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O sul-coreano Sung-Sang
Yoo, diretor da ONG Educa-
tors Without Borders, veio
ao Brasil pela primeira vez pa-
ra participar, na semana pas-
sada, do Seminário Interna-
cional Educação e Desenvol-
vimento – Integrando Políti-
cas, promovido pela Unesco.
Leia abaixo a entrevista ex-
clusiva concedida ao Estado.

● Em 1958, Coreia do Sul e
Gana tinham o mesmo Produ-
to Interno Bruto (PIB) per ca-

pita. Nas décadas seguintes, sur-
giu uma diferença brutal, com a
Coreia despontando. Até que pon-
to isso pode ser atribuído ao in-
vestimento em educação?
Esse resultado se deveu a um es-
forço do governo coreano em
conciliar crescimento econômi-
co e políticas educacionais. A
Coreia do Sul tem a tradição de
manter esse tema dentro de
seus valores. Depois da 2.ª Guer-
ra Mundial, o governo começou
a pensar nos alicerces da socie-
dade, com a educação no cen-
tro da construção da identida-
de nacional. Fica impossível
pensar em crescimento econô-

mico sustentável sem investi-
mento em ensino.

● De que forma a escola conse-
guiu servir de plataforma para a

mobilidade social?
Depois da 2.ª Guerra, a escola
conseguiu ser um bom media-
dor para aqueles que preten-
diam alcançar uma posição so-
cial mais elevada. Isso pode ser
traduzido em uma palavra: me-
ritocracia. Hoje, para os pais, a
educação é uma preocupação
constante na criação dos filhos,
mas nem sempre foi assim. Du-
rante os anos 1960, muitas famí-
lias acreditavam que apenas o fi-
lho homem poderia ir à univer-
sidade. As mulheres, após com-
pletarem o ensino médio, ti-
nham de ir trabalhar. Em ape-
nas uma geração a mentalidade
mudou. Os casais têm um ou
dois filhos e acham que todos
devem concluir os estudos.

● O investimento privado em edu-
cação na Coreia do Sul é um dos
maiores do mundo. Essa é uma
questão que não deve dizer res-
peito apenas ao Estado?

É uma questão que deve ser ge-
renciada por agências públicas.
A educação também é um negó-
cio que dá lucro e o serviço do
setor privado tem sido de boa
qualidade. O investimento pri-
vado vem crescendo, enquanto
o público se estabilizou. Discu-
te-se que o governo deve focar
em mais recursos para a educa-
ção pública, até como forma de
diminuir a intervenção do setor
privado. Mas as escolas priva-
das são monitoradas pelo gover-
no, que garante qualidade. O go-
verno desempenha um papel
central no controle de ambas.

● Uma das principais discussões
no Brasil é elevar o investimento
público em educação para 7%
até 2020. Como é na Coreia?
Na Coreia, investimos entre
4,6% e 4,8% do PIB em educa-
ção (em décadas passadas, o índi-
ce superou 10%). Cerca de 15%
do orçamento nacional vai para

a área (em 2010, o orçamento
do governo federal para a área
foi de 3,22%), mas precisamos
mais que isso. Vejo a situa-
ção do Brasil com curiosida-
de. Vocês são a sétima maior
economia do mundo e para
onde esse dinheiro vai? Há di-
nheiro suficiente para reali-
zar mudanças estruturais em
educação. A questão não é
apenas recursos, mas geren-
ciamento e transparência.

● O senhor é a favor de siste-
mas de premiação para melho-
res alunos e professores?
Os alunos devem ir à escola
por causa de suas vontades.
Precisam de envolvimento
emocional com a escola e
não de recompensa material.

● E os professores?
Eles precisam ser monitora-
dos, para que a qualidade do
ensino seja mantida.

Estela, uma fêmea de macaco-aranha, foi
abandonada pela mãe Sunshine quando nasceu;
ela recebe os cuidados de funcionários do zoo
de Melbourne, na Austrália, para sobreviver.

SERRA DA BOCAINA

● O Chinese Bridge é um concur-
so que o Escritório Nacional da
China para o Ensino da Língua
Chinesa como Língua Estrangei-
ra (Hanban) realiza há cerca de
dez anos. O objetivo é testar a
proficiência de jovens estrangei-
ros na língua chinesa. Também
são concedidas bolsas em algu-

mas universidades do país.
Para participar, o candidato

deve ser universitário e ter até
30 anos. Nas provas, são co-
bradas competências linguísti-
cas e de alfabetização em chi-
nês, além do conhecimento
das condições contemporâ-
neas da China, da cultura do
país e a habilidade de aprendi-
zagem do candidato. No Bra-
sil, uma das etapas do concur-
so ocorre no Instituto Confú-
cio, na Universidade Estadual
Paulista (Unesp). / F.W.

A ex-senadora e candidata
derrotada à Presidência da Re-
pública Marina Silva (PV) se
comprometeu a enviar um
conjunto de propostas à Casa
Civil com sugestões para que
o governo adie mais uma vez a
votação da reforma do Códi-
go Florestal. O texto da refor-
ma foi feito pelo deputado Al-
do Rebelo (PCdoB-SP).

As propostas que Marina
prometeu enviar fazem parte
de um documento assinado
pelo PV, PSOL e ONGs que
participaram do Seminário
Nacional sobre o Código Flo-

restal, no sábado, em São Paulo.
“Obviamente, o adiamento é

para que se possa propor o deba-
te e para apresentar as propostas
para corrigir o texto equivocado,
no meu entendimento, que foi
apresentado”, disse Marina.
Também presente no seminá-
rio, a procuradora da República
Adriana Zawada Melo disse que
o Ministério Público está acom-
panhando a tramitação do proje-
to de alteração do Código Flores-
tal. “Temos uma postura institu-
cional contrária aos termos em
que ele está sendo votado. A de-
pender do que se torne a versão
final, a depender do texto que vai
ser aprovado e levado à sanção, à
luz de um estudo técnico que fi-
zemos para embasar nossa pos-
tura contrária, o procurador-ge-
ral da República vai avaliar a pos-
sibilidade de se entrar com essa
ação direta de inconstitucionali-
dade, sim”, disse.
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Baleias-piloto que encalha-
ram no arquipélago Flórida
Keys (EUA), na semana passa-
da, acabaram sendo tratadas
por socorristas num “cercado
temporário” (foto). As baleias
precisavam ser hidratadas e
alimentadas, pois estavam fra-
cas, segundo o chefe da opera-
ção de resgate, Robert Lingen-
felser. Uma delas foi sacrifica-
da. / FRANCISCO CARLOS DE ASSIS

e AFRA BALAZINA, COM AGÊNCIAS

A Operação Mosaico Bocaina I,
para coibir crimes ambientais
nos limites de unidades de con-
servação na Serra da Bocaina, au-

tuou e embargou construções
muito próximas de rios. Uma ser-
raria clandestina no entorno do
Parque Nacional da Serra da Bo-
caina foi lacrada e madeira serra-
da – de espécie da Mata Atlântica
– foi apreendida. Foram encon-
tradas armadilhas para caça.

Lei ambiental:
Marina Silva
envia proposta
ao governo
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Os países ricos deixaram passar
o prazo definido pela ONU para
apresentar um plano de assistên-
cia a países em desenvolvimento
no combate às mudanças climáti-
cas. Entre os industrializados,
apenas Rússia e Ucrânia envia-
ram carta à ONU até o prazo de
1.º de maio – mas para dizer que
não sesentem obrigados a contri-
buir com o acordo de fornecer
US$ 30 bilhões em verbas climá-
ticas iniciais para 2010-2012.

A falta de resposta é um revés
para o acordo, pelo qual a ajuda
deveria chegar a US$ 100 bilhões
por ano até 2010. “Os países de-
senvolvidos continuam a hesitar
em honrar mesmo as promessas
mais modestas”, diz Clifford
Polycarp, do Instituto de Recur-
sos Mundiais.

RESGATE
Socorristas ajudam
baleias em ilhas

Ouça. Programa Planeta Estadão
na rádio ‘Estadão ESPN’

blogs.estadao.com.br/planeta

Brasileiro é
finalista em
concurso
de chinês
Em busca de uma bolsa de estudos, aluno da
UFRJ vai disputar com jovens de 140 países

ENTREVISTA

Países ricos silenciam
sobre ajuda aos pobres
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BANCO DE QUESTÕES

instituições de ensino se inscreveram
para elaborar questões para a prova
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100 mil

Participantes da
competição devem
ter menos de 30

é o número de itens na base de dados do Enem que
o governo federal quer atingir com essa iniciativa

‘Crescimento econômico deve ser
integrado a políticas educacionais’
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Docente. Recurso para ensino

Operação flagra
irregularidades
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O carioca Tomaz Mefano, de
21 anos, foi o primeiro coloca-
do na seleção preliminar da
10.ª edição do Chinese Brid-
ge, concurso de proficiência
na língua chinesa. Aluno do
quinto período de Relações In-
ternacionais na Universidade
Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), ele disputou a vaga
com outros nove brasileiros.
Em julho, vai a Pequim, com
despesas pagas pelo governo
chinês, para participar da edi-
ção final do concurso, que te-
rá 140 jovens de vários países.

O Chinese Bridge é realiza-
do desde 2001 pelo Ministé-
rio da Cultura da China. No
Brasil, o projeto é organizado
pela embaixada do país e pelo
Instituto Confúcio na Unesp.

Mefano conta que o interes-

se pelo país oriental começou
aos 16 anos. Na ocasião, ele ga-
nhou uma bolsa para cursar o se-
gundo ano do ensino médio em
Chang Zou, que fica a quatro ho-
ras de trem de Xangai. “Fiquei
um tempo boiando. Aprendia na
marra”, diz ele, que morou na ca-
sa de uma família chinesa. “A par-
tir daí, eu me interessei muito
pela língua e pela cultura.”

Depois que voltou para o Bra-
sil, Mefano continuou estudan-
do mandarim e foi monitor em
aulas na Associação Cultural Chi-
nesa, na Barra da Tijuca, zona
oeste do Rio. Quando comple-
tou 18 anos, trocou o carro pro-
metido pelo pai por uma nova
viagem à China. Voltou com 19.
“Aí, sim, conheci a Grande Mura-
lha, os pontos turísticos.”

O estudante da UFRJ preten-
de se especializar nas relações
entre Brasil e China. Desde a últi-

ma viagem, mantém “um casi-
nho” com uma chinesa. Na sele-
ção realizada em 30 de abril, o
brasileiro leu poesias em chinês,
fez uma apresentação com vio-
lãoem que tocou uma música tra-
dicional tibetana e respondeu a
uma bateria de perguntas.

Participaram como jurados o
conselheiro cultural da embaixa-
da chinesa, Shu Jianping, a côn-
sul-geral-adjunta em São Paulo,
Gu Yunfen, a diretora do Institu-
to Confúcio da Unesp, Su Yimei,
e o diretor do Instituto Confúcio
da UnB, Chen Jia Ying. “Vai ser
um grande salto na minha forma-
ção. Não é uma experiência qual-

quer. Será mais uma oportunida-
de de entender a cultura chine-
sa, que é bem diferente da nos-
sa”, diz Mefano. “Não tenho mui-
ta expectativa de ganhar, mas
queria ficar bem colocado, por-
que de vez em quando surge uma
bolsa. Sou o único brasileiro, é
bom representar o País.”

Integrante do centro acadêmi-
co da UFRJ, ele elogia os chine-
ses e pensa em morar lá. “Não é
para puxar o saco. Eles são muito
receptivos”, diz. “Vou para co-
nhecer mais. Menos com sangue
nos olhos e mais com o peito
aberto para aprender. O impor-
tante é participar.”

Apreensão. Madeira ilegal encontrada em operação
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Cultura diferente. Tomaz Mefano, de 21 anos, está se preparando para representar o Brasil na final do Chinese Bridge
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