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U MA NOVA MINA DE OURO ESTÁ
fazendo a alegria dos empresários
sul-coreanos: ensinar aos estu-

dantes que querem entrar na faculdade
tudo aquilo que eles não aprenderam
na escola básica. Exatamente como nos
pré-vestibulares brasileiros, milhares
de cursinhos atuam paralelamente ao
sistema de ensino básico na Coreia do
Sul. O objetivo é preparar
os alunos para os exames
de admissão das universi-
dades. Mas, por lá, há uma
novidade que ainda engati-
nha no Brasil: as aulas estão
passando para a internet.

À semelhança do que
ocorre aqui, as vagas uni-
versitárias na Coreia do Sul
são concorridas. O diploma
de uma instituição de re-
nome confere status social,
favorece casamentos e facilita a coloca-
ção no mercado de trabalho. Embora o
ensino básico público sul-coreano tenha
recursos superiores ao brasileiro, como
computadores em toda sala de aula, ele

não é considerado suficiente para garan-
tir acesso a uma boa faculdade. Isso abre
uma brecha para o promissor mercado
das aulas complementares. Algumas pa-
lestras especiais dos cursinhos mais ba-
dalados podem reunir 10 mil estudantes
em um ginásio esportivo.

Os coreanos são tão determinados a
passar pelo funil dos exames que o lazer
nessa fase da vida é visto como algo su-

pérfluo: só há tempo para
o estudo. Eles passam ma-
drugadas debruçados sobre
livros ou diante de compu-
tadores. Os pais não espe-
ram outra coisa dos filhos
- eles gastam boa parte da
renda familiar com edu-
cação. Para os alunos, que
chegam a estudar 18 horas
seguidas, o que importa é
alcançar pontuações altas
e sobressair em relação aos

colegas. Um bom cursinho cobra men-
salidades de até US$ l mil por matéria.
Para um país onde a renda familiar anual
média é de US$ 16 mil, o preço é alto.

Quem comemora são os professores,
que ganham fortunas junto com os do-
nos das escolas. Os melhores mestres
são tratados como celebridades. Atra-
em estudantes de várias partes do país
e chegam a dar autógrafos. Além do su-
cesso das aulas presenciais, as estrelas
do show escolar estão faturando com
palestras em vídeo vendidas pela inter-

FUNIL Alunos fazem a prova de admissão
para a Universidade Nacional de Seul. A
aprovação favorece a carreira e o casamento

net. No Megastudy, um dos mais bem-
sucedidos cursinhos da Coreia do Sul,
um professor de Inglês chegou a receber
US$ 2 milhões em 2005. Ele ganhava
o equivalente a 23% do faturamento
com as vendas de cursos on-line. Quem
compra o curso pode baixar e acessar
as aulas um número limitado de ve-
zes, no computador ou em tocadores
portáteis de música e vídeo.

O fundador do Megastudy,
Son Joo Eun, afirmou à revista Busi-
nessWeek que o ensino a distância será
rapidamente elevado a principal meio
de estudo do país. A empresa foi aber-
ta no ano 2000 oferecendo somente
cursos on-line, e não pára de crescer.
Estima-se que, no ano passado, o fa-
turamento com as aulas virtuais tenha
sido de US$ 65 milhões, 40% a mais
que em 2005. Mais recentemente, o
Megastudy entrou no ramo dos cursos
presenciais. Nesse departamento, o lu-
cro previsto é de US$ 38 milhões.

No Brasil, vídeos e recursos mul-
timídias já são usados nos cursinhos
como complemento das aulas presen-
ciais. Mas ainda não há perspectivas
de que venham a substituir a sala
de aula. O supervisor de tecnologia
e multimídia do Sistema Anglo de
Ensino, Assas Saigueboim, acredita
numa combinação dos dois formatos.
"O custo do curso a distância é bem
menor, mas ainda não é eficiente para
alunos dessa faixa etária, entre 16 e
18 anos", diz ele. "Isso envolve matu-
ridade. Ainda apostamos na relação
do professor com o aluno."
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