltar à China, que, 
aos saltos, como nas danças folclóricas do dragão chinês, passará, ainda este ano, da sétima 
potência econômica do mundo para a quarta, superando a Grã-Bretanha, Franca e Itália. 
 
Paulo Renato de Souza, ministro de Educação nos dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso, 
costuma contar uma historinha interessante sobre o que significa não apostar na educação, com 
efeitos irreparáveis na competitividade de uma nação: 
 
"Certa ocasião, um fabricante de caldeiras do interior do Rio Grande do Sul estava próximo a 
fechar um contrato. Uma companhia norte-americana estava disposta a se associar, mas com 
uma condição, que, na época, se mostrou inesperada: antes de injetar um tostão sequer na 
empresa gaúcha, todos os empregados deveriam ter pelo menos a ensino secundário completo. 
Sem isso, não seria possível concretizar a joint venture e muito menos o salto tecnológico previsto 
pelo empresário gaúcho, que, depois, não teve outra saída senão render-se ao fato de que sem 
educação não há mesmo competitividade. Foi necessário, então, mandar grande parte dos 
funcionários de volta à escola."  
 
Essa história, com maior ou menor proporção, se repete em quase toda a América Latina, e não 
apenas no território brasileiro. Organismos das Nações Unidas, como a Cepal (Comissão 
Econômica para a América Latina e o Caribe) e o PNUD (Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento), afirmam que uma das principais causas da pobreza na região é ausência de 
investimentos em educação. 
 
Em 1998, por exemplo, cerca de 10% da população mais rica da América Latina tinha 12 anos de 
escolaridade cursados, enquanto que os 30% mais pobres apenas cinco. Hoje, as estimativas 
mostram que dos 20% mais pobres da população em todos os países latino-americanos só 12% 
terminam o ensino secundário e apenas 0,9% concluem a universidade. 
 
E a China, de acordo com Liu, não quer e nem pretende cair nessa armadilha, da qual a América 
Latina não consegue se safar nas últimas décadas. Daí a sua aposta na educação para melhorar o 
perfil profissional dos milhões e milhões de estudantes que terminam o ensino secundário. 
 
Para ingressar às universidades, os chineses precisam fazer provas semelhantes ao vestibular no 
Brasil. Mas as escolas também escolhem os melhores alunos e os indicam aos principais centros 
de educação superior. O Ministério de Educação e os departamentos de ensino nas provinciais são 
os responsáveis pelo conteúdo dos exames e pela lista de aprovados, de acordo com funcionários 
do governo chinês. 
 
Recrutamente externo  
 
De acordo com dados estatísticos mais recentes, são pouco mais de 3 mil universidades em todo 
o território chinês, das quais, cerca de dois terços pertencem ao Estado e o restante é privado, 



onde estudam cerca de 12 milhões de chineses. Levando em conta os estabelecimentos de ensino 
profissionalizante e técnico (mais de mil instituições desse tipo), são mais 20 milhões de chineses.  
 
Daí que a estratégia do esforço do governo chinês e das universidades privadas, muitas delas 
mantidas por grandes conglomerados empresariais instalados no país, consiste em recrutar 
renomados acadêmicos chineses, sino-americanos educados no exterior ou estrangeiros, 
oferecendo liberdade para lecionar e trabalhar em laboratórios extremamente bem equipados. 
 
O custo de vida na China, as moradias generosas oferecidas e, em muito casos, uma boa 
remuneração com padrão norte-americano ou europeu são os principais atrativos. 
 
Mas, apesar disso, ainda não existem dados ou informações muito claras sobre quantos 
professores, acadêmicos, cientistas e técnicos já se mudaram para a China, e nem mesmo sobre 
os estrangeiros que participam de alguma forma no aperfeiçoamento e aprimoramento dos 
estudantes chineses. 
 
Um deles é o brasileiro Durval de Noronha Goyos Jr., de 54 anos, membro das Ordens dos 
Advogados do Brasil, Inglaterra (solicitor) e Portugal e sócio sênior de Noronha-Advogados, 
fundado em 1978 em São Paulo. 
 
Noronha, professor visitante, pesquisador e conferencista dos programas de pós-graduação da 
Faculdade de Direito do Instituto do Comércio Internacional (Fudan), em Xangai, e da Central 
University e da Tsinghua University, em Beijing, conta que a rede pública de ensino na China 
possui um papel fundamental na educação superior. 
 
Normalmente, explica Noronha, "apenas os estudantes que não passam nos exames de admissão 
ou que trabalham recorrem ao ensino privado". Tanto um como o outro, de acordo com ele, têm 
níveis de eficiência de ensino altíssimos. 
 
O advogado brasileiro, que assessorou o governo chinês durante as negociações (entre 1998 e 
2001) para o ingresso da China na Organização Mundial do Comércio (OMC), conta que, nos 
últimos dois anos, o Ministério da Educação chinês vem investindo pesado no ensino superior e 
aumentando o número de vagas nos cursos de licenciatura, pós-graduação e doutorado.  
 
Durante a recente comemoração do centenário da Fudan, a primeira universidade moderna da 
China, o vice-primeiro-ministro chinês, Wu Bangguo, lembrou que universidades de primeira linha 
refletem, cada vez mais, o poder geral de uma nação.  E isso prova a aposta do governo, cujos 
investimentos não se restringem apenas aos ensino básico, secundário, técnico e superior. 
 
Pesquisa e desenvolvimento 
 
Na área de pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, a China pretende ampliar os investimentos 
dos atuais 1,44% do PIB para 2,5% do PIB até 2020, de acordo com "livro branco", um estudo 
publicado pelo Escritório de Informação do Conselho de Estado sob o título "O caminho para o 
Desenvolvimento Pacífico da China". 
 
Não custa nada lembrar que o PIB chinês é de 1,97 trilhão de dólares, ou três vezes o tamanho do 
Brasil. Com a expansão de 9,4% prevista para 2005, a economia chinesa passará para 2,16 
trilhões de dólares, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, Japão e Alemanha. 
 
"Acredito que, nos próximos dez anos, o crescimento econômico da China vai ser maior e mais 
rápido, porque os resultados dos investimentos no ensino, tanto básico como superior, começarão 
a ser sentidos nos próximos anos", afirma o presidente da CBCDE. 
 



"A China precisa depender mais de si mesma para resolver os problemas relativos ao 
desenvolvimento", diz ele, que informa que a estratégia do governo para a promoção científica e 
tecnológica pretende obter resultados a médio e longo prazos, razão pela qual estabeleceu metas 
para os próximos 15 anos. 
 
O "livro branco" aponta ainda que a China realizará reformas em um amplo leque de áreas, 
incentivará a abertura de sua economia e estabelecerá instituições e mecanismos que permitam 
um desenvolvimento social e econômico coordenado e sustentado. 
 
Em relação ao fortalecimento de recursos humanos, o documento sustenta que, entre este ano e 
2010, os centros técnicos de formação profissional produzirão 25 milhões de estudantes e os de 
curso superior cerca de 12 milhões. 
 
Em dez anos, a quantidade de doutores e de formados nas universidades cresceu cinco vezes. Só 
em engenharia, a China está produzindo cerca de 450 mil novos graduados por ano, além de 48 
mil mestres e 8 mil doutores. 
 
Autoritarismo 
 
Mas a ênfase da China está em ciência e tecnologia, áreas que refletem as necessidades de 
desenvolvimento do país, mas também as preferências de um sistema autoritário que restringe a 
liberdade de expressão. Noronha, que foi um dos primeiros profissionais brasileiros a colocar um 
pé na China ao montar um escritório em Xangai, afirma que a "liberdade de expressão" nas 
universidades é suficiente como para que os estudantes se dêem o direito de criticar abertamente 
questões internas e política doméstica. 
 
"A liberdade acadêmica é semelhante à Ocidental e, em muitos casos, o espírito crítico dos 
estudantes é maior do que nos Estados Unidos, por exemplo", afirma Noronha professor visitante 
em universidades chinesas. Os chineses mais críticos, porém, dizem que as restrições ao debate 
acadêmico podem obstruir os esforços para criar universidades de padrão internacional. 
 
"Neste momento, não creio que alguma universidade na China tenha uma atmosfera comparável 
à das mais antigas universidades ocidentais, como Harvard ou Oxford, em termos de liberdade de 
expressão", diz Lin Jianhua, vice-presidente executivo da Universidade de Pequim, instituição em 
que mais de 40% do corpo docente foi educado no exterior, em entrevista ao "The New York 
Times". 
 
Apesar da falta de liberdade de expressão e do fato de que poucas instituições chinesas foram 
reconhecidas internacionalmente como superiores, uma nova confiança sobre a entrada na elite 
educacional mundial é pressentida entre políticos e dirigentes universitários, alunos e professores. 
 
O reitor da Universidade Yale, Richard C. Levin, foi à China para a celebração dos cem anos da 
Fudan e, segundo o "Times", ficou impressionado com os novos laboratórios da Universidade 
Jiaotong, em Xangai. Instalações semelhantes custariam dez vezes mais nos Estados Unidos 
devido ao preço da mão-de-obra. 
 
"A China tem hoje 20% da população mundial e é seguro dizer que tem mais que 20% dos 
melhores alunos do mundo", afirmou. Contudo, observou que as principais escolas se expandiram 
muito rápido e estão diluindo a qualidade.  
 
Mas o principal problema apontado pelos críticos foi a falta de liberdade acadêmica na China. 
Como parte do controle sobre a liberdade acadêmica, o governo censura os grupos de discussão 
e, recentemente, impediu que estudantes da Universidade Zhongshan, localizada em Guangzhou, 
conversassem livremente com visitantes de Hong Kong. 
 



Os alunos também não são incentivados a desafiar a autoridade ou questionar o conhecimento 
que lhes é transmitido, o que, para alguns, é um dos motivos pelos quais a China nunca ganhou 
um Prêmio Nobel. 
 
Falta de empregos 
  
O grande problema, porém, continua sendo o mercado de trabalho para os recém-formados. De 
acordo com estudos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), encontrar um trabalho 
satisfatório é tão difícil como ganhar na loteria. Enquanto que no passado aqueles que cursavam o 
ensino superior estavam destinados a um bom emprego, atualmente a situação é diferente.  
 
No ano passado, cerca de 3,4 milhões de estudantes conseguiram seus títulos universitários, 
número 20% a mais do que em 2004. Para este ano, as autoridades estimam que o número de 
profissionais se aproximará dos 4 milhões. 
 
Entre os que procuram por um primeiro emprego estão também 2,7 milhões de estudantes de 
instituições profissionalizantes e técnicas; 2,1 milhões do segundo grau ou secundário; 700 mil 
ex-militares; 2,6 milhões de pessoas das zonas rurais que obtiveram licenças permanentes de 
residência nos grandes centros urbanos; 1 milhão de demitidos das empresas estatais; e, claro, 
os quase 8,5 milhões de desempregados. 
 
De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência Social, o país criará 9 milhões de postos de 
trabalho este ano e recolocará 5 milhões de demitidos com o objetivo de manter a taxa de 
desemprego urbano em torno de 4,6%.  
 
Ao final do ano passado, o primeiro-ministro chinês, Wen Jiabao, anunciou que o país investiria 10 
bilhões de yuans (cerca de 1,25 bilhão de dólares) a mais em escolas profissionalizantes e 
técnicas, já que, de acordo com ele, o número gigantesco de mão-de-obra permite manter uma 
boa competitividade com custos baixos, o que atrai o investimento estrangeiro direto. Nos 11 
primeiros meses do ano passado, por exemplo, esses investimentos somaram 53,1 bilhões de 
dólares. 
 
No entanto, isso faz com que as empresas continuem mantendo salários em níveis muito baixos. 
Em conseqüência disso, a capacidade de consumo da maioria da população não cresceu de acordo 
com a expansão da economia . "Sem a suficiente demanda, a maioria dos 1,3 bilhão de chineses 
continuará sendo apenas potencias consumidores. A ausência de consumo interno dificulta colocar 
em marcha a estratégia de inovação independente do país", afirmam os especialistas do BID. 
 
Nos últimos 20 anos, a China tirou 200 milhões de pessoas da pobreza. Isso é inegável. Mas ainda 
não se deu conta de que números não são suficientes se realmente quiser passar para o nível que 
pretende. Segundo o BID, o país precisa ainda aprender a recompensar a inovação verdadeira, o 
pensamento independente e o genuíno trabalho acadêmico. 
 
Eles vão chegar 
 
Chineses trarão para o Brasil uma feira universitária sobre o ensino superior do país, em outubro 
 
Em meados de outubro, o governo chinês, junto com a Embaixada chinesa no Brasil e a Câmara 
Brasil China de Desenvolvimento Econômico (CBCDE), vai lançar em São Paulo a "China Education 
Exibition 2006", a primeira feira universitária e cultural do país realizada em um país latino-
americano, com a participação de mais de 40 instituições de ensino superior da China. 
 
Organizada pela China Scholarship Council, a feira terá como objetivo, de acordo com o 
presidente da CBCDE, Paul Liu, dar início ao intercâmbio cultural entre os dois países, como já é 
feito com os Estados Unidos, Europa e Ásia. 



 
Mais de 60 representantes chineses das áreas de educação, cultura e de turismo poderão trocar 
idéias e suas experiências nessas áreas com cientistas, acadêmicos, professores e outros 
profissionais brasileiros. "Acredito que teremos acesso a tudo o que está sendo desenvolvido na 
China em termos de ensino", diz Liu.  
 
Durante a duração da feira, brasileiros e chineses vão poder debater, entre outros temas, sobre o 
aperfeiçoamento e aprimoramento dos estudantes chineses em busca da maior competitividade. 
 
A integração econômica, as parcerias entre empresas brasileiras e chineses e a instalação de 
companhias dos dois países tanto no Brasil como na China não devem ficar de fora, informa o 
presidente da CBCDE. Depois do Brasil, a feira será lançada também na Argentina, Chile e México. 
 
Disponível em: http://revistaensinosuperior.uol.com.br. Acesso em 13 mar. 2006. 


