
O Brasil jamais será a China, e a recíproca é rigorosamente verdadeira. Mas, 

quem sabe, talvez pudéssemos aprender algumas das lições que a China 

dá ao mundo, claro, com cuidadosa transcodificação e adequação à nossa 

realidade. 

Nos últimos meses, e à medida que a China avança e ocupa novas e re

levantes posições no contexto global, mais e mais se conhece dos hábitos 

e cultura daquele país. Ainda recentemente, a China massacrou todos os 

demais países no quesito educação. Na mais importante métrica de avalia

ção de aprendizado, consagrou-se em primeiríssimo lugar, com uma grande 

diferença sobre os demais países e em todas as 3 categorias: ciências, leitura 

e matemática. 

Em sua edição de março de 2011 a revista Galileu traçou um quadro mais 

que emblemático sobre o processo de educação das crianças chinesas. E, 

confrontando-se com o que acontece por aqui, essa distância, já descomu

nal, só tende a se acentuar. 

Segundo a Galileu, enquanto no Ocidente as crianças até os 3 anos já apren

deram a contar até 10, os chinesinhos aprendem a ler e a fazer cálculos nas 

4 operações. Precocemente, sob a ótica ocidental, são introduzidos a textos 

complexos e iniciados em música e ginástica. Ginástica todos os dias e antes 

de iniciar as aulas. Estudam os 7 dias da semana e aproveitam as férias para 

intensificar o aprendizado de idiomas, tecnologia e tai-chi-chuan. 

Todas as crianças se criam sozinhas e isoladas em seus quartos porque des

de 1975 os pais chineses só podem ter 1 filho. O objetivo, nos estudos, é 

alcançar nota 10 em todas as matérias. Quem não consegue é considera

do preguiçoso e só causa vergonha a seus pais. E brincar... Nem pensar. Já 

aprender música faz parte dà formação do chinesinho. Segundo os chineses, 

a música e a educação musical enobrecem uma pessoa. Todos aprendem um 

instrumento, muito especialmente piano e violino. 

Os avós ajudam e complementam, pessoalmente, a educação dos netos. As 

TVs, diferente do que acontece em outros países, ficam a maior parte do 

tempo desligadas. E os melhores alunos jamais são aclamados publicamente 

- obrigação - mas são censurados sistematicamente quando não cumprem 

suas obrigações mínimas de figurarem, sempre, dentre os melhores. 

Amy Chua, professora de direito de Yale, Estados Unidos, e filha de chine

ses, publicou recentemente um artigo no The Wall Street Journal afirmando 

que as mães chinesas eram superiores às mães americanas. Além de causar 

intensa polêmica, aumentou a tensão ao afirmar que recusou um cartão 

de aniversário de uma de suas filhas porque "não estava o suficientemente 

bom". E o cartão foi refeito. Segundo Amy, "a excessiva preocupação dos 

pais ocidentais com a psicologia das crianças é que atrapalha a formação 

do caráter". 

/ 

Não gostaria de quando criança ter passado por isso, mas que a educação 

chinesa tem muito a nos ensinar, não tenho a menor dúvida. Vamos aprender? 
famadia@mmmkt.com.br 

"Filhos jamais devem ser elogiados em público" 
Mãe Chinesa 
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