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A estudante Chen
LingLong, de 18 anos, fez par-
te do batalhão de 10,2 milhões
dechinesesqueprestouemju-
nho o exame nacional de ad-
missão nas universidades, o
maior vestibular do mundo.
Chen e outros 6,3 milhões de
aprovados se juntaram a uma
população universitária que
cresce a taxas recordes desde
o fim da década de 90. “Você
nunca esquece a sua pontua-
ção”, disse Chen ao Estadão.
edu no refeitório daUniversi-
dade de Esportes de Pequim,
onde cursa o 1º ano de Inglês.

Chamado de gaokao, o ves-
tibular é visto pelos candida-
tos como um momento cru-
cial, capazdedefinirosucesso
no ultracompetitivo mercado
de trabalho chinês. A aprova-

ção no exame é um dos mais
fortes símbolos de status so-
cial em um país que tem uma
milenar tradição de valoriza-
ção do estudo e da figura do
intelectual.Dirigentesdevilas
rurais que têm moradores
aprovados no gaokao fazem
questãodedivulgarainforma-
ção aos visitantes.

Oexamenacional é realiza-
do nasmesmas datas, 7 e 8 de
junho – em algumas regiões,
tambémnodia9 – emobiliza a
sociedadechinesa.Háumespí-
ritocoletivodeapoioaoscandi-
datos. Em várias cidades, eles
têmtransportepúblicogratui-
to nos dias de prova e muitos
taxistas trabalham como vo-
luntáriospara transportar es-
tudantesdegraça.Alunosque
esquecem documentos são le-
vados de volta à casa em car-
rosdapolíciacomsirenes liga-
das, para retornar a tempo de
realizar o exame.

FILHOSÚNICOS
Ospais dos vestibulandos têm
participação ativa nos dias de
prova. Uma das imagens re-
correntes nessas ocasiões é a
dehomensemulheresaflitosà
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espera dos filhos nos portões
dos locaisdeexame.Emvirtu-
dedaseverapolíticadecontro-
le de natalidade adotada des-
de o fim dos anos 70, a China
temumalegiãode100milhões
defilhosúnicos, sobreosquais
recaem as expectativas dos
pais e dos quatro avós.

Antes das provas, muitos
pais vão aos templos erguidos
emhomenagemaConfúciopa-
ra rezar pelo sucesso dos fi-
lhos. Filósofo que marcou co-
mo nenhum outro a identida-
de chinesa, Confúcio (551-479
a.C.) era umdefensor do estu-
doeaperfeiçoamentoconstan-
tes.Foielequeminspirouomo-
delo de seleção de funcioná-
rios do Império por exames
abertos a todos e baseados no
mérito dos candidatos.

Essa tradição de respeito à
educação foi brutalmente ata-
cadaduranteaRevoluçãoCul-
tural (1966-1976), quando to-
dasasuniversidadesforamfe-
chadaseosestudantesmanda-

dosàzonaruralparatrabalha-
rema terra e serem“reeduca-
dos”peloscamponeses.Sóem
1977, um ano após a morte do
líder da Revolução Cultural,
MaoTsé-tung,ogaokaofoires-
tabelecido. Em 1978, a China
tinha 856 mil universitários.
Hoje são 20,2milhões.

Como virtualmente todos
os inscritos no gaokao, Chen
Long sabe de cor sua nota, 591
pontos em750possíveis. O re-
sultadonão foi suficiente para
ela ser admitida na instituição
de preferência, o Instituto de
Tecnologia de Xangai, mas
permitiu que ela entrasse na
Universidade de Esportes de

Pequim, anúmero 2da sua lis-
ta. Isso ocorreu porque o exa-
me divide as universidades,
dasdeeliteàsdemenorprestí-
gio. O candidato pode esco-
lher em ordem decrescente
um número limitado de insti-
tuições e cursos de sua prefe-
rência em cada um desses ní-
veis, aos quais terá acesso se
atingiranotadecorteexigida.

Apesar de seu caráter na-
cional, o vestibular chinês não
tem,desde2003,provasidênti-
casemtodooterritório.Dezes-
seis regiões, de um total de 32,
elaboram seus próprios tes-
tes, seguindo orientações da-
das peloMinistério da Educa-

ção. Chen, por exemplo, fez o
teste em sua província de ori-
gem,Fujian,maspodiasecan-
didataraqualqueruniversida-
de do país, como todos os de-
mais estudantes.

FRAUDES
LiuHaifeng,diretordeCentro
de Pesquisa emEducação Su-
periordaUniversidadedeXia-
men, afirma que o modelo re-
gionalizadorefleteadiversida-
dedopaíseevitao impactona-
cional de eventuais fraudes.
Liu lembra um caso real para
justificaranecessidadedemu-
dança. Em determinado ano,
umdostemasderedaçãoeraa

história de umamãe que dizia
gostar de comer a cabeça do
peixe. Na verdade, ela queria
que os filhos ficassem com a
melhor parte, o corpo, e fingia
gostardecomeroquesuposta-
mente era a menos saborosa.
Mas para os moradores da
Província de Guangdong, no
sul da China, a cabeça é ame-
lhorpartedopeixe.Amãeque
parecia generosa no norte do
país era uma egoísta no sul.

Poroutro lado, o combatea
fraudeséumdosmaiorespro-
blemas para as autoridades,
principalmente por causa dos
recursos tecnológicos cada
vezmaissofisticadosàdisposi-
ção dos candidatos. Liu disse
queváriasescolasutilizamblo-
queadores de sinal de celula-
resduranteosexameseosalu-
nos são revistados para que
nãoentremnos locaisdaspro-
vas com aparatos eletrônicos.

Osresponsáveispelaelabo-
ração dos testes ficam isola-
dos durante um mês antes da
realização do gaokao e estão
sujeitos a pena de 7 anos de
prisão caso revelem o conteú-
dodaprovaaalgumcandidato
ou a terceiros. Estudantes pe-
gos colando no gaokao ficam
proibidos de fazer o exame
por um período de 1 a 3 anos.
Asautoridadestambémregis-
tram o fato no prontuário do
vestibulando, que o acompa-
nhará por toda a vida.

O Ministério da Educação
sustentaqueonúmerodefrau-
des tem caído a cada ano e no
examede2009asirregularida-
desenvolveram2.219candida-
tos, o equivalente a 2,3%do to-
tal. O mais célebre caso de
fraudedogaokaodesteano in-
cluiu a contratação de 17 estu-
dantes da Província de Shan-
dong, que tem um dos melho-
res padrões de ensino do país,
pararealizaremoexamenolu-
gar de candidatos na Provín-
cia de Gansu.

O esquema foi revelado
quando um dos fiscais perce-
beu que o rosto da pessoa que
se apresentou como candida-
to era totalmente diferente do
da fotografia que constava de
sua ficha de inscrição. Segun-
doLiu, algumasprovíncias es-
tãocoletandodigitaisdosestu-
dantes para tentar impedir
que outras pessoas façam os
testes em seus lugares.

ORGULHO–
HanWenlong, filho
decamponesesda
ProvínciadeHenan,
mostracertificado
deaprovaçãona
Universidade
Tsinghua,
emPequim,
noúltimogaokao
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Alistadoscursoscommaiornú-
merodealunosnasuniversida-
deschinesasétotalmentedife-
rentedabrasileiraerefleteofor-
tecrescimentoeconômicodo
país.Otopodorankingéocupa-
dopelaáreadeEngenharia,na
qualestãomatriculados7,27
milhõesdeestudantes,36%do
totalde20,2milhõesdeuniversi-
táriosdaChina.O2.ºlugarfica
comAdministração,com3,96
milhõesdealunos(19,6%).Em
2009,Engenhariaatraiu37%
dosnovosestudantes;Adminis-
traçãoficoucom21%.

PopularnoBrasil,Direitofica
em8.ºlugarnapreferênciados
chineses.Nogaokaode2008,
191,8milaprovadosescolheram
Direito,oqueelevouototalde

estudantesa695,8mil(3,44%).
Apráticadaadvocaciachegoua
serbanidadaChinadepoisda
RevoluçãoComunistade1949e
começouaserretomadacomas
reformaspromovidasporDeng
Xiaopingapartirde1978.Mas
numregimeautoritário,quede-
témabsolutocontrolesobreo
Judiciário,advogadosqueou-
samdesafiaroEstadoficamsujei-
tosàperdadalicençaparaexercí-
ciodaprofissãoeatéaprisão.

Aáreaqueocupao3.ºlugar
napreferênciadoschineseséa
deHumanas,queincluiLiteratu-
ra,LínguasEstrangeiraseArtes.
Tem3,1milhõesdematriculados
(15,3%dototal).Emseguida,
apareceMedicina,cursodeesco-
lhade1,5milhãodeuniversitá-
rios(7,5%douniversodeestu-
dantes). ● CLÁUDIATREVISAN

Além das questões regio-
nais, o gaokao oferece duas
provas distintas para alunos
das áreas de Humanas e Exa-
tas, que na China são chama-
dasdeArtes eCiências.Masa
escolha não depende do curso
que o candidato pretende fa-
zer na universidade, mas sim
do que ele estudou no 2º grau.

No fim do 1º ano do ensino
médio,oschinesestêmquede-
finirsequeremestudarHuma-
nasouExatasnosdoisanosse-
guintes. Um aluno de Exatas
pode decidir cursar Filosofia
na universidade, mas terá de
fazer no gaokao uma prova
comquestões de química, bio-
logiaefísica.Asprovasespecí-
ficas para as áreas de Huma-
nas são as de história, geogra-
fiaepolítica.Alémdaredação,
há três disciplinas comuns a
estudantesdeHumanaseExa-
tas: chinês, matemática e lín-
gua estrangeira, que normal-
mente é o inglês.

Quem consegue ultrapas-
sarabarreiradovestibular in-
variavelmenteafirmaqueavi-
da universitária é muito mais
tranquila que a do ensino mé-
dio, na qual os estudantes vi-
viam sob a constante pressão
do desempenho no gaokao. O
câmpus também dá aos filhos
únicoschinesesachancedevi-
veremcompessoasdamesma
idadeduranteoperíododedu-
raçãodos cursos.Quase todos
osestudantesmoramnosdor-
mitórios das universidades.

He Yang Yi, de 18 anos, foi
aprovada este ano para o cur-
sodeComunicaçãonoInterna-
tional College of Beijing. Seus
pais são de Pequim, mas He
Yang decidiu morar no câm-
pus, assim como todos os seus
colegas de classe.

SEMGRATUIDADE
Outra característica do ensi-
no superior chinês é a cobran-
ça de mensalidades, mesmo
em instituições públicas. A fa-
mília de Chen paga anuidade
de US$ 880 na Universidade
de Esportes de Pequim, mais
US$ 132 pelo dormitório, divi-
dido entre seis alunos. Os pais
de He Yang pagam 30 mil
yuanspor ano, o equivalente a

US$ 4,4 mil, valor que supera
a renda per capita do país. No
International College, os pro-
fessores do curso de Comuni-
caçãosãoestrangeiroseasau-
las, ministradas em inglês. Os
estudantes ficarão dois anos
naChina e completarão o cur-
sonaUniversidadedeBedfor-
dshire, Inglaterra, onde terão
a opção de permanecer mais
um ano para o mestrado. O
anonaInglaterracustaráà fa-
míliadeHeYangUS$29,4mil.

Apesar das reservas de
muitoschinesesaopadrãoaca-
dêmico das suas universida-
des, as instituições de elite do
paístêmganhoprestígiointer-
nacional. O conceituado ran-
kingdas200melhoresuniver-
sidades do mundo preparado
pelo jornal britânico The Ti-
mes traz na sua última edição
seis representantes da China.
O grupo é liderado pela Uni-
versidade Tsinghua, que tem
sede em Pequim. Única insti-
tuição brasileira a aparecer
na lista no ano passado, na

196ª posição, a Universidade
de São Paulo foi excluída do
ranking em 2009.

Quandosaemdafaculdade,
osestudanteschinesesenfren-
tam uma nova barreira, cuja
transposição está cada vez
mais difícil: encontrar empre-
go em um mercado inundado
por profissionais diplomados.
Fora das instituições de elite,
muitos dos formandos não
atendem aos requisitos míni-
mos de seleção das grandes
empresas, principalmente
multinacionais.

A principal crítica que se
faz ao gaokao está na origem
dosproblemasenfrentadospe-
los recém-formados. Para
seus detratores, o exame não
estimula o pensamento criati-
vo e independente e premia
apenasacapacidadedememo-
rização do aluno, que terá no-
tas mais altas quanto mais se
aproximar das respostas-pa-
drão.Nadamuitodiferentedo
que grande parte deles verá
nas universidades. ●
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HeYangYi,
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pormorarno
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Engenharia lideraprocura

C
LÁ

U
D
IA

T
R
E
V
IS
A
N
/A

E

Text Box
O Estado de S.Paulo, São Paulo, 27 out. 2009, .Edu, p. 14-16.




