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RESUMO 
A partir dos pressupostos da Teoria do Capital Humano, que preconizam que a educação é um 
meio para se conseguir maiores conhecimentos e habilidades, tornando possível um 
incremento de renda futura, conforme demonstram Woodhall (1987), Blaug (1975) e Cunha 
(2007), este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de buscar evidências que permitam 
identificar as relações existentes entre o acesso ao ensino superior no Brasil e na Argentina e a 
renda da população. Para tanto, foi desenvolvida pesquisa empírico-analítica, a partir de um 
modelo estatístico que buscou obter a relação entre o nível de ensino superior, representado 
ora pelo número de ingressos no ensino superior ora pela quantidade de egressos, e a renda da 
população dos países estudados, por meio de uma regressão linear simples, com o uso do 
método dos mínimos quadrados ordinários (MQO). O período de análise compreendeu os 
anos de 1998 a 2008. Os resultados da pesquisa evidenciam, com significância estatística 
aceitável, que existe relação direta entre as variáveis representativas de ingressos e egressos 
em cursos de nível superior no Brasil e na Argentina. Conclui-se, portanto, que há evidências 
de que o ingresso ao ensino superior e a formação em curso de nível superior influenciam 
positivamente na renda dos indivíduos, tanto no Brasil quanto na Argentina. 
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1 INTRODUÇÃO 

Estudos empíricos indicam que pessoas com grau de escolaridade maior tendem a 
receber uma maior remuneração pelo serviço prestado (BLAUG, 1975; HARBISON e 
MYERS, 1969; SCHULTZ, 1987; IOSCHPE, 2004). Para comprovar essas evidências, basta 
verificar as remunerações médias de profissionais da saúde e engenharia e compará-las com 
as de profissionais onde é exigida pouca ou nenhuma escolaridade. O Governo do Estado de 
São Paulo mantém no endereço eletrônico www.salariometro.sp.gov.br as remunerações 
médias das profissões no Brasil. Os dados são retirados do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados – CAGED/MTE e disponibilizados ao público. Consultando a base de dados, 
verifica-se que o salário médio de um servente de obras da construção civil (US$ 324,001) 
representa 17,3% do salário médio de um arquiteto de edificações (US$ 1.872,00). Contudo, 
sabe-se que outros fatores, além do tempo de estudo, influenciam a remuneração do 
trabalhador, tais como idade, sexo, habilidade natural, região onde o serviço é prestado etc. 
Entretanto, “os custos da educação de um indivíduo constituem, por assim dizer, um 
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investimento na sua futura capacidade de ganhar” (BLAUG, 1975, p.4). Harbison e Myers 
(1964) afirmam que várias tentativas foram realizadas para se determinar as relações 
quantitativas entre os indicadores de desenvolvimento da educação e do crescimento 
econômico. 

Em economia, o indivíduo pode ser caracterizado como capital humano. O conceito de 
capital humano refere-se ao investimento em si, por meio da educação, o que proporciona 
aumento em sua renda futura (WOODHALL, 1987). Cunha (2007) afirma que quanto maior a 
escolaridade alcançada, maior o desenvolvimento das habilidades conectivas e de 
produtividade e a conseqüente melhoria no nível de renda e Blaug (1975, p. 23), na mesma 
linha, afirma que “podemos mais ou menos fiar-nos em que uma educação adicional elevará 
os rendimentos futuros, e, neste sentido, a aquisição de educação é da natureza de um 
investimento privado em rendimentos futuros. 

Nesse sentido, é objetivo deste trabalho buscar evidências que permitam identificar as 
relações existentes entre o acesso ao ensino superior no Brasil e Argentina e a renda da 
população.  

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
2.1 Teoria do Capital humano 

A teoria do capital humano preconiza que a educação é um meio de se conseguir 
maiores conhecimentos e habilidades tornando possível um incremento de renda futura, ou 
seja, aumenta o valor do capital humano, da empregabilidade e rendimento pessoal 
(WOODHALL, 1987, BLAUG, 1975, CUNHA, 2007). 

Pesquisas que vinculam a renda à escolaridade não são raras. Harbison e Myers (1964) 
realizaram um estudo utilizando dados de 75 países, classificados em quatro grupos, de 
acordo com o grau de desenvolvimento humano (países subdesenvolvidos, com 
desenvolvimento parcial, semi-desenvolvidos e desenvolvidos). Os autores concluíram que há 
uma correlação significativa entre o índice de desenvolvimento humano e o Produto Interno 
Bruto – PIB, bem como entre outros indicadores de desenvolvimento humano e medidas de 
desenvolvimento econômico. Contudo, informam que os dados não permitem uma relação 
causal, ou seja, um aumento percentual no desenvolvimento humano não resultaria no mesmo 
aumento percentual no PIB per capita. 

Mincer (1974) formulou uma equação que considera tanto a educação quanto a 
experiência como fatores que influenciam sobre o salário. De acordo com sua formulação, os 
anos de escola exercem impacto linear nos salários e a experiência um impacto quadrático 
(crescente até um determinado ponto e decrescente com o envelhecimento do indivíduo). Na 
sua formulação, Mincer (1974) introduziu em seu modelo o investimento após a escola, não 
negando, portanto, a teoria do capital humano, mas apresentando uma outra vertente, sem 
deixar de mencionar que outras variáveis poderiam influenciar os ganhos futuros. 

Cada período adicional de ensino ou treinamento no trabalho posterga o tempo de 
receita de ganhos da pessoa e reduz a amplitude da sua vida de trabalho, se ele tem 
uma idade fixada para se aposentar. O adiamento e a possível redução da vida dos 
ganhos são caros. Esse custo do tempo mais os gastos diretos de dinheiro formam o 
custo total do investimento. Por causa desses custos o investimento não é feito a não 
ser que ele aumente o nível dos rendimentos correntes adiados. Então, no momento 
em que ele é feito, o valor presente dos ganhos reais correntes com e sem 
investimento são iguais apenas a uma taxa de desconto positiva. Essa taxa é a taxa 
interna de retorno do investimento (MINCER, 1974, p. 7). 

Blaug (1975, p.4) afirma que “os custos da educação de um indivíduo constituem, por 
assim dizer, um investimento na sua futura capacidade de ganhar”, ou seja, os custos da 
educação podem ser considerados investimentos, pois possibilitam ao indivíduo uma maior 
chance de receber os “dividendos”, na forma de melhores salários. Blaug (1975, p.20) ressalta  
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Nada do que dissemos implica que toda educação, em qualquer lugar e em quaisquer 
quantidades, constitua ‘investimento’. Pelo contrário, a educação é quase sempre ao 
mesmo tempo investimento e consumo, não só no sentido de que um dado tipo de 
educação, em determinado país, pode contribuir para aumentar a renda futura 
enquanto outro tipo de educação, no mesmo país, não tem tal efeito, mas que o 
mesmo quantum de educação, digamos um ano de aprendizagem escolar para 
determinado indivíduo, invariavelmente possui aspectos tanto de consumo quanto de 
investimento. 

A teoria do capital humano, todavia, não é uma unanimidade. Baptiste (2001), Shaffer 
(1961), Sheehan (1975) e Paiva (2004) são alguns dos seus críticos. Algumas das críticas são 
pontuais, reconhecendo a validade da tese, mas sustentando que o homem não deve ser 
tratado como capital humano e, ainda, desaconselhando a aplicação do conceito de 
investimento. Shaffer (1961) reconhece os efeitos positivos da educação sobre os futuros 
rendimentos dos estudantes, porém não acredita na existência de motivação econômica dos 
estudantes e de seus pais para investirem em educação, são motivados como consumidores 
habituais da educação e não têm motivação alguma como investidores na educação. 

Além das críticas à teoria do capital humano, existem teorias que se opõem a ela, tais 
como a teoria das habilidades inatas, ou das inteligências múltiplas, da sinalização e do 
credencialismo. “A Teoria das Inteligências Múltiplas, de Howard Gardner (1985) é uma 
alternativa para o conceito de inteligência como uma capacidade inata, geral e única, que 
permite aos indivíduos uma performance, maior ou menor, em qualquer área de atuação” 
(GAMA, 1998). Assim, as pessoas são desiguais e a inteligência explica o desempenho 
educacional e de ganhos. Quanto a Teoria da Sinalização, de acordo com Ramos e Vieira 
(1996), a produtividade é explicada pelo talento, inteligência e força de vontade, sendo o nível 
escolar apenas uma sinalização aos empregadores. A Teoria do Credencialismo contesta 
qualquer vínculo entre a educação e a produtividade, onde o diploma representa apenas a 
certificação de atributos, e a relação entre a educação e a remuneração reflete a existência de 
um processo de socialização (RAMOS e VIEIRA, 1996). 

 
2.2 A educação universitária na Argentina 

As reformas universitárias na Argentina podem ser assim simplificadas: (a) o 
movimento de reforma de 1918, que teve um impacto em muitos países latino-americanos e 
que foi produto da confluência de distintos fatores: a emergência de uma sociedade em 
desenvolvimento urbano; da primeira grande guerra mundial e das revoluções russa e 
mexicana, que repercutiram na Argentina na forma de posicionamento político, ético e 
filosófico; o aguçamento entre a modernidade e o tradicionalismo da sociedade cordobesa; e, 
por fim, a atitude favorável à reforma do governo do presidente Yrugiyen; (b) a emergência 
do Sistema de Educação Superior e a adoção do modelo anglo-saxão, nos anos de 1950-1985, 
com fortes componentes exógenos, que visava, basicamente: assegurar o financiamento; 
desenvolver novos métodos administrativos; adequar um modelo às circunstâncias que se 
faziam presentes (departamentos, investigação e alterações na estrutura curricular; e (c) a 
reforma de 1990, que se manifestou pela crise de bem estar e fiscal do Estado e por uma 
maior competitividade em função da globalização e de um Estado Neoliberal, em um 
ambiente de desencanto com a situação das escolas de nível superior, debilitadas nas tradições 
acadêmicas, no desenvolvimento produtivo e social, bem como em uma forte intervenção dos 
organismos internacionais, em especial o Banco Mundial. Neste contexto, foram aplicadas as 
políticas de ajuste fiscal, enquanto se abria a economia ao exterior, objetivando torná-la mais 
competitivas. Esta reforma de 1990 visava tornar o Estado menos burocrático e mais eficiente 
e coincidiu com o retorno de governos democráticos. (KROTSCH, 2001) 

Krotsch (2001) ressalta que a segunda geração de reformas não teve um caráter 
massivo na Argentina, quanto em outros países latino-americanos, pois o crescimento da 
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matrícula universitária, na Argentina, começou bem antes, nos anos quarenta, dentro de um 
padrão acadêmico tradicional. 

A educação superior na Argentina está disciplinada pela Lei nº 24521, elaborada após 
o início das reformas de 1990, e estabelece que ao Estado cabe a responsabilidade indelegável 
de prestar o serviço de educação superior de caráter público, garantido o direito a todos 
aqueles que queiram utilizar, desde que contem com formação e capacidade requerida. O 
requisito fundamental ao ingresso na educação superior na Argentina é ter sido aprovado no 
ensino médio, ou equivalente, para os menores de 25 anos. Para os maiores de 25 anos que 
não tenham ensino médio, ou equivalente, devem demonstrar, por meio de avaliação, que têm 
preparação e/ou experiência laboral de acordo com o estudo que pretenda iniciar. Desta 
forma, a educação superior na Argentina é universal e gratuita. Para o ingresso, basta ao 
interessado ter concluído o ensino médio ou provar a capacidade de ingresso, no caso dos 
maiores de 25 anos. 

Apesar da universalidade do ensino público e gratuito na Argentina, de acordo com o 
Ministério da Cultura e Educação2, existiam no país, no ano de 2008, mais universidades e 
institutos privados do que estatais. Compunha o sistema educacional argentino: 42 
universidades e seis institutos universitários estatais, 44 universidades e 13 institutos 
universitários privados, além de uma universidade estrangeira e um instituto universitário 
internacional. Mas, nem sempre foi assim. Conforme apresentado por Krotsch (2001), em 
1986, o número de instituições universitárias públicas totalizava 28, contra 23 do setor 
privado. O crescimento nestes 22 anos foi de 108,7% nas escolas públicas e de 147,8% nas 
privadas. Com o crescimento do número de escolas de ensino superior, tanto privado quanto 
público, houve um aumento no número de estudantes matriculados. Na Tabela 1, apresentada 
a seguir, encontra-se demonstrada a evolução quantitativa e percentual dos estudantes 
argentinos matriculados no ensino superior. 

Tabela 1 – Matrículas em instituições públicas e privadas - Argentina 
Ano Instituições 

Públicas 
Var.(%) Instituições 

Privadas 
Var.(%) Total Var.(%) 

1998 931.010  - 169.774  - 1.100.784  - 
1999 1.056.650  13,50 183.886  8,31 1.240.536  12,70 
2000 1.138.503  7,75 201.237  9,44 1.339.740  8,00 
2001 1.209.328  6,22 203.671  1,21 1.412.999  5,47 
2002 1.257.707  4,00 204.612  0,46 1.462.319  3,49 
2003 1.273.832  1,28 215.411  5,28 1.489.243  1,84 
2004 1.299.564  2,02 237.089  10,06 1.536.653  3,18 
2005 1.295.989  -0,28 257.711  8,70 1.553.700  1,11 
2006 1.306.548  0,81 279.972  8,64 1.586.520  2,11 
2007 1.270.295  -2,77 298.770  6,71 1.569.065  -1,10 
2008 1.283.482  1,04 317.040  6,12 1.600.522  2,00 

Fonte: Ministério de Cultura e Educação, Argentina, 2008. 

O número de alunos matriculados nos últimos dez anos (2008-1998) teve um 
crescimento de 45,4%, ou seja, cresceu a uma taxa média de 3,8% ao ano. Enquanto o setor 
público teve um desempenho mais modesto (37,9% no período, ou 3,2% ao ano), o setor 
privado cresceu a passos largos (86,7% no período, ou 6,4% ao ano). Em todos os anos 
analisados, as instituições privadas tiveram crescimento, pouco expressivo nos anos de 2001 e 
2002, mas significativo nos demais, ao passo que as instituições públicas vêm oscilando, 
apresentando, inclusive, crescimento negativo nos anos de 2005 e 2007. Se for considerado 
apenas o período 2004-2008, a população universitária nas escolas de ensino superior teve 
uma redução de 1,2%, enquanto a população universitária das instituições privadas cresceu 
33,7%. 

                                                 
2 http://www.mcye.gov.ar/spu/documentos/Anuario_2008.pdf. Acesso em: 16 abr 2010. 
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Conforme se depreende da leitura da Tabela 2, o número de iniciantes no ensino 
superior é maior entre as instituições privadas do que nas públicas. No período analisado 
(1998-2008), houve um aumento de novos estudantes no percentual de 20,7% (de 302.428 
para 365.227), sendo que a iniciativa privada contribuiu com 72,6% (passou de 54.335 para 
93.799) e a pública com 9,4% (passou de 248.093 para 271.428). Deve ser observado que, se 
utilizado o período de 2003-2008, não houve nenhum aumento no número de novas 
matrículas, apenas uma migração dos alunos de escolas públicas para as escolas privadas. O 
aumento total de novos alunos é, nos seis últimos anos analisados, única e exclusivamente em 
virtude das matrículas no ensino privado. 

Tabela 2 – Novas matrículas em instituições públicas e privadas - Argentina 
Ano Instituições 

Públicas 
Var.(%) Instituições 

Privadas 
Var.(%) Total Var.(%) 

1998 248.093  - 54.335  - 302.428  - 
1999 280.622  13,11 58.237  7,18 338.859  12,05 
2000 290.587  3,55 62.018  6,49 352.605  4,06 
2001 291.241  0,23 56.450  -8,98 347.691  -1,39 
2002 305.614  4,94 53.652  -4,96 359.266  3,33 
2003 302.226  -1,11 63.666  18,66 365.892  1,84 
2004 299.008  -1,06 73.484  15,42 372.492  1,80 
2005 283.866  -5,06 77.782  5,85 361.648  -2,91 
2006 272.617  -3,96 86.146  10,75 358.763  -0,80 
2007 272.608  0,00 90.082  4,57 362.690  1,09 
2008 271.428  -0,43 93.799  4,13 365.227  0,70 

Fonte: Ministério de Cultura e Educação, Argentina, 2008. 

O número de novas matrículas no setor privado representava, no início da série (1998), 
18% do total de alunos, passando para 25,7% no final da série (2008), um crescimento de 
42,8% nos dez anos pesquisados. Como não poderia deixar de ser, o aumento do número de 
inscritos nas instituições privadas representou uma queda no número de inscrições dos alunos 
em universidades e institutos públicos. 

O número de egressos do ensino superior apresentou, ano a ano, desempenhos bastante 
disformes. Em termos gerais, a variação teve pico máximo no ano de 2002 (15,14%) e 
mínimo em 2006 (-2,41%). O número dos egressos das instituições privadas apresentou-se 
muito oscilante, não sendo possível nenhuma previsão de tendência, bem como das 
instituições públicas, embora apresente menores oscilações. Pela análise das três tabelas, 
infere-se que o número de evasão de alunos matriculados no ensino público superior está 
reduzindo, haja vista que o número de alunos matriculados manteve-se, no período 1998-
2008, com uma taxa de crescimento de 37,9%, com novas matrículas no percentual de 9,4%, e 
os egressos em percentual de 80,8%, bem superior ao crescimento das matrículas. Quanto ao 
setor privado, esta inferência deve ser feita com uma maior cautela, por apresentar números 
percentuais muito próximos (Tabela 3). 

Tabela 3 – Egressos de instituições públicas e privadas – Argentina 
Ano Instituições 

Públicas 
Var.(%) Instituições 

Privadas 
Var.(%) Total Var.(%) 

1998 36.265  - 13.740  - 50.005  - 
1999 39.670  9,39 15.287  11,26 54.957  9,90 
2000 47.048  18,60 16.211  6,04 63.259  15,11 
2001 48.764  3,65 16.340  0,80 65.104  2,92 
2002 56.551  15,97 18.409  12,66 74.960  15,14 
2003 59.758  5,67 18.671  1,42 78.429  4,63 
2004 63.499  6,26 20.391  9,21 83.890  6,96 
2005 64.215  1,13 22.664  11,15 86.879  3,56 
2006 62.636  -2,46 22.149  -2,27 84.785  -2,41 
2007 62.388  -0,40 24.140  8,99 86.528  2,06 
2008 65.581  5,12 29.328  21,49 94.909  9,69 
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Fonte: Ministério de Cultura e Educação, Argentina, 2008. 
 
2.3 A educação universitária no Brasil 

O ensino superior brasileiro iniciou quase duzentos anos mais tarde do que na 
Argentina3. Somente em 1808, D. João VI criou as primeiras escolas de ensino superior, 
instaladas para atender as necessidades da família Real, na Bahia e no Rio de Janeiro. Em 
1920, surgiu a Universidade do Rio de Janeiro, a primeira universidade brasileira. A expansão 
se deu de forma muito lenta até o Governo de Getúlio Vargas, de 1930 (GRACIELLI e 
CASTRO, 1985). Durante os governos militares (1964-1985), um expressivo avanço ocorreu 
na educação brasileira. Morhy (2009, p. 343) afirma que, “apesar das restrições e ingerências 
exercidas pelo governo federal, houve consideráveis investimentos e avanços no setor público 
de educação superior. As universidades brasileiras deram importante salto qualitativo e 
quantitativo”. 

Entretanto, já no período de regime militar ocorreu o primeiro grande movimento de 
privatização do sistema educacional superior. No início do regime (1964), as matrículas 
públicas representavam 61,6% (87.665 alunos) contra 38,4% (54.721 alunos) das instituições 
privadas. Na primeira década do regime (1964-1974), houve um forte crescimento no número 
de matrículas e as posições se inverteram. As matrículas públicas passaram a representar 
36,4% (341.028 alunos) contra 63,5% (596.565 alunos) das matrículas privadas. Na década 
seguinte, (1974-1984), houve uma redução percentual na expansão do sistema, embora as 
matrículas públicas tenham conseguido ganhar terreno em número de alunos, passando a ter 
40,9% dos matriculados. No período dos governos Sarney, Collor e Itamar Franco o número 
de matrículas totais aumentaram cerca 1,5% ao ano, bem inferior que os períodos anteriores. 
(SGUISSARDI, 2008) 

O grande avanço no quantitativo de instituições superiores ocorreu com as reformas na 
educação superior iniciadas durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, com uma série 
de mudanças estruturais, principalmente nas instituições de ensino superior públicas, que 
buscavam modificar a gestão, o padrão de financiamento, a avaliação das instituições, dos 
cursos e dos professores (DOURADO, CATANI e OLIVEIRA, 2005). Almeida Filho (2008, 
p.141) afirma que: 

No plano concreto, visando concretizar sua proposta de autonomia universitária, o 
governo FHC lançou mão de vários instrumentos jurídicos. Apoiou técnica e 
politicamente o substitutivo do Senador Darcy Ribeiro para a nova Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação, aprovada no Senado Federal em 25 de outubro de 1995, como 
lei n° 9394/96. Atuando diretamente, o MEC conseguiu aprovar a lei n° 9.192/95 
(que regulamentou o processo de escolha dos dirigentes das IFES) e o exame de 
final de curso para os alunos de graduação, além de decretos, portarias e instruções 
normativas e propostas destinadas a regulamentar a autonomia universitária das 
instituições federais. 

No período mais recente, a partir de 1995, a educação brasileira continuou a apresentar 
um crescimento expressivo. O número de instituições de ensino superior (IES) e o número de 
matrículas são, ano a ano, maiores. De acordo com o Ministério da Educação e Cultura, os 
cursos na educação superior ofertados passaram de 6.252 para 23.488, no período de 1995-
2007, representando um acréscimo de 275,7%, ou 11,7% ao ano. Já o número de instituições 
de ensino públicas e privadas (universidades, faculdades e estabelecimentos isolados etc.) 
passou de 894 para 2.281 (aumento de 155,1%), no mesmo período. A variação significativa 
no número de instituições e de cursos oferecidos proporcionou um aumento dos discentes 
matriculados, em percentual menor, embora expressivo (219%). Existiam, em 1991, 
1.565.056 alunos, contra 5.080.056 no ano de 2008. 

No período de 1998-2008, conforme Tabela 4, o número de matrículas obteve um 
                                                 
3 A Universidade de Córdoba foi criada em 1614 pelos jesuítas (Krotsch, 2001, p. 126) 
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crescimento em todos os dez anos. Analisando o número de instituições privadas, observa-se 
que o ápice do crescimento ocorreu em 2000 (17,51%), com um crescimento anual superior a 
13% nos cinco primeiros anos e uma redução gradual a partir de 2002. O comportamento das 
matrículas em instituições públicas também foi positivo em todos os anos, fato também 
verificado nas instituições privadas. O número de matrículas em instituições públicas, em 
1998, representava 37,8% do total, passando para 25,1% em 2008. A redução da participação 
no número de matrículas, nas instituições públicas, pode ser atribuído, em parte, ao aumento 
do número de escolas de ensino superior privadas, que eram 764 em 1998 e 2032 em 2008, ao 
passo que as instituições públicas passaram de 209 para 249, no mesmo período, conforme 
dados disponibilizados pelo INEP/MEC. 

 
Tabela 4 – Matrículas em instituições públicas e privadas - Brasil 

Ano Instituições 
Públicas 

Var.(%) Instituições 
Privadas 

Var.(%) Total Var.(%) 

1998 804.729  - 1.321.229  - 2.125.958  - 
1999 832.022  3,39% 1.537.923  16,40% 2.369.945  11,48% 
2000 887.026  6,61% 1.807.219  17,51% 2.694.245  13,68% 
2001 939.225  5,88% 2.091.529  15,73% 3.030.754  12,49% 
2002 1.051.655  11,97% 2.428.258  16,10% 3.479.913  14,82% 
2003 1.136.370  8,06% 2.750.652  13,28% 3.887.022  11,70% 
2004 1.178.328  3,69% 2.985.405  8,53% 4.163.733  7,12% 
2005 1.192.189  1,18% 3.260.967  9,23% 4.453.156  6,95% 
2006 1.209.304  1,44% 3.467.342  6,33% 4.676.646  5,02% 
2007 1.240.968  2,62% 3.639.413  4,96% 4.880.381  4,36% 
2008 1.273.965  2,66% 3.806.091  4,58% 5.080.056  4,09% 

Fonte: INEP/MEC/Sinopses Estatísticas da Educação Superior, Brasil. 
 
O número total de novas matrículas, no período 2008-1998, foi irregular, conforme 

pode ser visualizado na Tabela 5. Apresentou uma queda no percentual de crescimento de 
1999 para 2000 e um aumento de mais de 13 pontos percentuais de 2000 para 2001. A partir 
de 2001, as variações declinaram de 2001 a 2004, uma recuperação no crescimento foi sentida 
em 2005 e voltaram a cair até o ano de 2008. Apesar da retração no percentual de 
crescimento, em todos os anos houve incremento no número total de matrículas. 

 
Tabela 5 – Novas matrículas em instituições públicas e privadas - Brasil 

Ano Instituições 
Públicas 

Var.(%) Instituições 
Privadas 

Var.(%) Total Var.(%) 

1998 196.365  - 454.988  - 651.353  - 
1999 210.473  7,18% 533.551  17,27% 744.024  14,23% 
2000 227.157  7,93% 602.549  12,93% 829.706  11,52% 
2001 244.621  7,69% 792.069  31,45% 1.036.690  24,95% 
2002 280.491  14,66% 924.649  16,74% 1.205.140  16,25% 
2003 267.081  -4,78% 995.873  7,70% 1.262.954  4,80% 
2004 287.242  7,55% 1.015.868  2,01% 1.303.110  3,18% 
2005 288.681  0,50% 1.108.600  9,13% 1.397.281  7,23% 
2006 297.407  3,02% 1.151.102  3,83% 1.448.509  3,67% 
2007 298.491  0,36% 1.183.464  2,81% 1.481.955  2,31% 
2008 307.313  2,96% 1.198.506  1,27% 1.505.819  1,61% 

Fonte: INEP/MEC/Sinopses Estatísticas da Educação Superior, Brasil. 
 
Analisando os dados da Tabela 5, observam-se comportamentos totalmente desiguais 

entre as instituições públicas e privadas. As públicas tiveram um crescimento uniforme nos 
três primeiros anos (2001-1998), redução no número de alunos em 2003, crescimento 
próximo de zero nos anos de 2005 e 2007 e taxa média de crescimento de 4,58%. As 
instituições privadas tiveram aumentos acima de 12% nos quatro primeiros anos, chegando à 
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marca recorde de 31,45% no ano de 2001, em relação ao ano de 2000, queda no percentual de 
crescimento a partir de 2001 até 2004, recuperação no ano de 2005 e mais quatro anos 
consecutivos de queda no percentual de crescimento e taxa média de crescimento de 10,17%. 
Nota-se que a taxa de crescimento do setor privado é mais do que o dobro do setor público. 

Apesar do número de cursos e iniciantes terem aumentado, percentualmente, o número 
de concluintes não seguiu o mesmo padrão no período, como pode ser observado na Tabela 6. 

A taxa de egressos das instituições públicas foi negativa em três dos dez anos 
analisados. O número de alunos concluintes de 2008 foi menor que o de 2005. Não houve no 
setor privado variação negativa, contudo as taxas sofreram uma significativa queda no ano de 
2006, passando de um crescimento em 2005 de 23,08%, em relação a 2004, para um 
crescimento de 6,02%. A variação percentual média dos egressos das instituições públicas, no 
período, foi de 5,95% contra 12,1% das privadas. 

 
Tabela 6 – Egressos de instituições públicas e privadas – Brasil 

Ano Instituições 
Públicas 

Var.(%) Instituições 
Privadas 

Var.(%) Total Var.(%) 

1998 105.360  - 195.401  - 300.761  - 
1999 112.451  6,73% 212.283  8,64% 324.734  7,97% 
2000 116.641  3,73% 235.664  11,01% 352.305  8,49% 
2001 132.616  13,70% 263.372  11,76% 395.988  12,40% 
2002 151.101  13,94% 315.159  19,66% 466.260  17,75% 
2003 169.159  11,95% 359.064  13,93% 528.223  13,29% 
2004 202.262  19,57% 424.355  18,18% 626.617  18,63% 
2005 195.554  -3,32% 522.304  23,08% 717.858  14,56% 
2006 183.085  -6,38% 553.744  6,02% 736.829  2,64% 
2007 193.531  5,71% 563.268  1,72% 756.799  2,71% 
2008 187.758  -2,98% 612.560  8,75% 800.318  5,75% 

Fonte: INEP/MEC/Sinopses Estatísticas da Educação Superior, Brasil. 
 

2.4 A economia Argentina e Brasileira 
No período de 1998-2008, várias crises financeiras assolaram o mundo. Em 1998, o 

sistema bancário russo entrou em colapso, houve a desvalorização do rublo (moeda russa), 
congelamento dos depósitos em moeda estrangeira e diversos empréstimos ao país pelo Fundo 
Monetário Nacional – FMI. Em 2000, foi a crise das empresas pontocom, ocasionando 
falências no setor, com o desaparecimento de aproximadamente 5000 empresas, dentre elas 
grandes corporações do setor de telecomunicações. O dia 11 de setembro de 2001 foi marcado 
pelo atentado às Torres Gêmeas em Nova York e uma nova crise surgiu, com queda 
significativa das ações em bolsas. Em 2008, a crise originou-se nos Estados Unidos, em 
conseqüência das hipotecas, sendo considerada a mais grave crise desde “O Crash de 29” 4 
(DIÁRIO CATARINENSE, 2008). 

Nesse período de crises, a Argentina teve sete presidentes: Carlos Saúl Menem (1995-
1999); Fernando De La Rua, que renunciou ao mandato (1999-2001); Ramón Puerta (2001); 
Adolfo Rodriguez Saa, que também renunciou (2001); Eduardo Caamaño (2001); Eduardo 
Alberto Duhalde (2002-2003); Néstor Carlos Kirchner (2003-2007); e a atual presidente, 
Cristina Férnandez de Kirchner que iniciou sua gestão em 2007. No início do primeiro 
governo de Menem, a Argentina realizou uma série de reformas, dentre elas a paridade do 
peso argentino com o dólar norte-americano (“Plano Cavallo”), privatizando serviços de 
utilidade pública, colocando o país em estabilidade, reduzindo a inflação, em torno de 5000% 
nos anos finais da década de 1980, a praticamente zero, no início da década de 1990. No seu 
segundo mandato, contudo, houve uma fuga de capitais do país, ocasionado um descontrole 

                                                 
4 http://www.clicrbs.com.br/diariocatarinense/jsp/default.jsp?uf=2&local=18&section=Economia&newsID=a2295273.xml 
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econômico e a crise de dezembro de 2001, que em conjunto com as crises mundiais, tem 
reflexo até os dias de hoje. Embora não se possa dizer que a crise acabou, o país vem 
melhorando sua economia, conforme pode ser observado na Tabela 7. 

Nos quatro primeiros anos, conforme Tabela 7, o PIB per capita argentino sofreu 
sucessivas quedas. A maior delas aconteceu de 2001 para 2002, com redução de 62,4%, 
chegando ao menor valor dos últimos dez anos. A partir de 2003, a recuperação foi gradativa, 
chegando ao ano de 2008 a patamar muito próximo ao de 1998. 

As crises mundiais que atingiram a Argentina também atingiram o Brasil. Neste 
período (1998-2008), apenas dois presidentes governaram o país, Fernando Henrique Cardoso 
(final do primeiro mandato – 1998, e segundo mandato – 1999-2002) e Luiz Inácio Lula da 
Silva (2003-2006 e 2007-2010). As crises internas no Brasil foram mais de escândalos 
políticos (corrupção) do que econômicas, sendo afetado apenas pelas crises mundiais retro 
relatadas. O primeiro ano do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso foi o ano com 
maior queda na produção do país, reduzindo em 31,44% o PIB per capita, coincidindo com a 
crise russa. No ano seguinte houve uma melhora no indicador e mais dois anos de quedas. O 
PIB per capita brasileiro, assim como o argentino, atingiu seu menor valor no ano de 2002, 
como pode ser observado na tabela 8. 

 
Tabela 7 – Produto Interno Bruto per capita – Argentina – Período 1998-2008 

Ano Renda (US$) Var.(%) 
1998 8.283 - 

1999 7.764 -6,26% 
2000 7.698 -0,85% 
2001 7.204 -6,42% 
2002 2.708 -62,40% 
2003 3.408 25,84% 
2004 3.991 17,09% 
2005 4.730 18,52% 
2006 5.479 15,84% 
2007 6.646 21,29% 
2008 8.358 25,75% 

Fonte: National Accounts Main Agreegates Database. Disponível em: http://unstats.un.org. Acesso em 22 Abr 
2010. 

No ano de 2002, pela primeira vez na série analisada, o Brasil apresentou um PIB per 
capital maior do que o da Argentina. A partir daí, seguiu em ascensão, apresentando um PIB 
per capita muito próximo ao da Argentina, com maior variação negativa 10,71% (2003) e 
positiva de 5,68% (2006), bem diferente das variações apresentadas nos quatro primeiros anos 
da amostra (1998-2001), onde o PIB per capita argentino foi, respectivamente 66,06%, 
127,02%, 107,94% e 129,65% maior que o brasileiro (Tabela 8). 
 
Tabela 8 – Produto Interno Bruto per capita – Brasil – Período 1998-2008 

Ano Renda (US$) Var.(%) 
1998 4.988  
1999 3.420 -31,44% 
2000 3.702 8,24% 
2001 3.137 -15,25% 
2002 2.825 -9,94% 
2003 3.043 7,71% 
2004 3.610 18,64% 
2005 4.740 31,31% 
2006 5.790 22,14% 
2007 7.017 21,20% 
2008 8.311 18,44% 

Fonte: National Accounts Main Agreegates Database. Disponível em: http://unstats.un.org. Acesso em 22 Abr 
2010. 
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3 METODOLOGIA 
Do ponto de vista metodológico, a pesquisa se caracteriza como empírico-analítica, 

conforme Martins (2002), uma vez que o tema é abordado com o uso de técnicas de coleta de 
dados para análise, por meio de tratamento estatístico, das relações entre o número de alunos 
ingressantes e egressos em cursos superiores e a renda per capita do Brasil e da Argentina. 

Inicialmente foram apuradas as variáveis do modelo (3.1), de acordo com os critérios 
destacados na subseção 3.3. A análise preliminar dos dados revelou a necessidade de exclusão 
de observações da Argentina do período de 1998 a 2001, em virtude de inconsistência gerada 
por queda brusca no valor do PIB per capita daquele País, provocada por maxidesvalorização 
cambial ocorrida no ano de 2002. Por esse motivo, foram considerados no modelo somente os 
dados colhidos no período de 2002 a 2008, depois do retorno da estabilidade cambial. Quanto 
aos dados do Brasil, não houve necessidade de exclusão de observações, visto que não 
apresentavam indícios relevantes de inconsistência ou que constituíam claros outliers. 

O modelo estatístico buscou obter a relação entre as variáveis, por meio de uma 
regressão linear simples, utilizando o método dos mínimos quadrados ordinários (MQO). Para 
os dados de cada país foram testadas duas equações, utilizando-se alternadamente os número 
de ingressantes e o número de egressos em cursos de nível superior.  
 
3.1 Definição da Amostra 

Para operacionalizar a pesquisa, foram avaliados o PIB per capita e o número de 
alunos ingressantes e egressos em cursos superiores no Brasil e na Argentina, no período 
compreendido entre 1998 e 2008, o que resulta em 11 anos. 
 
3.2 Hipóteses de pesquisa 

Considerando os propósitos da pesquisa, de identificar a relação entre o nível de renda 
e  o acesso ao ensino superior nos países estudados, foi formulada a hipótese de pesquisa para 
os testes empíricos, tendo por base as relações sugeridas na teoria, já abordadas na seção 2 
deste trabalho. 

A relação a ser testada avalia a premissa de que a elevação do nível de ensino superior, 
medido pela quantidade de alunos que ingressam nas universidades e pelos que se formam, 
tem como consequência o aumento na renda da população, representada pela renda per capita 
dos paises.  

H1: A renda per capita no Brasil e na Argentina é direta e positivamente 
relacionada com o nível de ensino superior do país. 

Entende-se, contudo, que tal efeito não é imediato, ou seja, a renda do país sofreria um 
aumento apenas em períodos posteriores. 
 
3.3 Definição do Modelo de Análise 

Para o teste da hipótese de pesquisa, é considerado o seguinte modelo, que busca a 
relação empírica das variáveis a partir de uma regressão linear simples: 

Rendai,t+1 = b0 +b1 Ensinoi,t + e (3.1) 
onde: 
Rendai,t: variação do Produto Interno Bruto (PIB) per capita, no ano t+1, medido em 

dólares dos Estados Unidos; 
b0:  coeficiente linear, que representa o intercepto da reta com a ordenada; 
b1: coeficiente angular, que é a inclinação da reta e mede o aumento ou redução na 

variável dependente (Renda) para cada aumento de uma unidade na variável independente 
(Ensino); 

Ensinoi,t: indicador de evolução do ensino superior, representado pelo número de 
ingressantes e de egressos em curso de nível superior no país, no ano t; 
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e: termo errático. 
Tendo em vista os preceitos da hipótese de pesquisa e o modelo econométrico (3.1), é 

esperado que a variável independente seja estatisticamente relevante para explicar o 
comportamento da renda per capita no Brasil e na Argentina e que o sinal do parâmetro b1 
seja positivo. 

 
4 APURAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
4.1 Testes  

Preliminarmente, foi testada normalidade da distribuição dos erros aleatórios da 
regressão pelo teste de normalidade de Jarque-Bera (JB), cujo resultado permitiu aceitar a 
hipótese de normalidade da distribuição dos erros aleatórios, conforme preconiza a premissa 
do modelo de regressão simples. O teste de White indicou ausência de Heterocedasticidade no 
modelo, o que indica que o erro aleatório da regressão tem média e variância constante para 
todas as observações. Foi avaliada, ainda, por meio do teste de Durbin-Watson (DW), a 
existência de autocorrelação, hipótese rejeitada. 

A fim de testar a significância estatística da regressão, foi realizado o teste F, de 
Fischer. Para os dados do Brasil, ao nível de significância de 0,01, foi rejeitada a hipótese da 
regressão não ser significativa, em ambas as equações. Então, há evidências para afirmar que 
existe um relacionamento linear entre as variáveis explicativas e a renda. O teste t, de student, 
confirma a significância estatística dos coeficientes também ao nível 0,01. 

No caso da Argentina, o teste F também teve a hipótese nula rejeitada ao nível de 
significância de 0,01. Já o teste t demonstrou significância de 0,01 somente para a variável 
explicativa número de ingressantes no nível superior. Quando a variável explicativa do 
modelo foi o número de egressos, o nível de significância estatística foi de 0,05. Mesmo 
assim, pode-se afirmar que existe relação linear entre as variáveis. 
 
4.2 Análise dos resultados  

Os resultados das regressões permitem deduzir, com significância estatística dos 
parâmetros superior a 99%, que existe uma relação positiva entre o número de ingressantes 
em cursos de nível superior e a renda per capita do Brasil no ano seguinte. O Coeficiente de 
Determinação (R2), que indica a proporção da variação total na variável dependente (renda) 
que é explicada estatisticamente pela variação da variável independente (evolução do ensino 
superior), foi de 0,65. Do mesmo modo, pode-se afirmar que há relação positiva entre o 
número de egressos em cursos de nível superior e a renda per capita do país no ano seguinte, 
com significância estatística superior a 99% e R2 de 0,72. Tais resultados confirmam a 
hipótese H1 de que o nível de educação superior no Brasil tem influência direta sobre a renda 
da população. 

No caso da Argentina, também foi possível constatar uma relação positiva entre o 
número de ingressantes e a renda per capita, com significância estatística dos parâmetros 
superior a 99% e R2 de 0,78. A mesma relação foi verificada quando a variável explicativa do 
modelo foi o número de egressos, com significância estatística de 95% e R2 de 0,66. 

Pode-se afirmar, portanto, que variações no nível de ensino superior no Brasil e na 
Argentina podem influenciar no nível de renda da população desses países. Além disso, pode-
se inferir que essa influência é direta, ou seja, aumentos no nível de ensino superior provocam 
elevações na renda e vice-versa.   

Ressalve-se que, no caso da Argentina, a redução do número de observações reduz a 
acurácia do modelo, o que sugere que a pesquisa seja repetida no futuro quando haja uma 
maior série de dados estáveis, a fim de confirmar tais resultados.  
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5 CONCLUSÃO 
Os pressupostos da Teoria do Capital Humano preconizam que a educação é um meio 

para se conseguir maiores conhecimentos e habilidades tornando possível um incremento de 
renda futura, ou seja, aumenta o valor do capital humano, da empregabilidade e 
reconhecimento pessoal (WOODHALL, 1987, BLAUG, 1975, CUNHA, 2007). 

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi encontrar evidências que permitissem 
identificar as relações existentes entre o acesso ao ensino superior no Brasil e Argentina e a 
renda da população. 

Os achados da pesquisa permitiram afirmar que, no caso brasileiro, 65% da variação 
na renda, representada pelo PIB per capita, podem ser explicadas pelo número de ingressantes 
em cursos de nível superior, no período analisado. Quando se analisa o modelo argentino, as 
evidências são de que 78% da variação na renda podem ser explicadas pelo número de 
ingressantes, no período analisado. 

No caso dos dois países, quando a variável utilizada é o número de egressos, também 
foi verificada significância estatística nos testes realizados. No Brasil, 72% da variação na 
renda pode ser explicada pelo número de egressos e, na Argentina, a variação na renda é de 
66%. 

Os resultados vão ao encontro daqueles encontrados por Harbinson e Myers (1964) 
que concluíram haver correlação significativa entre o PIB e o índice de desenvolvimento 
humano, que tem a educação como um de seus componentes. 

Conclui-se, assim, que tanto no Brasil quanto na Argentina, os níveis de educação do 
ensino superior podem interferir na variação da renda desses dois países. 

Estudos adicionais devem ser realizados para verificar a significância estatística dessa 
relação em outros países do mundo, bem como para buscar outras variáveis que possam 
influenciar na variação dessa relação como, idade, tipo de curso, dentre outras. 
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