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Resumo 

Os sistemas educacionais brasileiro e sul-coreano possuem desempenhos diferentes 
hoje, no entanto, durante os anos 1950, ambos países tinham indicadores 
educacionais bastante similares. Assim, o momento de inflexão dessas nações teria 
ocorrido entre as décadas de 1960 e 1990. Objetivando-se entender essa divergência 
educacional, o presente artigo contrapõe um levantamento histórico e dados 
estatísticos educacionais dos países no período. A conjectura elaborada é de que as 
divergências educacionais teriam sido ocasionadas pela diferente forma de alocação 
de gastos na educação, sendo essas divergências causadas pelas elites e pelos 
interesses econômicos dos países. A metodologia de pesquisa utilizada é 
exploratória, qualitativa, básica, comparativa, e com fontes bibliográficas e 
documentais. 
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Introdução 

 É considerável a importância da educação para o desenvolvimento das 

sociedades, o que torna atrasos educacionais um problema de relevante discussão. 

A parca performance escolar brasileira, assim como o franco sucesso da escolarização 

sul-coreana, são com frequências divulgados na mídia3. As diferenças entre os dois 

                                         
1  Estudante do curso de graduação em Relações Internacionais da ESPMSul. E-mail: 
milenebruhn@gmail.com. 
2 Professor do curso de graduação em Relações Internacionais da ESPMSul. E-mail: tkang@espm.br 
3 Diversos jornais on-line publicaram notícias a esse respeito. Exemplos como a revista Exame e o 
portal Globo de notícias. Ver https://exame.abril.com.br/brasil/brasil-esta-entre-os-8-piores-em-

https://exame.abril.com.br/brasil/brasil-esta-entre-os-8-piores-em-ciencias-em-ranking-de-educacao/
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países no quesito são contrastantes e facilmente verificáveis por índices 

mundialmente reconhecidos, como o Programme for International Student 

Assessment (PISA), no qual a Coreia do Sul desponta com resultados 

significativamente acima da média nos itens avaliados pelo programa, enquanto o 

Brasil é um dos últimos colocados no ranking desse exame trienal iniciado em 2000 

e que avalia o desempenho dos estudantes de 15 anos de 70 países. Nas três 

disciplinas avaliadas – leitura, ciências e matemática - o Brasil figurava nos 59º, 63º 

e 66º lugares respectivamente.  

Apesar da situação contemporânea, nem sempre o desempenho educacional 

dos dois países foi tão divergente. Nos anos 1950, apesar da falta de índices 

qualitativos como o PISA, ambos os países apresentavam desempenhos muito 

similares nas medições então utilizadas, como taxa de matrículas, taxas de 

alfabetização, e anos médio de escolaridade. (MADURO, 2007; KEDI, múltiplos anos4). 

O sucesso da educação sul-coreana, consagrado pela expressão education fever, foi 

amplamente abordado pela literatura, notadamente no trabalho de Amsden (1989) 

e Seth (2002). A situação de atraso e subdesenvolvimento da educação brasileira é 

também trabalhada com frequência pela bibliografia, analisada por vezes em 

retrospectivas históricas. (PLANK; SOBRINHO; XAVIER, 1996; KOSACK, 2014; LINDERT, 

2010).  

 Além dos indicadores educacionais similares durante os meados do século 

XX, o contexto político também era análogo. Ambos os países, no início da década 

de 1960, encontravamse em uma crise política, que viria a desembocar na ascensão 

de regimes militares autocráticos. Além disso, o Brasil e a Coreia também 

enfrentavam instabilidades e crises econômicas. Considerando-se o governo e a 

situação econômica como fatores determinantes das políticas educacionais, o 

contexto histórico abre ainda uma margem maior para reflexão das atuais 

divergências.  

 Genericamente, a bibliografia se calca em dois grandes aspectos para 

explicar o sucesso sul-coreano ou o atraso brasileiro: o poder e a influência das elites 

nas decisões governamentais e de política educacionais; e o predomínio da expansão 

                                         
ciencias-em-ranking-de-educacao/ e https://g1.globo.com/educacao/noticia/brasil-cai-em-ranking-
mundial-de-educacao-em-ciencias-leitura-e-matematica.ghtml.  
4 Múltiplos anos. Os anuários coletados foram o de todos os anos entre 1965 e 1990. Os arquivos 
digitalizados estão disponibilizados em: 
<https://kess.kedi.re.kr/eng/publ/list?survSeq=&menuSeq=0&division=&itemCode=02>.  

https://exame.abril.com.br/brasil/brasil-esta-entre-os-8-piores-em-ciencias-em-ranking-de-educacao/
https://g1.globo.com/educacao/noticia/brasil-cai-em-ranking-mundial-de-educacao-em-ciencias-leitura-e-matematica.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/brasil-cai-em-ranking-mundial-de-educacao-em-ciencias-leitura-e-matematica.ghtml
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econômica frente à educação de ambos os países. No caso do Brasil, as elites, 

apontadas como sem coesão (RIBEIRO, Maria, 2001), teriam interesses de educar a 

população apenas à medida que lhe fosse útil, ou seja, de maneira rasa. Além disso 

as elites brasileira teriam interesse em privilégios educacionais para a sua prole, uma 

vez que essa poderia realizar a manutenção do seu poder. (RIBEIRO, Paulo, 1993; 

ETEROVIC; SWEET, 2014). Ademais a falta de coesão das elites brasileiras, o país 

também não priorizaria a educação, fazendo-a como fator secundário e enaltecendo 

o desenvolvimento econômico a qualquer custo como o valor mais importante. 

(GIAMBIAGI; VILLELA, 2005). A elite sul-coreana, por outro lado, seria coesa e 

formada por uma elite fundamentalmente econômica e que enxerga a educação 

como uma forma de alcançar os seus objetivos, aliando tanto os seus interesses 

econômicos; quanto seus interesses políticos, apresentando, aparentemente, um 

alinhamento de pretensões políticas, econômicas e educacionais. (SETH, 2002; 

GRAHAM, 2003). 

 Tentando-se entender o que levou países com desempenhos educacionais 

similares divergirem tanto durante um período em que ambos foram governados por 

ditaduras militares, o presente artigo explora o contexto das décadas de 1960 a 1980, 

momento no qual se identificou a inflexão dos resultados educacionais entre os 

países. Para isso, as seções seguintes se dividem da seguinte maneira: a primeira e 

a segunda tratam das situações sul-coreana e brasileira respectivamente; a terceira 

seção apresenta alguns dados estatísticos educacionais para uma comparação com 

as informações levantadas; por fim, considerações finais são feitas com base no 

material apresentado. 

 

O êxito sul-coreano 

 

 Após a dominação colonial da Coreia pelo Japão (1910 - 1945), o país se 

encontrava em extrema pobreza, com cerca de 70% da população vivendo em áreas 

rurais. Ainda no período da ocupação japonesa, a educação era limitada à uma 

pequena parcela da população. Mesmo as classes mais altas não se encontravam em 

boas condições, uma vez que a decadente elite ditatorial yangban não possuía mais 

o mesmo poder político de outrora. Nesse contexto, após uma breve regência dos 
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Estados Unidos, o país declarou-se oficialmente República da Coreia em 1948 (HUH, 

2009; HONG; PAIK, 2018). 

 Quando o país começava a se estabilizar após alcançada sua autonomia, 

estourou a Guerra da Coreia (1950-1953)5. A Guerra, além de não reunificar a 

península coreana, também causou mais destruição e calamidade pública. Nesse 

cenário, cerca de 85% dos prédios educacionais foram destruídos. Além disso, a 

escassez de bens causou uma crise de abastecimento e, consequentemente, um 

disparo inflacionário. A situação no período só não foi pior devido aos investimentos 

externos na Coreia, em especial por parte dos Estados Unidos (SETH, 2002; HUH, 

2009).   

 O Governo Syngman Rhee (1948-1960) esforçou-se para a melhoria 

educacional - com o mote de "a educação é a base da nação". Mas, apesar da Coreia 

ter atingido certas taxas de crescimento após a sua Guerra Civil – a taxa de 

crescimento acumulada entre 1953 e 1960 foi de 17,9% –, o país teria esbarrado em 

problemas como a falta de infraestrutura, escassez de mercadorias e a corrupção 

governamental6 (SETH, 2002; LEE, 2007).  

 No contexto de instabilidade econômica, social e política, em 1960 um 

golpe conduzido pelo General Park Chung-hee estabeleceu um governo militar na 

Coreia. Com o novo governo, entrou-se numa fase de transição estratégica de 

industrialização, que passou de industrialização por substituição de importações para 

uma orientação de industrialização voltada para a exportação. Com subsídios e 

incentivos para os exportadores, políticas de fomento ao capital estrangeiro, e 

desvalorização da moeda nacional frente ao dólar, a indústria cresceu. Esse período 

de industrialização e desenvolvimento econômico levou à ascensão de um novo grupo 

de elite, formado por empresários. Essa elite, em um contexto de escassez de 

recursos naturais no país, enxergava na educação do seus recursos humanos a 

maneira de se desenvolver (LEE, 2007).   

 No Governo Park Chung-hee (1960 – 1979), então, a educação se tornou 

parte do plano econômico e governamental, através de uma série de Planos 

                                         
5 2 A Guerra da Coreia foi um conflito que se estendeu de 1950 a 1953 e dividiu a península coreana 
no paralelo 38 entre Coreia no Sul, apoiada pelos Estados Unidos, e Coreia do Norte, apoiada pela 
então União Soviética. A motivação se deu após a ascensão de governos com ideologias diferentes 
após a independência do povo coreano em 1948. 
6 A administração Rhee era frequentemente associada à corrupção e a diminuição do investimento 
externo no país (SETH, 2002). 
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Quinquenais de Desenvolvimento Econômico iniciados em 1962. O Primeiro Plano 

(1962 - 1966) tinha como mote “aumentar a produção, as exportações e a 

construção”, que, ao desenvolver a energia elétrica, os transportes e a comunicação, 

formariam as fundações para a industrialização do país. Assim, com o principal 

objetivo de alicerçar o futuro da industrialização, a indústria leve foi o principal 

ponto de investimento, e levou à uma política de expansão na educação. Durante 

esse plano, duas políticas educacionais destacaram-se. Exemplo disso, foi a 

promulgação da “Special Account for Education in Economic Development” que 

determinava a alocação de 73,4% de todo orçamento educacional para a educação 

no nível elementar. No Segundo Plano (1967 - 1971), deu-se enfoque para melhorias 

do ensino vocacional: foram alocados maiores recursos financeiros, aumentaram-se 

as horas de ensino e, consequentemente, expandiu-se o número de matrículas 

escolares (SETH, 2002; HOON, 2011).  

 O começo dos anos 1970 foram mais conturbados, com a intensificação do 

autoritarismo do regime com a Constitutição Yushin (1971) e com o movimento de 

desenvolvimento rural, o Saemaul Undong (1970). Apesar disso, os planos de 

alinhamento econômico continuaram dando a tônica na educação. No Terceiro (1972- 

1976) e Quarto (1977-1981) Planos, as diretrizes educacionais passaram a ser 

voltadas para a educação técnica, uma vez que a industrialização havia se voltado 

para as indústrias pesadas e químicas (SETH, 2002; HUH, 2009; HOON, 2011). 

 Entretanto, em 1979, a Coreia do Sul afundou em uma crise econômica, 

reflexo da conjuntura de crise mundial –  período do Segundo Choque do Petróleo -, 

da colheita desastrosa daquele ano e do contexto de instabilidade interna devido ao 

assassinato do presidente Park no final do ano de 19797. A recuperação, no entanto, 

foi rápida: após a ascensão do novo governo militar do General Chun Doo-Hwan 

(alçado ao poder em 1981), houve queda da inflação de 17,7% em 1981 para 6,6% em 

1982, além da recuperação da maioria das variáveis macroeconômicas (LEE, 2007). 

Após a crise econômica de 1980, a Coreia voltou a crescer e a reestruturar sua 

economia após a introdução, por parte do governo, de uma série de medidas 

monetárias e fiscais, uma vez que o país ainda necessitava de investimentos pesados. 

No campo educacional, em 1980, a Coreia excedeu a média de educação mundial e, 

                                         
7 O assassinato do presidente foi um momento de grande incerteza nacional, uma vez que não havia 

perspectivas do rumo que o país iria tomar.  
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em 1985, ultrapassou a média de escolarização de todas as regiões exceto a da 

América do Norte (LEE, 2007). Houve, então, a expansão do ensino superior, uma 

vez que a matrícula no ensino secundário já era quase universal. Além do objetivo 

de universalização do ensino superior, outro enfoque foi dado à qualidade 

educacional, uma vez que os níveis primário e secundário estavam quase 

universalizadas, mas não possuíam altos níveis de qualidade  (HOON, 2011).  

 A queda do regime militar sul-coreano ocorreu em 1988, com o fim do 

Governo Chun Doo-Hwan. Apesar de ser um período marcado pela autocracia, o 

legado deixado nos campos educacionais e econômicos foi positivo e de expansão. 

Ademais, uma nova elite empresarial havia se consolidado. Esse grupo que interagia 

diretamente na construção de políticas educacionais enxergava que a 

instrumentalização da população seria o ponto principal para o crescimento 

econômico sul-coreano (GRAHAM, 2003).  

 

 

O descaminho brasileiro 

 

 A situação economica e política do Brasil no pós-Segunda Guerra Mundial 

era substancialmente diferente da coreana no mesmo período. O processo de 

industrialização que vinha do século XIX, e enfatizado principalmente nos anos 1930, 

havia sido feito por governantes que passaram pelo poder apenas delimitando 

políticas econômicas pontuais e concernentes ao momento histórico, não possuindo 

uma consistência na sua elaboração. Alguns governos demonstraram especial 

empenho à causa industrializante: as políticas de Getúlio Vargas (1951-1954) 

enfatizaram o crescimento industrial com, por exemplo, a criação da Petrobras. Já 

o governo de Juscelino Kubitschek (1954-1960) reforçou ainda mais a industrialização 

por substituições das importações e, com o seu plano de crescimento “50 anos em 

5”, o Brasil cresceu e se fortaleceu. Além disso, os grupos no poder, apesar de não 

estarem totalmente satisfeitos quanto aos seus interesses,  optaram por mudanças 

econômicas em detrimento da manutenção do então sistema político de tendência 

populista (SAVIANI, 2002; RIBEIRO, Maria, 2001). 

 O início dos anos 1960, entretanto, começou mais conturbado do que as 

décadas anteriores no que tange o desenvolvimento econômico brasileiro. Após o 
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breve governo de Jânio Quadros (1960-1961) e do Governo João Goulart (1961-1964), 

o Brasil se encontrava em uma instabilidade tanto econômica quanto política. 

Ademais, no campo educacional, a popularização da teoria da educação como meio 

de desenvolvimento ocorrida nas décadas anteriores – para qual o desenvolvimento 

da educação levaria ao desenvolvimento de outras áreas – não foi suficiente para que 

políticas educacionais se desenvolvessem. Exemplo disso foi a quantidade de 

projetos políticos elaborados então, que possuíam ideias inconsistentes e por vezes 

paradoxais quanto aos projetos educacionais – como a expansão do ensino superior 

enquanto metada da população não possuía o ensino elementar completo  (SAVANI, 

2002; GHIRALDELLI , 2006). 

 De acordo com Germano (2000), o Golpe de 1964, o qual alçou os militares 

ao poder sob o Governo Castelo Branco (1964 - 1967), ocorreu devido a problemas 

que envolviam o Brasil no início dos anos 1960. Entre esses problemas, duas áreas 

principais encontravam-se em crise: a área econômica, que, em função da queda dos 

investimentos, da diminuição da presença de capital externo, do declínio das taxas 

de lucros e do aumento inflacionário, encontrava-se abalada; e a área política, uma 

vez que as ideias de nacionalismo de esquerda eram diretamente contestadas pela 

burguesia. Nesse cenário conjuntural, a educação brasileira também passou por uma 

crise, na qual o governo deixa o seu papel de coordenador educacional, para também 

assumir o pael de decisor e fiscalizador.  

 Com a política abafada, principalmente com a intensificação do regime 

militar ao impor os Atos Instituticionais (AIs), a preocupação dos militares com o 

desenvolvimento do país detinha-se quase que exclusivamente à economia. Enquanto 

a metade final da década de 1960 foi marcada pelas reformas promovidas pelo Plano 

de Ação Econômica do Governo (PAEG) e na expansão econômica do “Milagre”, a 

década seguinte seria alicerçada pelas ideias do II Plano Nacional de 

Desenvolvimento (II PND). No entanto, ambos os planos negligenciavam a educação, 

não sendo essa citada dentro de nenhum desses planejamentos de desenvolvimento 

(SKIDMORE, 2000). Assim, para Barbosa (2014), o PAEG ao perder a oportunidade de 

reforma na educação, desembocou no Milagre Econômico, momento em que o Brasil 

colheu os frutos da recessão da década de 1960. No entanto, o II PND, em meio a 

crises internacionais como a Primeira (1973) e a Segunda Crise do Petróleo (1979) 
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levou à intensificacão do endividamento externo (CANUTO, 1994; GIAMBIAGI; 

VILLELA, 2005). 

 Apesar da propagação de projetos de iniciativa para ampliação do alcance 

da educação para todos, o ensino superior parece ter sido privilegiado durante os 

primeiros anos de regime ditatorial, em que a discussão foi pautada na expansão de 

vagas nas universidades com a Reforma Universitária de 1968. Apesar de em seguida, 

em 1971, outra reforma ter sido destinada aos niveis primário e secundário, poucas 

mudanças posteriores ocorreram. Essas políticas, entretanto, escassearam ainda 

mais à medida em que o governo entrou em recessão econômica a partir de 1973 

(GHIRALDELLI, 2006). 

 O domínio do poder militar vai se debilitando a partir de 1974, quando o 

então Presidente Geisel profere intenção de promover mudanças políticas, com uma 

gradual e segura abertura política. A distensão do regime militar, entretanto, é 

marcada por inconsistências. O início da década de 1980 foi marcado por forças 

contestadoras ao modelo político e à crise econômica, momento no qual, apesar da 

educação ser tomada como importante e relevante ponto de discussão, poucas 

políticas e mudanças foram de fato realizadas. Nesse contexto, por vezes, a década 

de 1980 é denominada como a "década perdida" no Brasil. A ditadura militar 

brasileira terminou de maneira permanente com as eleições diretas ocorridas em 

1989, ao deixar um legado de dívida externa e de pouco desenvolvimento 

educacional (SKIDMORE, 2000; LINHARES, 2016). 

 Assim, do período imediatamente anterior ao regime militar brasileiro e 

aos anos seguintes de redemocratização, mais de uma dezena de presidentes 

passaram pelo poder. Mesmo que com ideologias políticas e econômicas diferentes, 

a herança da desatenção por parte do governo com a educação, especialmente no 

que tange à educação primária, aparenta ter se perpetuado. A despeito das reformas 

educacionais na virada para a década de 1970, a maior parte das políticas 

implementadas serviu de forma a beneficiar o ensino superior e consequentemente 

aqueles que possuíam o poder e o privilégio da educação, reforçado a manutenção 

do poder numa parcela pequena da população, as elites. Além disso, apesar de certa 

visão por parte de alguns governos de que a educação poderia ser um grande 

acelerador do desenvolvimento econômico e industrial, as medidas e leis educativas 

parecem ter sido postas em segundo plano por duas principais razões: a primeira, 
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que se vislumbrava que para o crescimento econômico não era  necessário o ensino 

primário, sendo importante para tal o ensino técnico médio ou superior; e a segunda, 

de que, como o desenvolvimento econômico vinha em primeiro lugar, mesmo que 

auxiliado pela educação, a prioridade era o crescimento econômico a qualquer custo, 

mesmo que sob uma desigual educacional (GHIRALDELLI, 2006). 

 

Uma análise dos desenvolvimentos educacionais brasileiro e sul-coreano 

  

 No período que antecedeu a ascensão dos regimes autocráticos, o Brasil e 

a Coreia apresentavam alguns indicadores educacionais similares. Em 1960, 

enquanto o Brasil tinha uma taxa de alfabetização de 61% da população, a Coreia do 

Sul possuía uma de 70%. No mesmo ano, os valores do PIB destinados ao Ministério 

da Educação brasileiro e sul-coreano eram na ordem de 1,72% e 2,55% 

respectivamente. De forma similar, 85,79% e 76,65% dos alunos em idade escolar 

estavam matriculados no ensino elementar na Coreia e no Brasil respectivamente. O 

fator de maior diferenciação era o dos anos de escolaridade média: a população sul-

coreana com 25 anos de idade ou mais em 1960 possuía 3,2 anos de estudo em média, 

contra 2,5 anos da população brasileira (MADURO, 2007; KEDI (múltiplos anos)8; 

BARRO; LEE, 2013).  

 Apesar da situação educacional inicialmente similar, esses indicadores 

divergiram durante as décadas de regime autocrático. Os gastos em educação, 

oriundos de decisões dos governos, são um ponto de grande diferenciação entre os 

países. Inicialmente, como ilustrado na Tabela 1, pode-se constatar que o Brasil e a 

Coreia sempre despenderam valores similares (em proporção do PIB) com a 

educação. 

 

 Tabela 1 - Gasto destinado à educação em relação ao PIB (%) 

Ano Brasil Coreia 
1960 1,72 2,55 
1965 2,44 1,84 
1970 2,87 2,81 
1975 2,62 2,17 
1980 2,44 2,78 

                                         
8 Os anuários coletados foram o de todos os anos entre 1965 e 1990. Os arquivos digitalizados estão 
disponibilizados em: 
<https://kess.kedi.re.kr/eng/publ/list?survSeq=&menuSeq=0&division=&itemCode=02>. 
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1985 2,88 2,86 
1990 3,77 2,56 

Média do 
período9 

2,59 2,57 

Fonte: Dados trabalhados pela autora com base em Maduro (2007); KEDI10 (múltiplos anos); Banco 
Mundial (2018). 

 

 Ainda conforme a Tabela 1, é possível perceber que, em 1965, quando 

ambos os países já estavam sob regimes ditatoriais, o Brasil investia ligeiramente 

mais do que a Coreia – cerca de 2,44% contra 1,84% respectivamente. De fato, ao 

longo do período, ambos os países passaram a investir valores muito similares do seu 

produto interno, variando muito pouco os seus gastos até a metade da década de 

1980, quando findaram os períodos de ditadura militar e o Brasil passou a investir 

mais que a Coreia.  

 Posto que os países destinaram valores semelhantes, uma abordagem 

analítica pode ajudar a identificar como os gastos divergiram sob os governos 

militares brasileiro e sul-coreano. Assim, cabe uma avaliação não de quanto foi 

gasto, mas de como estes gastos foram realizados. Para fazer tal comparação, são  

analisados os gastos públicos por nível educacional em ambos os países e o gasto por 

aluno em cada nível de ensino. A Tabela 2 ilustra os gastos proporcionais nos três 

graus de educação, em cada um dos países em relação ao PIB entre 1965 e 1990, em 

períodos de 5 anos; a Tabela 3, por sua vez, contém o gasto por aluno e nível de 

ambos os países. 

 

Tabela 2 - Gasto educacional por nível em relação ao PIB (%) 

  Coreia   Brasil  

Ano 1º Grau 2º Grau 3º Grau 1º Grau 2º Grau 3º Grau 

1965 1,14 0,38 0,02 1,26 0,54 0,64 

1970 1,94 0,54 0,02 1,38 0,83 0,67 

1975 1,28 0,67 0,01 1,71 0,27 0,64 

1980 1,64 1,02 0,005 1,58 0,20 0,65 

1985 1,73 0,97 0,26 1,93 0,27 0,67 

1990 2,47 0,00 0,21 2,54 0,31 0,92 

Fonte: Elaborada pela autora com fonte nos dados de Maduro (2007) e KEDI11 (múltiplos anos). 

                                         
9 O valor médio é calculado com base em todos os anos de 1960 a 1990.  
10 Ver em https://kess.kedi.re.kr/eng/index. 
11 Ver em https://kess.kedi.re.kr/eng/index. 

https://kess.kedi.re.kr/eng/index
https://kess.kedi.re.kr/eng/index
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 Os dados ilustrados na Tabela 2 já seriam suficientes para mostrar como o 

gasto educacional era substancialmente maior no ensino terciário no Brasil do que 

na Coreia. Em 1965, o Brasil gastava cerca do dobro em educação primária do que 

em terciária, enquanto a Coreia gastava 57 vezes mais. Apesar dessa informação já 

ser satisfatória para representar as condições de discrepância nos gastos entre os 

países, a dissonância na maneira que os gastos educacionais são feitos fica ainda 

mais evidente ao se comparar o gasto por aluno e por nível. A Tabela 3 explicita a 

diferença entre os países ao comparar o quociente entre o valor destinado a alunos 

do terceiro e primeiro graus em ambos países, conforme recomendado por Lindert 

(2010) para identificar pistas acerca do viés elitista na política educacional em 

termos comparativos. 

 

Tabela 3 - Gastos por aluno por nível de ensino em valores nominais 

 Coreia Brasil 

Ano 1º Grau (a) 2º Grau 3º Grau (b) (b/a) 1º Grau (a) 2º Grau 3º Grau (b) (b/a) 

1965 1.964 2.540 1.412 0,72 551 2028 41882 76,01 

1970 9.417 7.399 3.058 0,32 676 1937 23586 34,89 

1975 23.939 21.282 3.514 0,15 927 2348 14390 15,52 

1980 114.627 93.830 173.948 1,52 1074 1767 17310 16,12 

1985 311.095 169.460 224.491 0,72 1235 1904 16874 13,66 

1990 505.000 690.000 340.000 0,67 1573 1838 24268 15,43 

Fonte: Elaborada pela autora com fonte nos dados de Maduro (2007); KEDI12 (múltiplos anos). 

 
 Conclui-se que, enquanto a Coreia destinava recursos de maneira mais 

uniforme aos diferentes níveis de ensino, o Brasil tendia a gastar proporções maiores 

no ensino superior, apesar das melhoras em sua educação durante a década de 1970. 

Assim, embora a Coreia tenha apresentado variações nos seus gastos educacionais 

por aluno e nível durante o período, o país sempre manteve um valor que não variava 

mais do que 1,5 vez; ao passo que, o Brasil, apesar de ter diminuído a diferença de 

investimento, sempre apresentou taxas muito maiores de gastos entre os níveis. 

                                         
12 Ver em https://kess.kedi.re.kr/eng/index. 

https://kess.kedi.re.kr/eng/index
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 Levando-se em consideração o contexto apresentado sobre os dois países, 

duas inferências parecem contribuir para que os gastos em educação tenham 

convergido de tal maneira. O primeiro diz respeito aos interesses por parte dos 

grupos poderosos dos países que teriam interesses distintos na escolaridade da 

população local. O outro, seria o interesse do papel que a educação exerce na 

economia e no desenvolvimento industrial, o que teria feito com que os países 

investissem de maneira diferente para que podessem alcançar os resultados 

esperados. 

 A decisão de como as políticas são tomadas partem diretamente daqueles 

que determinam a política do país. O fato do Brasil e da Coreia terem realizado a 

alocação dos seus gastos educacionais de maneira tão diferente reflete, 

parcialmente, a visão de desenvolvimento daqueles que governavam os países. Na 

Coreia, os militares no poder aparentam ter investido na educação dos níveis mais 

básicos com a ideologia de que a instrumentalização formaria uma mão de obra mais 

qualificada e que poderia levar o país a um maior crescimento, cenário que seria 

favorável à essa elite. No Brasil, por outro lado, apesar do discurso político de que a 

educação era importante e levaria ao crescimento do país, a importância parece ter 

sido de fato dada aos níveis superiores, em que apenas essa elite conseguiria ser 

beneficiada dado o desprovimento de educação pública e de qualidade para os níveis 

elementar e médio.  

 Outra justificativa para essas políticas residiria nos interesses econômicos 

dos países. A Coreia do início dos anos 1960 se encontrava em condições econômicas 

precárias e precisava encontrar uma maneira de se industrializar e se expandir, nesse 

contexto, o país enxergou a educação como uma premissa básica para o seu 

crescimento de forma consistente.  O Brasil, por outro lado, com um processo de 

industrialização acelerado desde a década de 1930 e com uma infraestrutura 

econômica mais forte, postou-se como apoiador da educação como forma de 

crescimento, no entanto, as políticas realizadas para tal objetivo pareceram 

contraditórias. Ao final do período, parece que o governo brasileiro mais tinha 

intenção de crescer economicamente a qualquer custo do que de forma sustentável.  

 

Conclusão 
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 A diferença entre os níveis de desenvolvimento educacional do Brasil e da 

Coreia do Sul é comprovada pelos índices qualitativos de medição internacional hoje. 

No entanto, essa discrepância era muito diferente em meados do século XX, como 

demonstrado pelos índices expostos. Sob uma análise dos dados estatísticos 

educacionais do período, levantou-se a hipótese de que essas divergências seriam 

frutos da distribuição das verbas destinadas a diferentes níveis educacionais nos dois 

países entre as décadas de 1960 e 1980, período em que ambos estavam sob regime 

de ditadura militar. Essa hipótese possui embasamento sob dois pontos que 

encontram evidência na bibliografia: a conveniência das políticas educacionais para 

os grupos no poder; e os interesses desenvolvimentitas econômicos  dos países. De 

uma maneira geral, essas explicações para a divergência dos gastos parecem 

congruentes com a conjuntura apresentada e oferecem um espaço de discussão de 

que até que ponto foram apenas os gastos educacionais que diferenciaram os atuais 

resultados, ou as próprias políticas e posições que não influenciaram o 

desenvolvimento de maneira direta.   
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