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Receita
asiática de
educação
universal
Na Coreia do Sul, parcela da população
com diploma quase dobrou em dez anos

Avanço. Crianças usam robô em escola coreana, onde parcela da população alfabetizada subiu de 22% para 99% em 60 anos

Claudia Sarmento
CORRESPONDENTE DO GLOBO
TÓQUIO

A economia da Coreia do Sul es-
tá longe do desempenho da eco-
nomia da China e do Japão, mas
o sistema educacional do peque-
no país espremido entre as duas
potências asiáticas se transfor-
mou em referência mundial.
Quando a 2.ª Guerra terminou,
apenas 22% dos coreanos eram
alfabetizados. Hoje, no lado sul
da península, o porcentual é de
quase 99%. Os sul-coreanos es-
tão entre os povos mais educa-
dos do mundo.

Não é só uma política de gover-
no, mas uma obsessão nacional.
A força motora do crescimento
econômico sul-coreano é a edu-
cação, dizem os analistas.

Nos relatórios da Organiza-
ção para a Cooperação e o Desen-
v o l v i m e n t o E c o n ô m i c o
(OCDE), a Coreia do Sul tem lu-
gar cativo na lista dos dez melho-
res na área educacional. Seus in-
dicadores estão frequentemen-
te acima da média.

Em apenas dez anos, até 2010,
o porcentual de sul-coreanos

com diploma universitário su-
biu de 24% para 40%. Pelo me-
nos 80%, entre 25 e 64 anos, ter-
minaram o segundo grau (se a
análise recair sobre a faixa etária
entre os 25 e 34 anos, o índice
sobe para 98%).

Ninguém duvida de que, sem a
formação de capital humano,
Seul não seria hoje um polo in-
dustrial e tecnológico tão funda-
mental, sede de pesos pesados
como Samsung, LG e Hyundai.

“Na Coreia do Sul, a educação
vem acima de tudo e isso explica
a grande quantidade de enge-
nheiros que o país formou nos
últimos anos”, diz o analista Han-
soo Kang, do Instituto de Pesqui-
sas Econômicas da Samsung.

Oprincípiodaeducaçãouniver-
sal foi implantado logo após o fim
da Guerra da Coreia, na década
de 50. As escolas do ensino básico
são gratuitas e o currículo das ins-
tituiçõespúblicasé único,estabe-
lecidopelo governo federal. Oen-
sinomédio écusteado porimpos-
tos, enquanto a maior parte das
universidades é privada.

China e Japão. Embora, em ter-
mos de porcentual do Produto

Interno Bruto (PIB), o investi-
mento em educação não esteja
entre os mais altos do mundo —
em torno de 4,5% –, os gastos par-
ticulares compensam.

As famílias coreanas não me-
dem esforços para a formação
dos filhos, encarada como a prin-
cipal garantia de futuro. É co-
mum as crianças saírem da esco-

la e seguirem para cursinhos, até
nos fins de semana. A maioria
tem ajuda de professores particu-
lares, um investimento visto co-
mo essencial em todas as classes
sociais. O ensino do inglês, obri-
gatório no sistema público, é
uma das grandes preocupações.
Os sul-coreanos sabem que, sem
o domínio dessa língua, suas
chances despencam num merca-
do de trabalho globalizado.

“Mesmo em 1950, quando o
país ainda tinha uma renda per
capita equivalente à do Haiti, os
padrões de formação dos profes-
sores já eram muito elevados.
Eles são muito bem pagos e têm
status social elevado”, diz o pro-
fessor Michael Seth, da Universi-
dade de James Madison (EUA),
autor de livros sobre a educação
sul-coreana.

Com imensas diferenças so-

ciais, os desafios educacionais
da China são maiores, mas o país
vem aumentando os investimen-
tos no setor nos últimos anos.
Os chineses lideraram o ranking
do Programa Internacional de
Avaliação de Alunos (Pisa, na si-
gla em inglês) em 2010, à frente
da Coreia. Receberam as maio-
res médias nas áreas avaliadas:
leitura, matemática e ciência.

O poder da segunda maior eco-
nomia do mundo tem permitido
que as famílias chinesas paguem
para que seus filhos estudem fo-
ra do país, nas melhores universi-
dades. Um estudo divulgado em
setembro pela Academia de
Ciências Sociais da China mos-
trou que um em cada sete alunos
matriculados em cursos no exte-
rior é chinês. Nos EUA, esse por-
centual chega a 22%. Em uma dé-
cada, o número de estudantes no

estrangeiro aumentou 17 vezes.
No Japão, 45% da população

tem educação superior, segundo
a OCDE. A evasão escolar é bai-
xíssima: 96% dos adolescentes
completam o ensino médio. Mas
no país, que perdeu o posto de
segunda maior economia do
mundo para a China, é cada vez
menor o número de estudantes
que buscam instituições de ensi-
no no exterior.

A queda, de pelo menos 11%
nos últimos anos, preocupa as
empresas japonesas, que preci-
sam de profissionais com forma-
ção internacional para se torna-
rem mais globais. A crise no país
reduziu as oportunidades, mas
uma das principais discussões
sobre a qualidade da mão de
obra japonesa hoje diz respeito à
falta de interesse dos jovens em
olhar para o mundo lá fora.
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MERCADO DE TRABALHO E EDUCAÇÃO

HANSOO KANG
ANALISTA DO INSTITUTO DE
PESQUISAS ECONÔMICAS DA
SAMSUNG
“Na Coreia do Sul, a educação
vem acima de tudo e isso
explica a grande quantidade
de engenheiros que o país
formou.”
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