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EDUCAÇÃO

BANCO DE QUESTÕES

100 mil

instituições de ensino se inscreveram
para elaborar questões para a prova

é o número de itens na base de dados do Enem que
o governo federal quer atingir com essa iniciativa
MARCOS DE PAULA/AE

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

O carioca Tomaz Mefano, de
21 anos, foi o primeiro colocado na seleção preliminar da
10.ª edição do Chinese Bridge, concurso de proficiência
na língua chinesa. Aluno do
quintoperíododeRelaçõesInternacionais 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 edição final do concurso, que terá 140 jovens de vários países.
O Chinese Bridge é realizado desde 2001 pelo Ministério da Cultura da China. No
Brasil, o projeto é organizado
pela embaixada do país e pelo
Instituto Confúcio na Unesp.
Mefanocontaqueointeres-

se pelo país oriental começou
aos 16 anos. Na ocasião, ele ganhou uma bolsa para cursar o segundo ano do ensino médio em
Chang Zou, que fica a quatro horas de trem de Xangai. “Fiquei
um tempo boiando. Aprendia na
marra”, diz ele, que morou na casadeumafamíliachinesa.“Apartir daí, eu me interessei muito
pela língua e pela cultura.”
Depois que voltou para o Brasil, Mefano continuou estudando mandarim e foi monitor em
aulasnaAssociaçãoCulturalChinesa, na Barra da Tijuca, zona
oeste do Rio. Quando completou 18 anos, trocou o carro prometido pelo pai por uma nova
viagem à China. Voltou com 19.
“Aí,sim,conheci aGrandeMuralha, os pontos turísticos.”
O estudante da UFRJ pretende se especializar nas relações
entreBrasil eChina.Desdeaúlti-

Cultura diferente. Tomaz Mefano, de 21 anos, está se preparando para representar o Brasil na final do Chinese Bridge
ma viagem, mantém “um casinho” com uma chinesa. Na seleção realizada em 30 de abril, o
brasileiro leu poesias em chinês,
fez uma apresentação com violãoemquetocouumamúsicatradicional tibetana e respondeu a
uma bateria de perguntas.
Participaram como jurados o
conselheiroculturaldaembaixada chinesa, Shu Jianping, a cônsul-geral-adjunta em São Paulo,
GuYunfen, adiretorado Instituto Confúcio da Unesp, Su Yimei,
e o diretor do Instituto Confúcio
da UnB, Chen Jia Ying. “Vai ser
umgrandesaltona minhaformação.Não éumaexperiência qual-

quer.Serámaisumaoportunidade de entender a cultura chinesa, que é bem diferente da nossa”,dizMefano.“Nãotenhomuita expectativa de ganhar, mas
queria ficar bem colocado, porquede vez emquando surge uma
bolsa. Sou o único brasileiro, é
bom representar o País.”
Integrantedo centroacadêmico da UFRJ, ele elogia os chineses e pensa em morar lá. “Não é
parapuxar osaco. Eles sãomuito
receptivos”, diz. “Vou para conhecer mais. Menos com sangue
nos olhos e mais com o peito
aberto para aprender. O importante é participar.”

Participantes da
competição devem
ter menos de 30
● O Chinese Bridge é um concur-

so que o Escritório Nacional da
China para o Ensino da Língua
Chinesa como Língua Estrangeira (Hanban) realiza há cerca de
dez anos. O objetivo é testar a
proficiência de jovens estrangeiros 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 cobradas competências linguísticas e de alfabetização em chinês, além do conhecimento
das condições contemporâneas da China, da cultura do
país e a habilidade de aprendizagem do candidato. No Brasil, uma das etapas do concurso ocorre no Instituto Confúcio, na Universidade Estadual
Paulista (Unesp). / F.W.

ENTREVISTA

Sung-Sang Yoo, diretor da ONG Educators Without Borders

mobilidade social?

‘Crescimento econômico deve ser
integrado a políticas educacionais’
Rafael Moraes Moura
BRASÍLIA

O sul-coreano Sung-Sang
Yoo, diretor da ONG Educators Without Borders, veio
ao Brasil pela primeira vez para participar, na semana passada, do Seminário Internacional Educação e Desenvolvimento – Integrando Políticas, promovido pela Unesco.
Leia abaixo a entrevista exclusiva concedida ao Estado.
● Em 1958, Coreia do Sul e

Gana tinham o mesmo Produto Interno Bruto (PIB) per ca-

pita. Nas décadas seguintes, surgiu uma diferença brutal, com a
Coreia despontando. Até que ponto isso pode ser atribuído ao investimento em educação?

Esse resultado se deveu a um esforço do governo coreano em
conciliar crescimento econômico e políticas educacionais. A
Coreia do Sul tem a tradição de
manter esse tema dentro de
seus valores. Depois da 2.ª Guerra Mundial, o governo começou
a pensar nos alicerces da sociedade, com a educação no centro da construção da identidade nacional. Fica impossível
pensar em crescimento econô-
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Docente. Recurso para ensino
mico sustentável sem investimento em ensino.
● De que forma a escola conse-

guiu servir de plataforma para a

Depois da 2.ª Guerra, a escola
conseguiu ser um bom mediador para aqueles que pretendiam alcançar uma posição social mais elevada. Isso pode ser
traduzido em uma palavra: meritocracia. Hoje, para os pais, a
educação é uma preocupação
constante na criação dos filhos,
mas nem sempre foi assim. Durante os anos 1960, muitas famílias acreditavam que apenas o filho homem poderia ir à universidade. As mulheres, após completarem o ensino médio, tinham de ir trabalhar. Em apenas uma geração a mentalidade
mudou. Os casais têm um ou
dois filhos e acham que todos
devem concluir os estudos.
● O investimento privado em educação na Coreia do Sul é um dos
maiores do mundo. Essa é uma
questão que não deve dizer respeito apenas ao Estado?

É uma questão que deve ser gerenciada por agências públicas.
A educação também é um negócio que dá lucro e o serviço do
setor privado tem sido de boa
qualidade. O investimento privado vem crescendo, enquanto
o público se estabilizou. Discute-se que o governo deve focar
em mais recursos para a educação pública, até como forma de
diminuir a intervenção do setor
privado. Mas as escolas privadas são monitoradas pelo governo, que garante qualidade. O governo 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 educação (em décadas passadas, o índice 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 situação do Brasil com curiosidade. Vocês são a sétima maior
economia do mundo e para
onde esse dinheiro vai? Há dinheiro suficiente para realizar mudanças estruturais em
educação. A questão não é
apenas recursos, mas gerenciamento e transparência.
● O senhor é a favor de sistemas de premiação para melhores 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 monitorados, para que a qualidade do
ensino seja mantida.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 9 maio 2011, Primeiro Caderno, p. A16.
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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.

Ouça. Programa Planeta Estadão
na rádio ‘Estadão ESPN’
blogs.estadao.com.br/planeta
WILLIAM WEST/AFP

Lei ambiental:
Marina Silva
envia proposta
ao governo
A ex-senadora e candidata
derrotadaàPresidênciadaRepública 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 Código Florestal. O texto da reforma foi feito pelo deputado Aldo 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 debatee para apresentar as propostas
para corrigir o texto equivocado,
no meu entendimento, que foi
apresentado”, disse Marina.
Também presente no seminário, a procuradora da República
Adriana Zawada Melo disse que
o Ministério Público está acompanhandoatramitaçãodo projetodealteraçãodoCódigoFlorestal.“Temosuma posturainstitucional contrária aos termos em
que ele está sendo votado. A depender do que se torne a versão
final,a dependerdotextoque vai
ser aprovado e levado à sanção, à
luz de um estudo técnico que fizemos para embasar nossa postura contrária, o procurador-geral da República vai avaliar a possibilidade de se entrar com essa
ação direta de inconstitucionalidade, sim”, disse.

DIVULGAÇÃO

Apreensão. Madeira ilegal encontrada em operação
SERRA DA BOCAINA

Operação flagra
irregularidades
A Operação Mosaico Bocaina I,
para coibir crimes ambientais
nos limites de unidades de conservaçãonaSerradaBocaina,au-

tuou e embargou construções
muitopróximasderios.Umaserraria clandestina no entorno do
Parque Nacional da Serra da Bocainafoi lacradaemadeiraserrada – de espécie da Mata Atlântica
– foi apreendida. Foram encontradas armadilhas para caça.
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RESGATE

Países ricos silenciam
sobre ajuda aos pobres

Socorristas ajudam
baleias em ilhas

Os países ricos deixaram passar
o prazo definido pela ONU para
apresentarumplano deassistência a países em desenvolvimento
nocombateàsmudançasclimáticas. Entre os industrializados,
apenas Rússia e Ucrânia enviaram carta à ONU até o prazo de
1.º de maio – mas para dizer que
nãosesentemobrigadosacontribuir com o acordo de fornecer
US$ 30 bilhões em verbas climáticas 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 desenvolvidos continuam a hesitar
em honrar mesmo as promessas
mais modestas”, diz Clifford
Polycarp, do Instituto de Recursos Mundiais.

Baleias-piloto que encalharam no arquipélago Flórida
Keys(EUA),nasemanapassada, acabaram sendo tratadas
por socorristas num “cercado
temporário” (foto). As baleias
precisavam ser hidratadas e
alimentadas,poisestavamfracas, segundo o chefeda operaçãode resgate,RobertLingenfelser. Uma delas foi sacrificada. / FRANCISCO CARLOS DE ASSIS
e AFRA BALAZINA, COM AGÊNCIAS
REUTERS

