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RESUMO 
 
Aborda-se a política de financiamento do ensino superior 
privado, por meio do mecanismo de renúncia fiscal, com ênfase 
no Prouni. No texto, desenvolve-se uma análise do montante 
de recursos financeiros relativos à renúncia fiscal por meio do 
Prouni (período de 2006 a 2014), apontando contradições 
neste processo de financiamento do ensino superior, que se 
utiliza de recursos do fundo público (mediante renúncia na 
arrecadação de tributos) e favorece a apropriação privada de 
recursos públicos.  
 
Palavras-chave: Financiamento. Renúncia fiscal. Ensino 
Superior Privado. 
 
ABSTRACT 
 
Broaches the private higher education funding policy, through 
tax waiver mechanism, focusing Prouni. In the text, develops an 
analysis of the amount of financial resources concerning the tax 
waiver under Prouni (in years 2006 until 2014), pointing 
contradictions in this funding process of higher education, which 
uses public fund resources (through waiver on tax collection) 
and promotes misappropriation of public resources. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

 Trata-se de texto em que se propõe uma discussão sobre o financiamento 

público do ensino superior em instituições privadas, por meio do mecanismo de renúncia 

fiscal, com ênfase no Programa Universidade Para Todos (Prouni)4, do governo federal, 

indicando as possíveis contradições existentes neste processo de financiamento do ensino 

superior privado. 

 Estruturalmente, o texto apresenta inicialmente alguns estudos já desenvolvidos 

acerca do tema renúncia fiscal e do Prouni. Em seguida, discorre-se sobre o papel do 

Estado no financiamento do ensino superior e os aspectos relativos à lógica neoliberal de 

financiamento das políticas sociais, como a educação superior. Também se desenvolve uma 

análise do montante financeiro de renúncia fiscal, na área educacional, enfatizando os 

valores destinados às instituições privadas no âmbito do Prouni e discorre-se acerca das 

contradições evidenciadas neste processo de financiamento de expansão do ensino 

superior privado, por meio de renúncia fiscal.  

 O financiamento da educação superior, conforme se extrai de leitura do art. 205 

da Constituição Federal, pode se efetivar pelos recursos da arrecadação de tributos, de 

origem estatal (que constituem o fundo público, na concepção de Amaral, 2009), pelo 

pagamento de mensalidades (recursos das famílias) e pela interação das instituições de 

ensino superior com diversos setores da sociedade, em que são firmados contratos e 

convênios para que as instituições de ensino superior recebam recursos financeiros.  

 No caso das instituições privadas de ensino superior, o financiamento ocorre por 

meio de recebimento de recursos de mensalidades (recursos das famílias) e pelos recursos 

decorrentes da não arrecadação de tributos, por meio de renúncia fiscal. Este tipo de 

financiamento (renúncia fiscal), que constitui benefícios destinados ao setor privado, 

também pertence ao fundo público (pois são recursos que deixam de ser arrecadados para 

a composição do fundo público). 

                                                 
4
 Programa Universidade para Todos. Instituído por meio da Lei 11. 096, de 13 de janeiro de 2005. As 
instituições que ofertarem bolsas de estudo no referido programa terão isenção dos seguintes 
tributos: Imposto de renda das pessoas jurídicas; contribuição social sobre o lucro líquido; 
contribuição social para o financiamento da seguridade social; e contribuição  para o Programa de 
Integração Social (PIS).  
Além do Prouni, atualmente há também o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao 
Fortalecimento das Instituições de Ensino Superior (Proies), que permite a concessão de moratória 
e parcelamento de dívidas tributárias federais de entidades privadas de ensino superior em troca da 
concessão de bolsas de estudos em cursos de graduação. 



 

 

                  

 Assim, neste texto, propõe-se uma discussão acerca desta forma de 

financiamento do ensino superior em instituições privadas com utilização de recursos 

públicos, mediante o mecanismo de renúncia fiscal.  

 

2. FINANCIAMENTO DO ENSINO SUPERIOR E RENÚNCIA FISCAL. 

  

 Cabe inicialmente destacar alguns textos que já abordam a relação entre o 

financiamento do ensino superior e o mecanismo de renúncia fiscal. 

 Gemaque e Santos Filho (2011, p. 195-214) em estudo realizado com o objetivo 

de analisar “a concessão de benefícios tributários a instituições privadas de ensino, na 

perspectiva de verificar o peso desses benefícios nos gastos da União com o ensino 

superior público”, por meio do cotejamento dos valores dos gastos tributários indiretos com 

as instituições privadas (as denominadas renúncias tributárias), registrados em 

demonstrativos da Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB (valores previstos e 

gastos tributários) e os valores orçamentários destinados à Subfunção “Ensino Superior” da 

Função “Educação”, apontaram elementos de discussão acerca do favorecimento do ensino 

superior privado na política de financiamento do Governo Federal, mediante concessão de 

benefícios fiscais, em detrimento de investimentos nas instituições públicas de ensino 

superior. 

 No estudo, os autores chegaram à conclusão de “que as renúncias tributárias na 

área de educação têm beneficiado muito mais a mercantilização do ensino e a ampliação do 

capital privado do que a redução de desigualdades sociais” (Op. cit., p. 212). Ademais, 

observaram que ocorre uma transferência de responsabilidades relativas à educação 

superior para instituições privadas, por meio de incentivos fiscais (renúncia fiscal), que 

revela uma lógica de privatização do ensino superior, com incentivo à atuação do setor 

privado na área educacional.  

 Carvalho (2005), afirma que a renúncia fiscal se refere à isenção e/ou à 

imunidade tributária, funcionando como um mecanismo de financiamento público indireto 

para os estabelecimentos de ensino superior privados. Destaca a mesma autora que há 

outros mecanismos de renúncia fiscal, os quais são direcionados a pessoas físicas (como, 

por exemplo, o abatimento na declaração do Imposto de Renda, em decorrência de gastos 

educacionais pessoais ou com dependentes econômicos).  

 É possível que a própria Constituição Federal contenha previsões acerca de 

limitações ao poder de tributar, firmando mandamento constitucional negativo de 



 

 

                  

competência para a tributação (trata-se de imunidade tributária), ou ainda a possibilidade de 

o próprio ente fiscal (União, Estados e Municípios) renunciar à tributação de determinado 

contribuinte ou de situações específicas, por meio de legislação infraconstitucional, o que 

caracteriza a isenção5 fiscal (SILVA, 2009, p.712). 

 Nesta esteira, os incentivos fiscais prestam exatamente à concessão de 

benefícios para o fomento, ao desenvolvimento de certas atividades da iniciativa privada, 

principalmente as associadas à utilidade pública, ou mesmo à própria vedação de tributar 

imposta ao ente fiscal.  

   Neste texto, optou-se pela utilização da expressão renúncia fiscal (uma renúncia 

específica de receitas de origem tributária - impostos, taxas, contribuições sociais – em 

benefício de instituições privadas de ensino), por ser a mais adotada dentre pesquisadores 

da área educacional (CARVALHO, 2005). A renúncia fiscal é incluída dentre os 

denominados “gastos tributários”, que são objeto de demonstrativos específicos da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB.  

 Os critérios de classificação dos gastos tributários pela SRFB apontam para a 

manutenção do sistema capitalista, pois podem ter objetivos sociais e econômicos (de 

incentivo a determinados setores da economia), ou seja, como se observa dos critérios de 

classificação, os gastos tributários têm caráter incentivador, quando o governo deseja 

desenvolver determinado setor econômico. Entretanto, nem sempre há uma prévia definição 

dos critérios de escolha dos setores econômicos a serem beneficiados com os gastos 

tributários e, desta forma, não se pode de antemão afirmar que os incentivos a estes setores 

econômicos são benéficos à coletividade. 

 Após estas considerações iniciais acerca da renúncia fiscal (assimilada neste 

texto como os gastos tributários de natureza fiscal concedidos em proveito de instituições 

privadas), cabe ressaltar que a discussão sobre o financiamento da educação superior 

implica, necessariamente, numa análise acerca da atuação do Estado, no aporte de 

recursos financeiros para atendimento às necessidades coletivas, mediante políticas 

públicas sociais, como a política educacional, cuja discussão se propõe na sessão seguinte. 

 

3.  O PROCESSO DE PRIVATIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR, POR MEIO DE 

FINANCIAMENTO COM RECURSOS PÚBLICOS.  

                                                 
5
 Isenção fiscal “significa a dispensa do pagamento do tributo devido”, embora ocorra o fato gerador 

de incidência do tributo, os entes tributantes (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) não 
constituem o crédito tributário para a cobrança do tributo (BORBA, 2005, p. 383-384). 



 

 

                  

 

 O financiamento do ensino superior é marcado por ampla contraposição de 

ideias entre teóricos que argumentam em favor do intervencionismo, os quais defendem um 

Estado do bem-estar social (ou uma forma aproximada de bem-estar social, no caso do 

Brasil), com uma intervenção do Estado no financiamento das políticas sociais, por meio de 

um fundo público) e teóricos não intervencionistas (que defendem um Estado liberal, com 

intervenção estatal mínima, ou mesmo inexistente e regulação pelo mercado). 

 Na perspectiva liberal, Smith (1993) argumenta que para o financiamento da 

educação deve-se avaliar acerca do benefício gerado, ou seja, caso a educação de um 

indivíduo, por um lado, beneficie somente a ele, este custo deve ser bancado pelo próprio 

beneficiário; mas se, por outro lado, o fato de o indivíduo ser educado gera benefício para 

toda a sociedade, então é justo e correto que parte de sua educação seja financiada com 

dinheiro público [do fundo público].  

 Assim, na concepção de Smith, existem tipos de educação, como a educação 

superior, que beneficiam mais o próprio indivíduo que a sociedade, e tipos de educação cujo 

resultado, além do benefício individual, é muito grande para a sociedade (educação básica, 

por exemplo). Neste sentido, Pires (2005, p. 64), corroborando as ideias de Smith, 

argumenta que “deve haver diferentes formas de financiamento, combinando a utilização de 

recursos privados e públicos”. 

 Em relação ao financiamento da educação superior, seguindo-se esta lógica 

alinhada ao pensamento liberal, o financiamento tende a ser voltado para a iniciativa 

privada, como ocorre com a concessão de benefícios fiscais, por meio de renúncia fiscal. 

 Esta concepção privatista do ensino superior é endossada pelo Banco Mundial 

ao declarar que “a criação de instituições não universitárias e o aumento das instituições 

privadas podem contribuir para satisfazer a demanda cada vez maior de educação superior 

e faz com que os sistemas de ensino melhor se adéquem às necessidades do mercado de 

trabalho” (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 31).  

 Adam Smith, em sua obra “A riqueza das nações”, demonstra que o Estado 

capitalista, além de atuar como representante do capital por meio de uma autonomia política 

relativa, sempre teve uma importante atuação econômica, em defesa da reprodução plena 

da propriedade privada, ou seja, permitindo que o capital se reproduza de forma privada 

pela “mão invisível do mercado”. 

 Além de demonstrar o papel político do Estado, Smith também demonstra os 

papeis econômico e belicoso do Estado moderno. Para Smith (1993), as principais funções 



 

 

                  

do Estado são relacionadas a despesas com a defesa e com a justiça, como forma de 

garantir a propriedade privada, o que exige um ordenamento jurídico de sustentação, 

impondo uma forma burocrática à política e à dimensão ideológica do capitalismo.  

 Em um terceiro grupo de despesas, Smith relaciona aquelas despesas do 

Estado para com serviços ou instituições que possam atender aos interesses do capitalismo, 

como por exemplo, “a criação e a manutenção dos serviços públicos que facilitam o 

comércio de qualquer país, [...], boas estradas, pontes, canais navegáveis, etc., exigirão 

variadíssimos níveis de despesas nos diferentes períodos da sociedade” (SMITH, 1993, p. 

335). Smith considera a educação também como um destes serviços públicos, ou seja, 

“submete a dimensão pública à esfera privada em benefício desta última, no âmbito do 

próprio Estado Republicano” (SILVA JÚNIOR, 2008, p. 61), colocando a educação a serviço 

do capital.  

 Com esta concepção, como argumenta Silva Júnior (2008, p. 61-62), Smith 

revela no âmbito da economia “o fetiche do Estado liberal e torna clara a contradição entre o 

público e o privado presente nas relações econômicas e sociais”. E mais, demonstra “a 

tendência histórica de intensificação da dimensão estatal mercantil que faz com que o 

Estado dirija suas políticas públicas para o polo privado da contradição”, em decorrência da 

materialidade da economia. As renúncias fiscais no contexto do ensino superior, em favor 

de entidades privadas de ensino, demonstram esta dimensão privado-mercantil do Estado. 

 O capitalismo, em seu processo de crise do denominado Estado do bem-estar 

social (Welfare State), mas mantendo mecanismos de utilização do fundo público, “desatou 

uma capacidade de inovações que não podem ser postas a serviço da produção e 

financiadas apenas pelo lucro”, ou seja, “exigem e puncionam parcelas crescentes do fundo 

público” (OLIVEIRA, 1998, p. 46-47),   

 As concepções defendidas pelo neoliberalismo, neste contexto, revelam-nos que 

o fundo público deve ser mantido apenas como pressuposto para o capital, isto é, não se 

trata “de reduzir o Estado em todas as arenas, mas apenas naquelas onde a 

institucionalização da alteridade se opõe a uma progressão do tipo „mal infinito‟ do capital” 

(OLIVEIRA, 1998, p. 44). Tipifica este tipo de raciocínio, o ataque aos gastos sociais 

públicos que intervenham “na nova determinação das relações sociais de produção”, e em 

contrapartida aprofunda-se o fundo público como pressuposto do capital (para pagamento 

da dívida pública, por exemplo). 

 A renúncia fiscal em favor de entidades privadas de ensino superior também se 

insere neste contexto de utilização de recursos públicos em benefício do privado 

(privatização com destinação de recursos públicos). 



 

 

                  

 Além disso, com a concessão de renúncia fiscal, como ocorre no âmbito do 

Prouni, a concentração da propriedade privada passa a não envolver somente os meios 

produtivos, mas também os meios de formação do trabalho, em decorrência de um aumento 

constante do número de vagas nos cursos superiores ofertados pelas entidades privadas de 

ensino, por meio de incentivos do Estado, com a utilização do fundo público. 

 Sguissardi (2008) argumenta que, no processo de expansão do ensino superior 

no Brasil, há predomínio do setor privado/mercantil. Para justificar esta afirmação o autor 

apresenta dados em que o número de matrículas nas instituições públicas (mantidas pelos 

governos federal, estaduais e municipais) de ensino superior, no período de 1999 a 2006, 

cresceu 45%, enquanto nas instituições privadas (sem fins lucrativos) o crescimento, no 

mesmo período, foi de 74%, e nas particulares (privadas em sentido estrito, com fins 

lucrativos), cresceu 195%. A partir de 2006, este processo de expansão é favorecido por 

meio do Prouni, com significativo montante financeiro de renúncias fiscais em favor de 

instituições privadas de ensino superior. 

 Esta expansão do ensino superior privado também tem relevância no que diz 

respeito ao financiamento público, por meio da concessão de benefícios (gastos) tributários, 

via renúncia fiscal. Implica dizer que o crescimento do número de matrículas em instituições 

privadas é também incentivado pelo governo federal, mediante a concessão de benefícios 

tributários em contrapartida ao oferecimento de bolsas de estudo a estudantes no ensino 

superior, como ocorre com o Prouni. 

 Na sessão seguinte, discutem-se as contradições que decorrem do mecanismo 

de renúncia fiscal, no âmbito do Prouni e demonstram-se a relevância do montante 

financeiro de renúncias fiscais. 

 

4.  AS CONTRADIÇÕES NO MECANISMO DE RENÚNCIA FISCAL ÀS 

INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO SUPERIOR. 

  

 Os incentivos à expansão do ensino superior pela via da privatização, como 

ocorre com as renúncias fiscais em favor de entidades privadas, reforçam os antagonismos 

sociais e favorecem a propriedade privada, pela acumulação capitalista. Com isto, a 

educação superior que deveria ser instrumento contrário à alienação, pela possibilidade de 

discussão crítica e de desenvolvimento da autonomia, converte-se em um produto mercantil 

voltado aos interesses do mercado.  



 

 

                  

 A concessão de benefícios fiscais a entidades privadas de ensino superior revela 

um processo contraditório, pois se por um lado se exige redução da intervenção estatal, com 

desregulamentação do controle sobre os rendimentos financeiros do capital, por outro se 

buscam recursos do fundo público (OLIVEIRA, 1998), vez que a renúncia fiscal é uma das 

formas de utilização do fundo público (por meio de benefícios tributários indiretos), para o 

financiamento da iniciativa privada.  

 Outra contradição relevante quanto à concessão de renúncia de receitas em 

benefícios de instituições privadas de ensino é quanto à crise fiscal. Se por um lado exige-se 

maior arrecadação tributária para garantir superávits primários (diferença positiva no 

contraponto entre receitas e despesas não financeiras), com redução de gastos correntes 

(despesas de custeio) e de investimento (despesas de capital), como se justifica a 

concessão de benefícios tributários (isenções, renúncia fiscal, anistia) a instituições 

privadas? Se a lógica defendida por Carvalho (2005) é a de “sustentabilidade da dívida”, 

com elevação de superávits primários dos países devedores de recursos financeiros a 

credores internacionais, há uma expressa contradição com o mecanismo de renúncia fiscal, 

em face da redução da arrecadação, decorrentes da concessão de isenções (renúncias 

fiscais) a instituições privadas de ensino superior. 

 Para corroborar estes aspectos contraditórios, elaborou-se a tabela 1, abaixo 

transcrita, em que se apontam os dados financeiros de renúncias fiscais no âmbito do 

Prouni, em favor de instituições privadas de ensino superior, no período de 2006 a 2014. Os 

dados foram obtidos no site da Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB, por meio 

dos demonstrativos de gastos tributários (disponíveis em 

<https://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/gastos-tributarios/previsoes-ploa/arqui 

vos-e-imagens/demonstrativos-dos-gastos-tributarios-dgt>). 

Como se observa da tabela, as renúncias fiscais relativas ao Prouni abrangem os 

seguintes tributos: Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), contribuição para o Programa 

de Integração Social (PIS) do trabalhador e/ou para o Programa de Formação do Patrimônio 

do Servidor Público (PASEP), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). 

  

Tabela 1 - Renúncias Fiscais por tributo – Prouni – 2006-2014, em R$, 
milhões * 

ANO  IRPJ  
Contr.PIS-

PASEP 
CSLL COFINS TOTAL 

2006 75 230 32 87 423 

2007 47 36 19 92 194 



 

 

                  

2008 149 45 77 203 474 

2009 207 66 119 305 697 

2010 250 75 157 344 825 

2011 272 47 97 216 632 

2012 321 70 148 322 862 

2013 349 64 121 296 830 

2014 218 61 65 281 625 

 
Fonte: Relatórios de renúncia- Projetos de Lei Orçamentária Anual/Secretaria da 
Receita Federal do Brasil.  
*Valores atualizados a preços de Jan/2015, pelo IPCA. 

  Extrai-se da tabela 1, que nos exercícios financeiros de 2008 a 2014, houve 

uma significativa renúncia fiscal envolvendo recursos destinados à seguridade social 

(renúncia fiscal da COFINS e da CSLL), fato que se revela contraditório, tendo em vista que 

o governo federal alega a existência de constantes déficits na seguridade social, sobretudo 

na previdência social, entretanto renuncia a arrecadação anual de valores, em muitos casos, 

superiores a R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais).  

 Neste sentido, a renúncia fiscal em favor de entidades privadas de ensino 

superior, de recursos que seriam destinados à seguridade social (que atende áreas sociais 

relevantes como a saúde, a assistência e a previdência social) não favorece a população 

mais carente (aquela que mais necessita de recursos nas áreas de saúde, assistência e 

previdência social, por meio de atendimento estatal, e que, em sua maioria, ainda não está 

inserida no ensino superior). 

 Também a renúncia fiscal de valores referentes à Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido (CSLL) e a renúncia fiscal da Contribuição para o PIS/PASEP retiram do 

potencial de arrecadação de tributos recursos que integrariam o fundo público e que 

poderiam ser aplicados no atendimento de políticas sociais por parte do Estado, em favor do 

trabalhador (no caso do CSLL e do PIS) e do servidor público (no caso do PASEP). 

 Considerando os significativos valores de recursos de renúncia fiscal no âmbito 

do Prouni, relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica, cabe mencionar que esta forma 

de renúncia afeta o ensino público, tendo em vista que com base no art. 212 da Constituição 

Federal de 1988, a União deve aplicar anualmente pelo menos 18% (dezoito por cento) dos 

recursos oriundos da arrecadação de impostos. 

 Ao conceder renúncia do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, a União deixa de 

arrecadar valores sobre os quais incidiria um percentual de 18% destinado ao ensino 

público. Tendo em vista a atuação prioritária da União no atendimento ao ensino superior, 



 

 

                  

implica dizer que parte significativa de recursos oriundos de arrecadação de impostos deixa 

de ser aplicada no ensino superior público. 

 Apenas para exemplificar, uma renúncia fiscal anual de aproximadamente R$ 

320.000.000,00 (trezentos e vinte milhões de reais) no IRPJ, como se observa no exercício 

financeiro de 2012, equivale a aproximadamente R$ 57.600.000,00 (cinquenta e sete 

milhões e seiscentos mil reais) que deveriam ser investidos anualmente em ensino público, 

em decorrência da vinculação constitucional do art. 212. 

 

5.      CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A política de financiamento do ensino superior por meio de renúncia fiscal em 

benefício de instituições privadas é defendida com base no argumento de que com a 

expansão do número de vagas nas instituições privadas, por meio da concessão de bolsas a 

estudantes, ocorre uma ampliação no acesso ao ensino superior, gerando oportunidades 

aos jovens oriundos de famílias de menor poder aquisitivo. 

 Embora não se possa desconsiderar que exista uma ampliação no número de 

vagas com esta forma de financiamento do ensino superior, não se pode desconsiderar que 

a concessão de renúncia fiscal por meio do Prouni é realizada com base em tributos cuja 

receita de arrecadação atenderia áreas sociais como saúde, assistência e previdência 

social, como as renúncias de contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) do 

trabalhador e/ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), 

a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e a Contribuição para o Financiamento 

da Seguridade Social (COFINS), que são vinculadas às demandas da seguridade social, 

uma efetiva contradição com os argumentos do próprio governo federal de que a seguridade 

social apresenta déficits de arrecadação. 

 Além disso, trata-se de uma forma de financiamento que favorece a iniciativa 

privada (as instituições privadas de ensino superior), com uma redução significativa da 

carga tributária e também com o preenchimento de vagas ociosas nos cursos superiores 

destas instituições. 

 Em decorrência da renúncia do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), 

também ocorre redução no montante de recursos vinculados constitucionalmente à 

educação pública, em virtude da ausência de arrecadação do IPRJ, gerando perdas no 

montante de recursos destinados às instituições públicas de ensino superior, o que revela 

uma preferência do governo federal pela privatização, pelo favorecimento da iniciativa 

privada. 

 



 

 

                  

REFERÊNCIAS: 

AMARAL, Nelson C. Avaliação e Financiamento de Instituições de Educação Superior: 
uma comparação dos governos FHC e LULA. Atos de pesquisa em educação (FURB), v. 4, 
p. 321-336, 2009. 

AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 

BANCO MUNDIAL. La ensañanza superior: las lecciones derivadas de la experiencia. (El 
desarrollo en la práctica). Washington, D.C: Banco Mundial, 1995. 

BORBA, Cláudio. Direito tributário. 18 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. 
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso 
em 15 mar 2014. 

CARVALHO, C. H. A. de. Política de ensino superior e renúncia fiscal: da reforma 
universitária de 1968 ao Prouni. Associação Nacional de Pós-Graduação. Grupo de 
Trabalho: Política de Educação Superior/GT 11. 28ª Reunião Anual, 2005. Disponível em 
<http://www.anped.org.br/reunioes/28/textos/gt11/gt11532int.rtf>. Acesso em 23 jun 2013. 

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 
2007. 

CHAVES, Vera Lúcia Jacob. Expansão da privatização/mercantilização do ensino 
superior brasileiro: a formação dos oligopólios. Educação & Sociedade (Impresso), v. 
31, p. 481-500, 2010.  

CHESNAIS, François (Org.). A finança mundializada: raízes sociais, configuração, 
consequências. São Paulo: Boitempo, 2005. 

_________. A mundialização do capital. São Paulo: Xamã, 1996. 

GEMAQUE, Rosana Maria Oliveira; SANTOS FILHO, João Ribeiro. Renúncia tributária e 
financiamento da educação superior: favorecimento do Ensino Privado em detrimento 
do Público. In: CHAVES, Vera Lúcia Jacob; CABRITO, Belmiro. (Orgs.). Políticas de 
acesso e financiamento da educação superior no Brasil e em Portugal: tendências 
actuais. Lisboa: EDUCA, 2011. p. 195-214. 

HADDAD, Sérgio (Org.). Banco Mundial, OMC e FMI: o impacto nas políticas educacionais. 
São Paulo: Cortez, 2008. 

HARVEY, David. A condição pós-moderna. 9. ed. São Paulo: Loyola, 2000. 

HAYEK, F. A. O caminho da servidão. 6 ed. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 
2010. 

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. 

MÈSZAROS, I. O Século XXI: socialismo ou barbárie?. São Paulo: Boitempo, 2003. 

__________. A crise estrutural do capital. São Paulo: Boitempo, 2009. 

OLIVEIRA, Francisco de Oliveira. Os direitos do antivalor: a economia política da 
hegemonia imperfeita. Petrópolis: Vozes, 1998. 

PIRES, Valdemir. Economia da educação: para além do capital humano. São Paulo: 
Cortez, 2005. 

SGUISSARDI, Valdemar. Modelo de expansão da educação superior no Brasil: 
predomínio privado/mercantil e desafios para a regulação e a formação universitária. 
Educação e sociedade, Campinas, vol. 29, nº 105, p. 991-1022, set/dez, 2008. Disponível 
em <www.cedes.unicamp.br>. Acesso em 28 fev 2015. 



 

 

                  

SILVA JÚNIOR, João dos Reis. O trabalho do professor/pesquisador nas universidades 
estatais públicas – intensificação e precarização de sua atividade. In: CHAVES, Vera Lúcia 
Jacob; SILVA JR, João dos Reis (orgs.). Educação superior e diversidade regional no 
Brasil. Belém: EDUFPA, 2008. p. 49-66. 

SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed, rev. e atual. São 
Paulo: Malheiros, 2009. 

SMITH, Adam. A riqueza das nações. v. 2. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993. 


