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Ocorre que para adquirir conhecimento, urna pessoa prec! 

sa de tempo. Durante este tempo, esta pessoa poderia ter-se 

decidido a trabalhar, ao invés de se instruir. ~ por este mo

tivo que diferentes indivíduos escolhem completar diferentes 

graus de ensino formal. Embora saibam que, normalmente, um 

ano a mais de estudo aumente sua renda, podem preferir sacr! 

ficar esta maior renda futura em prol de urna renda algo me

nor de imediato. ~ claro que esta escolha leva em considera 

çao vários fatores. Pode ser que uma pessoa quisesse conti

nuar estudando, mas por necessidade financeira imediata, pr~ 

cise trabalhar. Ou pode ser que a pessoa simplesmente prefi

ra parar de estudar porque ache o estudo muito enfadonho. Vo 

ponto de vista econômico não há distinção: é a escolha do in 

divíduo que determina seu grau de instruçã~. E este grau de 

instrução e um dos principais fatores determinantes de sua 

renda. 

A Decisão de Investir em Educação 

A decisão que um indivíduo faz de estudar um ano amais, 

ou de começar a trabalhar imediatamente, tem muita relação 

com a decis"ão que um empresário faz ao investir em um proje

to. 

Quando um empresário investe em algum projeto, gerul~ 

mente leva em consideração três aspectos fundamentais: 1) o 

fluxo esperado dos seus desembolsos; 2) o fluxo esperado das 

suas receitas; e 3) o risco associado à execução do projeto. 

No caso do Brasil de hoje em dia, qualquer investimento que 
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renda menos que a variação do IPC mais juros de 6% ao ano de

ve ser imediatamente descartado, pois o investidor pode apli

car o seu dinheiro com maior rentabilidade e risco praticame~ 

te nulo em uma caderneta de poupança. 

Existem vãrios critêrios que devem ser utilizados para 

saber se um projeto deve ou não ser levado a cabo. Um desses 

ê comparar a taxa de retorno do projeto com a taxa de juros 

que se poderia obter aplicando no mercado financeiro. Se a 

primeira for superior à segunda, então o investimento deve ser 

feito. 

A decisão do indivíduo estudar um ano a mais ou nao, e 

feita nos mesmos moldes. O indivíduo deve levar em considera 

çao a taxa de retorno pessoal da decisão de estudar um ano a 

mais. Do lado dos custos o componente mais importante ê o sa

lãrio que seria ganho caso entrasse imediatamente no mercado 

de trabalho. A este custo deve-se adicionar o valor pago pelo 

ano extra de estudos. Em geral este item do custo ê bem mais 

baixo que o anterior, urna vez que boa parte do ensino ê públ! 

co, e mesmo o ensino privado não tem custo muito elevado, já 

que hã muitos subsídios governamentais e controles de preço. 

Desta forma, ê comum desprezar-se este custo adicional. 

Do lado dos benefícios está a renda que o individuo au

fere após um ano adicional de estudo. O indivíduo decide en

tão parar de estudar, ou continuar, dependendo da taxa de re

torno do fluxo de pagamentos e recebimentos acima descrito. 

Neste caso, ê fácil calcular esta taxa de retorno. Basta que 

se olhe para o acrêscimo percentual de renda que um ano a mais 
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de estudo propicia. O individuo compara esta taxa com sua ta

xa alternativa, e toma sua decisão: pára de estudar se a taxa 

de retorno pessoal for inferior ã taxa alternativa. Muitos fa 

tores podem tornar esta taxa alternativa proibitivamente ele

vada. Dentre estes encontra-se a necessidade imediata de sus

tento, durante o ano adicional de estudo. Se a sua familia p~ 

der sustentá-lo, esta taxa alternativas é baixa. Caso contrá

rio, pode ser proibitivamente elevada, fazendo com que o ind! 

vi duo abandone os estudos mais cedo do que se fosse possivel 

a ele o acesso aos mercados de crédito pessoal. Esta e, por 

sinal, a justificativa para a existência de um programa de 

crédito educatívo (obviamente diferente do que foi implantado 

no Brasil, em passado recente) • 

A Necessidade de Alguma Intervenção Governamental 

Tendo sido visto que a educação altera a renda dos indi 

viduos, e além disto, os fatores que determinam como estes es

colhem quantos anos de estudo terão, faz-se necessário um pe

queno interlúdio, para que seja discutido o papel do governo 

no sistema educacional. 

Tudo o que é gasto pelo setor público tem que ser fina~ 

ciado pela sociedade: ou o setor público cobra impostos, ou 

gera divida pública, ou inflação. ~ importante saber se há ne

cessidade desta intervenção, uma vez que há escolas privadas 

que poderiam a principio prover os mesmos tipos de serviço. 
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A provisão pública de algum tipo de serviço, só é just! 

ficada quando o setor privado, por si só, não poderia fazê-lo 

de forma eficiente. Um exemplo claro disto é a polícia. Se to 

da a polícia fosse privada, financiada por pessoas que esco

lhessem livremente se quereriam ou não pagar, haveria muita 

gente desinteressada em contribuir: se o vizinho pagasse para 

ter uma força policial, não haveria porque eu ter que pagar, 

posto que desfrutaria dos benefícios da mesma maneira que ele. 

Assim, haveria poucos que contribuiriam livremente para a for 

ça policial, inviabilizando sua existência. Portanto, neste 

caso, o setor privado mosra-se ineficiente, justificando ô i~ 

tervenção governamental: o estado força o indivíduo a contri 

buir para a formação, dentre outros, do serviço policial. O 

mesmo raciocínio aplica-se a vários serviços públicos, corno 

por exemplo iluminação pública e forças armadas. 

No caso da educação já foi visto que o mercado privado 

nao está disposto a fornecer crédito pessoal para .financiame~ 

to educacional, causando a saída prematura do ensino formal, 

notadamente das pessoas que não p:xleJ'rt contar com a família para o 

sustento próprio. Isto seria o suficiente para justificar a 

existência de um programa de crédito educativo, patrocinado 

pelo governo. Mas não é uma boa razão para a provisão pública 

de ensino dê-se em níveis reservados não só no Brasil, como no mun-

do. 

Essencialmente, o problema reside no fato de haver em 

educação o que se chama de externalidade positiva. Uma ex ter

nalidade ocorre quando a ação de um indivíduo causa um impac

to no bem-estar dos outros. Esta diz-se positiva, se o impac-
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to for para melhor, e negativa se para pior. Um indivíduo ins 

truído nio s6 utiliza seu "estoque" de conhecimento em benefí 

cio pr6prio, mas também transfere parte do que aprendeu para 

as pessoas que com ele convivem, de modo que estas sio benefi 

ciárias de seu nível de instruçio. Isto faz com que o valor 

de um ano adicional de ensino para a sociedade seja muito 

maior do que o valor do acréscimo de renda de um único indiví 

duo. 

Este efeito de externalidade positiva torna ineficiente 

a solução pelo setor privado do problema de provisio de educ~ 

çio. Com efeito, um indivíduo não estará. disposto a pagar pa-

ra instruir-se mais do que o valor do acréscimo de sua renda 

que resultará desta instrução adicional. Por outro lado, o 

proprietário de uma escola não estará disposto a prover ao in 

divíduo mais educaçio do que o indivíduo pagou para obter, a 

menos que isto não lhe fosse oneroso, o que não é o caso. As-

sim, ocorre que o setor privado por si s6 ofereceria 

instrução para a sociedade do que seria desejável. Logo, 

espaço para alguma intervençio governamental: ou o setor 

blico recolhe impostos para subsidiar o setor privado, 

menos 

há 

~ 

pu-

ou, 

equivalentemente, para prover serviços educacionais adicio-

nais ao do setor privado. 
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Retornos Privados da Educação no Brasil: 1976-1986 

Para que seja analisada a situação da educação no Brasil, 

é necessário que se est~ os retornos pessoais (ou privados) 

em educação, corno definido anteriormente. Em trabalho recente, 

Leal e Werlang (1989a) estimaram os retornos ~ educação no 

Brasil utilizando os dados das PNADs (Pesquisa Nacional por A-

mostra Domiciliar). As PNADs são mini censos, realizados pelo 

IBGE anualmente desde 1976, com exceção do ano de 1980, por 

conta do censo deste ano. Foi escolhida uma população de che-

fes de família, homens, entre 25 e 50 anos de idade, das re-

giões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Salvador, Recife, B~ 

lo Horizonte, Rio de Janeiro, são Paulo, Curitiba, Porto Ale-

gre e Brasília. 

Dentre os dados coletados pelas PNADs estão a renda do 

indivíduo, o número de horas trabalhadas por semana e o número 

de anos de estudo formal completos. Corno variável renda, foi 

utilizado o número de salários mínimos, ajustados para a jorn~ 

da padrão de 8 horas por dia. O método de tratamento dos dados 

pode ser visto em detalhe em Almeida Reis e Paes de Barros 

(1989) . 

As PNADs apresentam o número exato de anos de estudo com 

pletos de cada indivíduo, caso este tenha 8 anos de instrução' 

formal, ou seja, caso tenha até o primário completo. Os níveis 

secundário e superior não são fornecidos de maneira tão desa-

(*) A base dos dados foi mdida por José Guilhene Alneida leis e Ricardo 
Paes de Barros, do INPES/IPEA. 
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gregada. As únicas informações disponíveis nas PNADs sao: 1) 

se o indivíduo possui entre 9 e 11 anos completos de estudo 

(ou seja, algum ano completo de ensino secundário): e 2) se o 

indivíduo possui 12 ou mais ancs completos de estudo (isto e, 

algum ano completo de estudo superior). Por esta razão, deci-

diu-se dividir os graus de ensino formal em 5 categorias: 

1) N~ALFABETO: menos de 1 ano completo de estudo; 

2) PRIMÁRIO 1: de 1 a 4 anos completos de estudo (o anti 

go primário); 

3) PRIMÁRIO 2: de 5 a 8 anos completos de estudo (o anti 

go ginário) ; 

4) SECUNDÂRIO: de 9 a 11 anos completos de estudo; 
I 

5) SUPERIOR: mais de 12 anos completos de estudo. 

Os resultados obtidos da estimação de Leal e Werlang 

(1989a) podem ser vistos na tabela 1, a seguir. Os valores das 

taxas de retorno são dados em percentagem por ano adicional de 

estudo. Nota-se que há grande oscilação dos valores dos retor-

nos pessoais, em especial nos anos de 1976 a 1979. Entende-se 

que isto reflete o fato das PNADs terem sido dirigidas a pro-

b1emas específicos neste período. Desde a PNAD de 1981 isto 

não mais ocorre. optou-se, então, por calcular as médias dos 

retornos, ponderados pelo tamanho da amostra, entre 1976-81 e 

1982-86. A tabela 2 indica estas médias. 



ANOS 1976 1983 1984 ,- 1985 1986 

PRIWuuO l/ANALFABETO 16,50 19,28 4,22 21,10 13,41 14,85 19,23 16,06 13,52 15,18 

PRIW\RTO 2/p~O 1 12,60 7,58 3,35 11,68 13,95 14,57 16,38 10,20 10,72 7,77 

SECUND7i.ru:O/pRIMAAIO 2 I 9,75 15,51 8,20 19,23 8,25 16,72 12,33 24,18 16,45 13,11 

SUPERIOR!SECUNDÂRIO 11,54 10,22 6,33 8,55 14,11 13,79 13,81 15,23 16,13 15,03 

AM:6TRA 5.828 9.575 10.064 7.175 10.553 11. 363 11.537 11. 746 11. 773 15 .507 

TABELA 1 

I€tomos Pessoais da Educação no Brasil 

(% por ano de estudo) 

Cbs.: Chefes de farnllia ha:rens, regiões Iretropolitanas, entre 25 e 50 anos. Dados das PNADs. 

FCNIE: Leal e \verlang (1989a) 

\D 



Média 76-81 82-86 VARIAÇÃO 

PRIMÁRIO l/ANALFABETO 14,24 15,73 1,49 

PRIMÁRIO 2/PRlMÃRIO 1 9,51 11,64 2,13 

SECUNDÂRIO/PRIMÃRIO 2 11,87 16,36 4,49 

SUPERIOR/SECUNDÂRIO 10,16. 14,82 4,66 

TABELA 2 

Retornos Pessoais da Educação no Brasil 

- Médias Ponderadas (% por ano de estudo) 

FONTE: Leal e Wer1ang (1989a) 

I-' 
o 
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Crescimento dos Retornos Pessoais e Aumento da Desigualdade 

A tabela 2 permite que sejam tiradas várias conclusões. 

A mais surpreendente de todas é o aumento do retorno pessoal 

em educação no período. Um aumento do retorno pessoal em edu-

caça0, em geral, significa um aumento na desigualdade da dis

tribuição de renda. Vejamos um exemplo. Comparemos dois indi-

víduos: um indivíduo analfabeto que ganha 1 salário mínimo e 

um com o primário 1 completo. No período 1976-1981 o mais ins 

truído teria na média 1,1424
4 

vezes o salário do analfabeto, i~ 

to é, 1,7032 salários mínimos. Já este mesmo indivíduo no pe

ríodo seguinte teria a renda média de 1,15734 vezes a renda do 

analfabeto, isto é, 1,7938 salários mínimos. Portanto a desi-

gualdade entre os dois aumentou cerca de 5% (=(1,7938-1,7032)/ 

1,7032) neste período! E observe que o aumento mais expressi

vo deu-se justamente nos níveis secundários e superior, os que 

estão associados a maiores rendas. 

Para comprovar que houve aumento da desigualdade de ren

da nos dois períodos, a tabela 3 mostra o valor de vários índi 

ces de desigualdade de renda, calculados por Almeida Reis e 

Paes de Barros (1989). Pode-se observar que há uma queda nos 

índices de desigualdade entre 1976 e 1981, e um aumento dos 

mesmos no período 1982-1986 (com exceção de dois índices no 

ano de 1986, o do plano Cruzado). Estes dados corroboram a nos 

sa observação. 

Além disso, é possível ·que se determine que parcela da 

desigualdade da distribuição de renda é devida à educação. De 

novo, Almeida Reis e Paes de Barros (1989) estimam em cerca de 



lNDICE 1976 1977 

THEIL-L 0,553 0,511 

THEIL-T 10,622 0,559 

GINI 0,560 0,543 

COEFICIENTE 
DE 1,729 1,496 

VARIAÇÃO 

1978 1979 1981 1982 1983 1984 

0,511 0,495 0,470 0,479 0,494 0,507 

0,559 0,545 0,521 0,531 0,553 0,556 

0,533 0,522 0,528 0,534 0,539 0,539 

1,443 1,410 1,350 1,369 1,491 1,388 

TABELA 3 

índices de Desigualdade de Renda 

FONTE: Almeida Reis e Paes de Barros (1989) 

1985 

0,538 

0,589 

0,553 

1,475 

1986 

0,525 

0,616 

0,547 

1,822 

~ 
N 
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50%. Isto é, se nao houvesse distinção de renda de acordo com 

o nivel de instrução formal dos individuos, a desigualdade na 

distribuição de renda seria 50% menor. De modo que, não só o 

aumento dos retornos pessoas em educação indica um aumento da 

desigualdade, que realmente aconteceu, mas também tudo indica 

que seja o principal responsável por este aumento da desigual-

dade. ~,portanto, fundamental que se entenda por que razao 

houve este aumento. ~ o que se faz adiante. 

PorQue Houve Aumento dos Retornos Pessoais em Educação? 

Os retornos pessoais representam a remuneraçao da educa-

çao. O preço de um bem eleva-se, se este torna-se mais escas-

sos relativamente à sua demanda. Foi isto o que aconteceu com 

a educação no per iodo acima. Para que se possa constatar isto, 

Almeida Reis e Paes de Barros (1989) construiram um indice de 

quantidade média de educação, ponderando-se a percentagem da 

população possuidora de determinado número de anos de estudo 

por seu acréscimo de renda, utilizando-se corno padrão de remu-

neraçao a cidade do Rio de Janeiro no ano de 1986. Os resulta-

dos podem ser vistos abaixo, e ilustram com clareza que o 

vel médio de educação no Brasil cresceu apenas 5,4% no periodo 

em questão (1976-1986). Isto levando-se em consideração que, 

neste periodo, a população brasileira envelheceu e a renda per 

capita aumentou. 
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FINO 1976 1977 1978 1979 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

0,33 0,33 0,33 0,32 0,33 0,33 0,33 0,34 0,34 0,35 

TABELA 4 

tndice de Nível Educacional Brasileira 

FONTE: Almeida Reis e Paes de Barros (1989) 

Resta, contudo, a pergunta: por que a educação tornou-se 

um bem relativamente escasso? Duas são as razões básicas. Em 

primeiro lugar, o setor público diminuiu seu investimento em 

educação. Este fato pode ser visto como um reflexo da diminui 

çâo da poupança governamental, isto é, do total dos impostos 

arrecadados que não são gastos em consumo corrente (impostos 

diretos + impostos indiretos - transferências- juros externos + 

outras receitas - despesas correntes do governo), como a tabe-

la abaixo, tirada de Simonsen (1989), ilustra (poupança do go-

verno em percentagem do PIB) : 

FINO 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

POUPFlNÇA 5,22 5,37 4,01 3,83 2,24 2,27 1,82 0,63 0,62 0,29 1,93 

TABELA 5 

Poupança do Governo 

FONTE: Simonsen (1989) 

Outro modo de se confirmar que o governo deixou de gas-

tar em educação neste período, pode ser notado no fato de que 

a proporção dos gastos em educação e cultura da União nos gas-
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tos totais do Tesouro Nacional cai de 22,72% na média dos anos 

79-81, para 15,26% nos anos 82-84 (dados do Serviço de Estatl~ 

tica da Educação e Cultura, Informe Estatístico n9 02). 

Em segundo lugar, o setor privado nao pôde compensar es

te decréscimo de atuação do setor público. Há duas razões básl 

cas para tal. Primeiro, o governo desestimula empreendimentos 

privados, impondo controles ao aumento das mensalidades escola 

res. Ao fim do ano de 1989, incríveis absurdos foram observa

dos. Viu-se escolas particulares fechando porque foram incapa~ 

zes de conciliar urna taxa de aumento das mensalidades, imposta 

pelo governo, com o reajuste de seus custos, principa~teos de 

salários dos professores. Também ficou famoso o caso do dono 

de escola que foi preso por aumentar suas mensalidades acima 

dos percentuais que foram estipulados. Segundo, o governo imp~ 

de o livre acesso de empresários ao setor educacional, em esp~ 

cial interferindo na livre formação de cursos universitários e 

secundários. Com efeito, para sua formação é necessária prévia 

autorização do Conselho Federal de Educação (para o ensino su-

perior) e dos Conselhos Estaduais de Educação (para o ensino 

secundário). E tal aprovação ~ lenta, quando não impossível de 

ser obtida. Os retornos observados na tabela 2 evidenciam tal 

fato: houve aumento substancialmente maior nos níveis mais ele 

vados de intrução. Em 1980 o setor público gastava cerca de 

8,4% de seus recursos para educação em ensino secundário, en

quanto que a média deste percentual para os países latino-ame

ricanos era de 25,6% (dados do Banco Mundial). Além disso, em 

1987 sonente 37% da população brasileira entre 16 e 18 anos 

cursava algum ano do secundário, enquanto que a média da per-
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centagem da população que cursa o secundário em relação à pop~ 

lação total em idade de cursar o secundário é de 59%, para paí

ses de PIB per capita entre 1.810 e 7.410 dólares em 1986 (da

dos do Banco Mundial). Deste modo, o Brasil precisa aumentar a 

sua população estudantil no nível secundário de 60% (obtido da 

igualdade 59/37 = 1,6). A situação do ensino superior também é 

crítica. Em 1980 havia 1.362.206 estudantes de nível superior 

no Brasil (incluindo pós-graduações, dados do censo de 1980), 

enquanto que em 1986 este valor era de 1.418.189 (sem incluir 

pós-graduações, dados do Ministério da Educação - o total de 

alunos de pós-graduação é muito baixo, cerca de 38.000), ape

nas 4% superior àquele. Ora, ocorre que a população brasileira 

nao só cresceu cerca de 2% ao ano, corno também envelheceu nes-

te período. Assim, observa-se, claramente, ,a grande escassez 

de instrução secundária e universitária que o Brasil sofreu no 

período. 

Outras Conclusões da Tabela de Retornos Pessoais 

O retorno pessoal do investimento em educação é dos mais 

rentáveis: cerca de 15% reais ao ano. Isto implica em retornos 

sociais (isto é, que levam em consideração o custo da educa

ção) de pelo menos 14% ao ano (ver Leal e Werlang (1989a». Des 

ta forma, investimentos em estradas, ferrovias, barragens, ex

ploração de petróleo, etc., devem render pelos menos 14% ao 

ano reais para que sejam preferidos a investimentos no setor 

educacional. 
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o ensino primário 1 deve certamente concentrar maior a

tenções do setor público, tendo em vista seu menor custo rela

tivamente aos outros, {ver, por exemplo, Leal e Werlang (1989b» 

e seu elevado retorno. 

o ensino primário 2 é o que mostra manores taxas de re

torno pessoal. Isto é um possível reflexo de seu currículo ge

neralista, com pouco retorno direto. 

o ensino secundário é o que apresenta maiores taxas de 

retorno, que refletem sua grande escassez relativa. Portanto, 

deve ser alvo de grandes investimentos públicos. 

o ensino superior ainda mostra elevada taxas de retorno 

pessoal, porém inferiores tanto às do secundário, quando às do 

primário 1. Isto ilustra que, embora rentável, o ensino supe

rior nio deve ser prioritário. Os níveis secundário e primário 

1 devem ter primazia no uso das verbas públicas. 

Diminuindo a Desigualdade: o Ensino Superior Pago 

O custo por aluno por ano é um fator de grande importân

cia na determinação da estrutura dos gastos governamentais. 

Leal e Werlang (1989b) obtém as seguintes estimativas (em dóla 

res de junho de 1988) : 



N1VEL DE INSTRUÇÃO 

PRIMÂRIO 1 

PRIMÂRIO 2 

SECUNDÂRIO 

SUPERIOR 

18. 

CUSTO ANUAL POR ALUNO MATRICULADO (US$) 

109 

269 

448 

3.219 

TABELA 6 

Ou seja, a grosso modo tem-se que 1 aluno no curso supe-

rior custa 7 no secundário, 12 no primário 2 e 30 no primá-

rio 1. Com base nestes dados, pode-se inferir que além de ter 

alto retorno, o curso primário 1 tem custos por aluno substan

cialmente menores. De acordo com censo de 1980, neste ano ha

via cerca de 5,8 milhões de crianças entre 7. e 14 anos sem te

rem completado 1 ano de estudo formal e sem estarem matricula

dos na l~ série. Ao mesmo tempo, a população estudantil na 

rede superior p~blica era de cerca de 450.000 (Faro e Mello e 

Souza (1984)). Em outras palavras, o setor público tem favore

cido uns poucos, e dado a estes educação gratuita, enquanto que 

um contingente imenso de brasileiros sequer tem acesso ao ensi 

no básico. Esta situação é altamente desigual, mesmo que nao 

se leve em consideração o fato agravante do acesso às escolas 

super iores p-liblicas f;er ootiàa principaJrrente por indivíduos cujas fa

mílias têm renda elevada de nodo que podem educá-los em escolas me

lhores e assim terem boas classificações nos vestibulares. 

Urna solução para este problema é a introdução do ensino 

superior pago. As universidades públicas teriam subvenção ape

nas parcial do governo. Algumas, situadas em regiões remotas e 

de baixa relação candidato/vaga deveriam ter os subsídios goveE, 



19. 

namentais reestudados. Â guisa de exemplo, se 190.000 dos estu 

dantes da rede superior pública pagassem o real custo pelos 

seus estudos, todas as 5,8 milhões de crianças acima poderiam 

ser colocadas em escolas primárias. Além disso, tendo em vista 

a tremenda necessidade do aumento dos gastos em ensino secundá 

rio, que deveria ter seu contingente estudanti~ aumentado em 

pelo menos 60% para atingir a média dos países de renda per 

capita média, como o total de estudantes no secundário 

em 1980 era de cerca de 3 milhões, dever-se-ia esperar que houves

se 1,8 milhões de vagas extras. Daí, 260.000 estudantes do en

sino superior pagando pelos custos de seu ensino o governo po

deria prover todas as novas vagas necessárias do ensino secun

dário gratuitamente. ~ claro, no caso do ensino secundário 

poderia haver também algum pagamento parcial do custo por par-

te dos estudantes, porém em níveis inferiores aos que 

efetuados pelos alunos do nível superior. 

seriam 

A ilustraç.ão vista nesta seç.ão JOC>Stra a desigualdade causada pe

lo ênfase no ensino superior gratuito. O governo tem que dimi

nuir sobremaneira seus gastos neste nível, para atender a uma 

faixa muito maior dos cidadãos, que precisam de ensino primá

rio e secundário. Além de tudo, a tabela de retornos pessoais 

mostra que estes dois níveis exibem maior rentabilidade que o 

superior. Os alunos de alto potencial poderiam candidatar-se a 

bolsas-de-estudo. Um programa de crédito educativo, que fosse 

autofinanciável, poderia ser implantado. A esse respeito, veja 

Leal e ~erlang (1989b). 
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Diminuindo a Desigualdade: Limitando a Intervenção 

Governamental 

Como foi visto anteriormente, nao só o setor público tem 

gasto de maneira desigual e estimulante da deterioração da 

distribuição de renda, mas também tem causado transtornos ao 

setor privado. Neste aspecto há duas medidas que poderiam ser 

tomadas. 

Em primeiro lugar, o governo deve liberar e eliminar as 

barreiras à entrada de empresários no setor educacional, aca-

bando com as restrições impostas pelos Conselhos Federal e Es-

taduais de Educação. Desta maneira, o setor privado poderia 

prover muito mais ensino do que o fez ultimamente. 

Em segundo lugar, mesmo que nao haja proibições à forma-

çao de novas escolas particulares, o governo precisa parar de 

intrometer-se na fixação ~reajustes de mensalidades escola

res privadas. De outro modo, a empresa-escola pode
0

-se tornar 

um empreendimento de alto risco, ou mesmo inviável. 

Há duas outras medidas de caráter complementar a estas 

que merecem ser implantadas. Primeiro, os Conselhos de Educa-

çao devem continuar fiscalizando o nível do ensino, mas somen

te nos estabelecimentos pÚblicos. Segundo, poderia ser criada 

uma classificação das escolas, inclusive privadas. t claro que 

uma escola poder-se-ia recusar a ser julgada, mas anualmente 

seria publicada urna lista das instituições que foram classifi-

cadas, assim corno a sua classificação e um histórico de cada 

escola. 

FUNDAÇÃO GFrt.JLlO VARGAS 
Biblioteca Mário Heclnque Simonsén 
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Propostas para a polItica Educacional Brasileira 

No decorrer da análise desenvolvida acima, várias propo~ 

tas foram apresentadas, com o objetivo de melhorar a distribui 

çao da renda através da maior racionalidade dos gastos e das 

políticas públicas em relação à educação. Em resumo, este tra

balho procurou mostrar a estreita relação entre a distribuição 

de renda e o nível e distribuição de educação. A partir da esti 

mativa dos retornos pessoais em educação, fez-se um diagnósti-

co da situação educacional brasileira. As principais 

sões foram: 1) há urgente necessidade de aumentos do 

mento público no primário 1 (entre l~ e 4~ séries) e 

rio, o que deveria ser feito pela introdução do ensino 

conclu-

investi-

secundá-

supe-

rior pago; 2) o governo deve deixar de intervir no setor ed~ 

cacional privado, liberando a abertura de novas escolas priva

das em todos os níveis e não interferindo na fixação dos rea

justes das mensalidades; 3) o currículo do primário 2 (entre a 

52 e 82 séries) tem que ser revisto com urgência, para que se 

torne menos generalista; 4) o governo poderia concomitantemen-

te a estas medidas, instituir um programa de bolsas-de-estudo e 

um outro de crédito educativo, este último autofinanciável; 5) 

os organismos que hoje fiscalizam e dificultam a abertura de 

novas escolas, os Conselhos Federal e Estaduais de Educação, 

deveriam exercer esta fiscalização nas escolas que recebessem· 

subvenção parcial do governo, e deveriam estabelecer urna clas

sificação voluntária de todas as escolas; 6) os investimentos 

públicos que tenham taxa de retorno inferior a 14% devem ser 

postergados, e os recursos que seriam ai gastos, canalizados 

para ° setor educativo; e 7) o resultado destas políticas pod~ 
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ria ser acompanhado ano a ano, através da estimação dos retor

nos pessoais em educação de acordo com a metodologia utilizada 

em Leal e Werlang (1989a). 
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