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ideias acontecem.

PEQUIM

A China embarcou no fim da
décadapassada emumagres-
sivoprogramadeexpansãodo
ensino superior. De 1999 a
2008, o total de alunosquintu-
plicou, subindo de 4,1 milhões
para 20,2milhões.
O movimento foi acompa-

nhado do aumento no número
de estudantes de pós-gradua-
ção e de alunos no exterior.
Em 2008, havia 180mil chine-
ses estudando em outros paí-
ses, ante 23,7 mil em 1999. A

China é o país com maior nú-
mero de estudantes nos Esta-
dos Unidos depois da Índia,
mas no atual ritmo de cresci-
mentodeveráatingiroprimei-
ro lugar até 2010. Quanto à
pós, o total de alunosmatricu-
lados em cursos saltou de
233,5 mil em 1999 para 1,3 mi-
lhão em 2008.
DeacordocomoMinistério

da Educação, 23% da popula-
ção do país em idade universi-
táriaestámatriculadanoensi-
no superior, um aumento de 8
pontos porcentuais em rela-

çãoaos 15%de2002.Essepro-
cessodeexpansãocomeçoulo-
go depois da crise asiática de
1998,quandoaChinaviuamea-
çado seu modelo de desenvol-
vimentopelaquedadademan-
da pelas suas exportações.
OchinêsTangMin, queera

economista do Banco de De-
senvolvimento daÁsia, defen-
deu na época a tese de que o
país deveria aumentar o con-
sumo doméstico, para se tor-
nar menos vulnerável aos hu-
mores da economia mundial.
Na opinião deTang, a precon-
diçãoparaofortalecimentodo
poder de compra era a expan-
são do número de chineses
comdiploma universitário.
Alémdisso, no fimda déca-

da de 90, a China estava em
um amplo processo de refor-
ma do setor público, com o fe-
chamento de centenas de em-
presas estatais e a demissão
de milhões de trabalhadores.
Nesse cenário, fazia sentido
adiaraentradanomercadode
trabalho de algunsmilhões de

estudantes do 2º grau.
Emanosrecentes,ainunda-

çãodomercadoporrecém-for-
mados gerou uma enorme
pressão na busca por empre-
gos. “O plano de grande am-
pliaçãodapopulaçãouniversi-
táriaéaprincipal razãoparao
atual problema de desempre-
go”, disse no início do ano
Zhou Haiwang, vice-diretor
deEstudosdePopulaçãoeDe-
senvolvimento da Academia
deCiênciasSociaisdeXangai,
segundo o jornalChinaDaily.
DeacordocomoMinistério

do Trabalho, no ano passado
30%dos5,11milhõesdealunos
que saíram das universidades
não conseguiram colocação
no mercado. Em números ab-
solutos, isso significa 1,5 mi-
lhão de pessoas, 500 mil a
mais do que no ano anterior.
Esse grupo se juntou aos 6,1
milhões formados em 2009,
que enfrentaram dificuldades
aindamaioresporcausadacri-
se financeira global. ● CLÁUDIA
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