


Não menos que isso. Estude mais de
dez horas ao dia. Inclusive aos sábados
e domingos. Toque piano ou violino.
Ou os dois. Mas nem pense em tocar
violão. Pratique duas, três horas di-
árias com os instrumentos. Tenha
um inglês impecável. Seja fluente em
francês e em outro idioma. Faça es-
portes. Não questione. Cante o hino
do país todos os dias. Não assista TV.
Não viaje, nem durma na casa de ami-
gos. Nada de grupos de teatro. E leia,
leia muito. Se essa rotina lhe parece
exagerada, insuportável, saiba que, na
China, ela é mais do que comum. E não
é tão desumana quanto parece para
nós, ocidentais. Os chineses não só se
acostumaram com essa vida voltada
para a educação rígida desde a infân-
cia, como sentem orgulho de formarem
os alunos mais aplicados. Hoje, apenas
35 anos depois da sua abertura econô-
mica, período em que passou a investir
no setor educacional, a China tem o 
ensino mais eficaz do mundo.

Os resultados do principal exame
de avaliação de aprendizado mundial,
o Pisa (Programme for International
Student Assessment), anunciados em
dezembro passado, comprovam isso.
Com folga, os chineses conquistaram
o primeiro lugar em todas as catego-
rias: ciências, leitura e matemática .»



» Neste último quesito, a supremacia
do país chegou a 600 pontos, a maior
pontuação de todas as provas, e 48
pontos acima sobre o segundo coloca-
do, Cingapura. Também representou
113 pontos acima dos Estados Unidos
(17º no ranking geral) e 214 a mais
que o Brasil (53º) . "Os alunos sofrem
uma pressão muito grande na China,
é uma obsessão coletiva pela melhor
educação do mundo", diz a professora
brasileira Tarsila Borges, que leciona
língua portuguesa há quatro anos na
Universidade de Pequim. Segundo
ela, a principal diferença não está na
estrutura, mas na mentalidade. Tanto
é que o governo chinês investe apenas
3,4% do Produto Interno Bruto (PIB)
na educação — menos do que os 4,7%
do PIB que o Brasil investiu em 2010
e do que os 6% recomendados pela
Unesco. "Se você se esforçar, tudo
consegue. É esse o raciocínio."

Essa filosofia causou grande po-
lêmica em janeiro, nos Estados Uni-
dos, quando a professora de direito
da escola de direito de Yale e filha
de chineses, Amy Chua, publicou no
The Wall Street Journal um artigo que
explicava "por que as mães chinesas
são superiores". O texto, primeiro ca-
pítulo de seu livro Battle Hymn ofthe 
Tiger Mother (O Hino de Batalha das
Mães Tigres, sem edição brasileira),
dizia que o pulso firme das mulhe-
res chinesas tornava seus filhos mais
competentes. Por isso Amy conta com
naturalidade o dia em que rejeitou um
cartão de aniversário de uma das suas
filhas por não estar bom o suficiente.
A garota, então com seis anos, teve
que refazer. Absurdo? Para Amy, é 
parte de um endurecimento da per-
sonalidade. A excessiva preocupação
dos pais ocidentais com a psicologia
das crianças, diz ela, é que atrapalha
a formação de caráter.

Como era de se esperar, o artigo
repercutiu pelo mundo afora e ser-
viu para trazer à tona uma discussão:
seria essa severidade o segredo para
uma educação de qualidade em tão
pouco tempo? G A L I L E U desbravou
as características das salas e dos la-
res da China para tentar responder.
E mostra como funciona a dura rotina
educacional naquele país.



Text Box
Fonte: Galileu, São Paulo, n. 236, p. 54-57, mar. 2011. 




