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“Quando você pode medir o que está falando e expressá-lo através 

de números, você sabe alguma coisa sobre ele; mas, quando você 

não pode medi-lo e não pode expressá-lo em números, seu 

conhecimento sobre ele é inadequado e insatisfatório”. 
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RESUMO 
 
 
GUERREIRO, Aureo Luiz de S. S.; SOUZA, Edmundo Moreira de; CARVALHO, 
Reinaldo Rui Lima de. Educação Fiscal: Sua Importância Para a Cidadania. 
Salvador, 2003. 37f.  Monografia (Especialização em Técnicas Fazendárias) – 
UFBA. 
 
Este estudo tem o intuito de entender mudanças no processo de exercício da 
cidadania com a implantação de um programa de Educação Fiscal nas escolas 
públicas e particulares, quanto ao desenvolvimento da cultura em relação a 
conscientização dos direitos e deveres do cidadão/contribuinte. Para tanto foi 
pesquisado o Programa Nacional de Educação Fiscal, este ainda em 
implementação pela União e unidades federadas, os Parâmetros Curriculares 
Nacionais de Educação, a transversalidade na educação, as Leis Orçamentárias, 
dentre outros; buscando esclarecer o fator econômico representado pela 
arrecadação e o fator social embasado no gasto dos recursos públicos. 
 
 
 
Palavras Chave:  Educação Fiscal, Tributos,  Receita, Despesa,  PNEF, GEF, 
GEFE,  Tema Transversal, Orçamento Público  
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I. INTRODUÇÃO 
 
 
1.1 Contexto 
 
O mundo passa por profundas transformações tecnológicas e econômicas, o que 

leva a refletir-se sobre o papel do Estado. Necessário se faz descobrir uma rota de 

desenvolvimento em que a sociedade espelhe um futuro melhor. 

 

A administração pública deve estar voltada para o controle de resultados e mais 

próxima do cidadão, pois, é de consenso que para o Estado cumprir o  seu papel 

primordial, é preciso dispor  de recursos   financeiros  que  na  sua  maioria,  

provém  dos  tributos  arrecadados  e constituem  sua  principal  fonte  de  recursos  

para  financiar  a  realização  de seus fins, como prestador de serviços em prol da 

sociedade. 

 

Muitos dos problemas  sociais  e  econômicos  existentes  no Brasil devem-se a má 

formação de  cidadãos  não  conscientes  do  seu  dever  de  pagamento  dos  

tributos  e do seu direito ao exercício  da  cidadania,  mediante  a  cobrança  

coerente  de  aplicação  dos recursos públicos em   educação,   saúde,   habitação,  

turismo,  cultura,  segurança,  eletrificação, comunicação, saneamento  básico  etc. 

para seu usufruto e ainda  conservação destes patrimônios. Some-se a isso o fato 

de que muitos governantes não aplicam adequadamente os impostos arrecadados 

para fornecer as condições sociais básicas, também não atuam como provedor de 

informações e valores, na missão de promover o exercício da cidadania, faz-se 

necessário um trabalho de educação permanente, voltado  para   mudança  de 

hábitos e atitudes. 

 

Assim, para auxiliar nessa mudança de comportamento, surgiu o Programa 

Nacional de Educação Fiscal – PNEF, como ação educativa  permanente  e  

estratégica,  voltada para o desenvolvimento de atitudes, hábitos e valores. O 

PNEF vem sendo implantado em alguns Estados, mas deverá alcançar todas as 

unidades da federação, por meio de uma parceria entre as Secretarias de Estado 

da Fazenda e da Educação, constituindo o grupo de Educação Fiscal Estadual – 

GEFE. À Secretaria da Receita Federal, através do Grupo de Educação Fiscal – 
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GEF,  oficializado  pela portaria n.º 35 de fevereiro de 1998, compete promover  as 

ações necessárias à elaboração e implantação do Programa Nacional de Educação 

Fiscal, junto com o GEFE de cada Estado. 

 

Em âmbito nacional, a Coordenação do Programa é realizada pela escola de 

Administração Fazendária – ESAF, contida no Ministério da Fazenda, que tem 

como missão “ desenvolver pessoas para o aperfeiçoamento da gestão das 

finanças públicas e a promoção da cidadania”. Dentre outras ações, atua em 

articulação política nas três esferas de Governo,  na realização de convênios e 

parcerias, com o intuito de introduzir e divulgar a Educação  Fiscal, que tem dentre 

as bases do Programa a capacitação de professores para disseminar em sala de 

aula conhecimentos  sobre  tributos e cidadania, especificamente com a inclusão, 

de maneira transversal, nas disciplinas do currículo escolar do ensino fundamental  

e médio. 

 

Sabe-se que a  escola não só existe para preparar os jovens para o mercado de 

trabalho, mas também para formar políticos honestos e cidadãos cumpridores de 

suas obrigações.  Isso porque, os temas transversais falam de assuntos que  

ajudam  a escola a cumprir o papel de formar alunos- cidadãos. Por temas 

transversais, entende-se  o mecanismo de inclusão de questões sociais no 

curriculum escolar. Entre as questões sociais se incluem: ética, sexualidade, meio 

ambiente, trabalho e consumo, entre outros. 

 

Como conseqüência, surge a  Lei  n.º  9.394 ,    de 20   dezembro de 1996, 

conhecida como a Lei de Diretrizes e Bases – LDB, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, consolidando e ampliando o dever do poder público 

para com a educação;  destacando  a  formação  indispensável  para o exercício da 

cidadania. A LDB(1996) consolida, também, a organização curricular de modo a 

conferir uma maior flexibilidade no trato dos componentes curriculares, reafirmando 

desse modo o princípio da base nacional, ou seja, deixando caminho para os 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (1997 ). 
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1.2 Problema 
 

Daí surge o seguinte questionamento norteador desse estudo: a implantação de 

um programa de educação fiscal, nas escolas de ensino fundamental e médio, sob 

a égide da LDB(1996),  poderá favorecer  o exercício da cidadania? 

 

1.3 Hipótese 
 

A implantação de um programa de Educação Fiscal, nas escolas de ensino 

fundamental e médio, favorece o exercício da cidadania, já que desenvolve a 

cultura voltada para a conscientização dos direitos e deveres de 

cidadão/contribuinte. 

 

1.4 Objetivos 
 

1.4.1 Objetivo Geral 
 

Entender o processo de exercício da cidadania com a implantação de um programa 

de Educação Fiscal nas escolas de ensino fundamental e médio. quanto ao 

desenvolvimento da cultura  em relação a conscientização dos direitos e deveres 

do cidadão/contribuinte.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 
 

• Contextualizar a função sócio-econômica do tributo  

• Traduzir a correta aplicação dos recursos públicos 

 

1.5. Justificativa 
 
Os cidadãos brasileiros, em especial os socialmente marginalizados, tem o direito 

de saber quem financia o Estado e em qual proporção de sua renda, como são 

aplicados os recursos arrecadados com os impostos que todos pagam    

 

Some-se a isto que o cidadão deve estar cônscio  do seu dever de pagar o imposto 

e saber que ele retornará com obras e serviços, como:  estradas,  saneamento  
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básico, casas populares, eletrificação, comunicação, educação, saúde, segurança, 

turismo, cultura , entre outros. 

Saber que deve  exercer  o  direito  de  acompanhar,  pelos meios legais, a correta 

aplicação dos recursos públicos oriundos da  arrecadação de impostos,   seja 

individualmente ou através de associações de bairros, sindicatos, grupos religiosos, 

grêmios escolares é um exercício de cidadania. 

 

Por tudo isto, um estudo sobre Educação Fiscal, certamente assegurará as pré-

condições para o desenvolvimento da cultura do futuro cidadão/contribuinte  a partir 

das escolas do ensino fundamental e médio. 
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II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 
2.1 Tributação 
 

É a maneira pela qual a maior parte dos recursos públicos é obtida. É um 

mecanismo existente desde o início da organização política, social, cultural e 

econômica da sociedade que, paulatinamente, foi transformando-se num dos mais 

importantes instrumentos de redefinição da distribuição de rendas e riquezas. 

 

Em todas as interações sociais existe contato com a tributação. Toda pessoa que 

possui fonte de renda, que compra mercadorias ou contrata serviços, se locomove, 

usa telefone, água e energia elétrica, paga tributos. Porém, muitas vezes não sabe 

que está pagando, por isso precisa conhecer mais sobre tributação. 

 

2.1.2 Tributos 
 

2.1.2.1 Breve histórico no mundo 
 

Há milhares de ano o homem não vivia em sociedade e tinha que lutar bastante 

contra os perigos que enfrentava na floresta, as tempestades, a fome, as doenças, 

a fúria dos animais maiores e mais fortes do que ele próprio. Ele foi descobrindo, 

no convívio com o outro e no domínio da natureza, a sua força. A grande 

descoberta do homem, no entanto, aconteceu quando ele aprendeu a viver em 

grupo e aceitar uma liderança. 

 

Percebendo como o papel do líder era importante para unir e dar mais força ao 

grupo, as pessoas passaram a homenagear seu líder entregando-lhe algum tributo. 

Na antiga Grécia os homens eram cidadãos livres, foram criadas leis, para todos, a 

vitória da razão sobre a força. Já era possível encontrar o tributo como meio de 

defesa do bem coletivo, entregue aos cuidados da Cidade-Estado, sem relação de 

servidão. 
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Os romanos aprenderam com os gregos as idéias dos impostos para os seus 

gastos. Inúmeros tributos revelavam a engenhosidade dos legisladores visando 

obter dinheiro do povo para manter os suntuosos gastos do império. 

 

Ainda na Idade Média, especialmente na Inglaterra, para manter seus exércitos e 

suas guerras, os reis foram obrigados  a pedir contribuições à própria nobreza 

feudal, a grandes mercadores e banqueiros. Esses senhores, no entanto, forçaram 

o rei a explicar o destino que daria aos recursos e só lançar mãos de novos tributos 

com a concordância do parlamento ou conselho. Originou-se aí o denominado 

princípio da legalidade, pelo qual somente através da autorização legislativa 

poderiam ser cobrados novos tributos. 

 

Na França o Estado não buscava o bem comum, os serviços eram usufruídos 

somente pelo rei e pelos nobres. Com a Revolução Francesa, ao final do século 

XVIII, surgiu o conceito de Estado de Direito, consagrando a soberania popular e a 

separação dos poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário. Caberia a Assembléia 

do Povo   aprovar tanto a despesa como a receita, ou seja, definir quanto e onde 

gastar e de quem e quanto cobrar de impostos, dando origem à Instituição do 

Orçamento Público. 

 

2.1.2.2 Breve histórico no Brasil 
 

No Brasil, a cobrança de tributos em forma de impostos, só começou depois que o 

País foi dividido em Capitanias Hereditárias. Os donatários das Capitanias eram 

obrigados a pagar ao rei de Portugal uma parte de tudo o que produziam: açúcar, 

fumo, aguardente, etc. 

Portugal cobrava ainda os “direitos alfandegários” , ou seja, uma quantia em 

dinheiro sobre tudo o que o Brasil importava ou exportava. 

 

Quando o Brasil se tornou independente de Portugal, com a instituição e cobrança 

de tributos pelo Governo brasileiro, foram editadas leis que regulamentaram as 

questões dos tributos e suas finalidades sociais. Foram, então, estabelecidos 

limites e fundamentos de direitos tributários, que evoluíram e originaram o atual 
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Código Tributário Nacional (CTN), aprovado pela Lei n.º 5.172, de 25 de outubro de 

1966. 

O tributo cobrado, hoje no Brasil tem finalidade social, por isso é dever de todo 

cidadão pagar seus tributos e, em contrapartida, dever do Estado aplicá-los em 

benefício do bem-estar comum, promovendo a justiça social, o progresso e uma 

melhor qualidade de vida para o povo. 

 

2.1.2.3 Definição do tributo 
 

O Código CTN no seu art. 3º “tributo é toda prestação pecuniária  compulsória em 

moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, 

instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 

vinculada”. 

 

2.1.2.4 Espécies 
 

No seu art. 5º o CTN define que “os tributos são impostos, taxas e contribuição de 

melhoria”. 

• “Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação 

independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao 

contribuinte” (art.16º, do CTN). 

• “As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 

Municípios, no âmbito de sua respectivas atribuições, têm como fato gerador 

o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial 

de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à 

sua disposição”. (art. 77º, do CTN). 

• “A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito 

Federal ou pelos Municípios no âmbito de suas respectivas atribuições, é 

instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra 

valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como 

limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel 

beneficiado”. (art. 81º, do CTN). 
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2.1.2.5 Competência 
 

Conforme o art. 153º, da Constituição Federal (CF),compete à União instituir: 

• Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza(IR); 

• Imposto sobre Operações Financeiras (IOF); 

• Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); 

• Imposto sobre a Importação de Produtos Estrangeiros (IPE); 

• Imposto sobre Exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou 

nacionalizados; 

• Imposto sobre Grandes fortunas, nos termos de lei complementar; 

• Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. 

 

Conforme o art. 155º, da CF, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir 

impostos sobre: 

• Transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bem ou direito; 

• Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 

ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; 

• Propriedade de veículos automotores. 

 

Conforme o art. 156º, da CF, compete aos Municípios instituir impostos sobre: 

• Propriedade predial e territorial urbana; 

• Transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, 

por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os 

de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; 

• Serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos 

em lei complementar. 

 

2.2 Orçamento Público 
 

2.2.1 Definição 
 

Segundo FÜHRER: 
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 “Orçamento é a peça técnica que demonstra as 

contas públicas para um período determinado, 

contendo a descriminação da receita e da despesa, 

demonstrando a política  econômico-financeira e o 

programa de trabalho do governo, obedecidos os 

princípios de unidade, universalidade e anualidade”. 
 

 

2.2.2 As Leis Orçamentárias 
 

A CF, no seu art. 165º, que diz respeito a orçamento, determina que é 

responsabilidade do Poder Executivo elaborar o Projeto de Lei  Orçamentária, 

princípio este, que é seguido pelas Constituições Estaduais e pelas Leis Orgânicas 

Municipais.É o documento que contém as informações sobre todos os recursos que 

o Poder Público dispõe ( receitas ) e são fixadas todas as despesas. São Leis 

Orçamentárias: 

• Lei do Plano Plurianual; 

• Lei de Diretrizes Orçamentarias; 

• Lei Orçamentária Anual. 

 

2.2.2.1 Plano Plurianual 
 

Projeto de Lei que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração 

pública a longo prazo. È a programação global da gestão do governante. É uma 

espécie de “Plano de Governo” elaborado no primeiro ano do mandato e alcança o 

primeiro ano do governo subsequente. Deve ser encaminhado pelo Poder 

Executivo até o final de agosto do primeiro ano de mandato e devolvido pelo poder 

Legislativo até meados de dezembro para ser sancionado. 

 

O PPA objetiva dá continuidade às administrações que se sucedem, para evitar 

que a população seja prejudicada com a paralisação de obras e serviços iniciados 

pelo governante anterior. 
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2.2.2.2 Lei de diretrizes orçamentárias – LDO 
 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias serve de orientação para a lei do orçamento, ou 

seja, a aprovação da LDO é pressuposto para que a lei orçamentária seja 

elaborada. Deve ser editada anualmente e, com base no Plano Plurianual, 

estabelecer as metas e as prioridades da Administração Publica para o exercício ( 

ano ) seguinte. 

 

É comum também que a LDO estabeleça os percentuais da receita arrecadada que 

caberão aos poderes e às entidades descentralizados, para que possam elaborar 

seus orçamentos com observação dos limites fixados. 

 

2.2.2.3 Lei Orçamentária Anual 
 

Esta Lei contém o total dos recursos previstos para utilização pelo Poder Público 

em um ano: 

a. o orçamento fiscal – receitas e despes de todos os Poderes, incluindo os 

fundos, os órgãos e as entidades da administração direta e indireta que 

sejam instituídas e mantidas pelo Poder Público; 

b. O orçamento da seguridade social – saúde, assistência e previdência social; 

c. O orçamento de investimentos das empresas estatais. 

 

2.3 Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)  
 

A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, estabelece normas de 

finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Sendo um 

código  de conduta para os administradores públicos de todo o país, válido para os 

três poderes , nas três esferas de governo. 

 

O objetivo da LRF é melhorar a administração das contas públicas no Brasil. Ela 

exige dos governantes compromissos com o orçamento e com as metas que 

devem ser apresentadas e aprovadas pelo Poder Legislativo. Ela fixa limites para 

despesas com pessoal e para a dívida pública; e determina que sejam criadas 

metas para controlar receitas e despesas. 
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2.4 Estado e Cidadania  
 

Estado e cidadania são termos interdependentes. Assim, Estado e cidadania são 

duas instituições básicas da sociedade que estabelecem a ordem, garantem a 

liberdade para seus membros e manifestam sua aspiração de justiça. 

 

Segundo FÜHRER, (2003, p. 14), “o Estado é uma sociedade política, organizada 

juridicamente, com o objetivo de alcançar o bem comum.” 

 

À medida que o desenvolvimento econômico ocorre, as sociedades tornam-se mais 

complexas, a educação se generaliza, passando a ocorrer um crescente processo 

de ajuste social e, portanto, de desconcentração da força material e riqueza, e a 

capacidade de organização política da sociedade como um todo aumenta. Aos 

poucos os regimes políticos autocráticos vão dando lugar a regimes democráticos 

e, então, a cidadania se expande e se afirma na sociedade na medida em que os 

indivíduos adquirem direitos e ampliam sua participação na criação do próprio 

Estado. 

 

 A obediência às leis significa a obrigação de todos de contribuir para a 

manutenção da ordem que viabiliza a coexistência coletiva. Um dever de cidadania 

consiste na contribuição para o financiamento das atividades de interesse comum 

da coletividade. Na prática, corresponde ao pagamento de tributos destinados a 

prover recursos para assegurar a aplicação das leis, estabelecer e sustentar as 

instituições que tornam possível o exercício dos direitos de cidadania e promover o 

desenvolvimento social. O pagamento de tributo é o que viabiliza todos os serviços 

e bens oferecidos pelo Estado à sociedade: saúde, educação, segurança, reforma 

agrária, cultura, proteção ambiental e muitos outros. 

   

De acordo com HOLANDA, (1986, p. 403) 

 

 “Cidadania é qualidade ou estado de cidadão. 

Cidadão: indivíduo no gozo dos direitos civis e 

políticos de um Estado, ou no desempenho de seus 
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deveres para com este. Habitante da cidade. 

Indivíduo, sujeito, homem”. 

   

2.5 Educação 
 

HOLANDA, (1986, p. 619), conceitua: 

 

“Educação é o processo de desenvolvimento da 

capacidade física, intelectual e moral da criança e 

do ser humano em geral, visando à sua melhor 

integração individual e social. Aperfeiçoamento 

integral de todas as faculdades humanas”. 
 

Assim, a educação é um processo para o desenvolvimento do ser humano integral 

e integrado à sociedade, processo que tem função socializadora. 

 

Prescreve a Constituição de 1988: 

 

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do 

Estado e da família, será promovida e incentivada 

com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho.” 

 

Ninguém nasce cidadão, embora seus direitos humanos sejam reconhecidos desde 

o nascer, mas tem que se forjar cidadão, o que só pode ocorrer na prática  da vida 

social e política da sociedade civil. Logo, a escola entendida como espaço de uma 

práxis social é um dos veículos de formação e exercício da cidadania. 

 

Assim a escola deve ser um espaço privilegiado, onde os conteúdos ensinados 

devem estar em consonância com as questões sociais relevantes que marcam 

cada momento histórico; e estar comprometida com a garantia do acesso aos 

saberes elaborados socialmente, pois estes se constituem em instrumentos para o 
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desenvolvimento, socialização e exercício da cidadania; saber da garantia da 

liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 

saber nos termos do art. 206, II da Constituição Federal. Deve proporcionar 

situações de aprendizagem que possibilitem a participação do educando no 

processo de construção da cidadania e de consciência de seus direitos e deveres 

como cidadão, propiciando o surgimento de condições objetivas de intervenção do 

educando em sua própria realidade cotidiana. 

 

2.6 Lei de Diretrizes e Bases e Parâmetros Curriculares Nacionais 
 

A necessidade do desenvolvimento de competências enquanto estratégia de 

preparação que visa conceder ao cidadão condições para atuar em uma sociedade 

complexa já foi absorvida pelo sistema educacional brasileiro no âmbito legal e 

referencial. Assim demonstram a Lei Federal n.º 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), criados pelo Ministério da Educação em 

1997.  

 

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, consolida e amplia o 

dever do poder publico para com a educação geral e em particular com o ensino 

fundamental. Em seu art. 1º diz, “a educação abrange os processos formativos que 

se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, na 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações  da 

sociedade civil e nas manifestações culturais”. Já no seu art. 22º assinala, “a 

educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurando-lhe a 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios 

para progredir no trabalho e em estudos posteriores”, fato que confere à educação 

básica um caráter de continuidade. 

 

Essa LDB reforça a necessidade de se propiciar a todos a formação básica 

comum, o que pressupõe a formulação de um conjunto de diretrizes capaz de 

nortear os currículos. Para dar conta desse amplo objetivo, a LDB consolida a 

organização curricular de modo a conferir uma maior flexibilidade no trato de 

componentes curriculares, a ser complementada por uma parte diversificada em 



 22

cada sistema de ensino e escola na prática, através dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais.     

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem um referencial de qualidade para 

a educação no ensino fundamental em todo o País. 

Para o Ministério da Educação, é função dos PCN: 

 

“orientar e garantir a coerência dos investimentos 

no sistema educacional, socializando discussões, 

pesquisas e recomendações, subsidiando a 

participação de técnicos e professores brasileiros, 

principalmente daqueles que se encontram mais 

isolados, com menor contato com a produção 

pedagógica atual”. 

 

 

O projeto educacional expresso nos Parâmetros Curriculares Nacionais demanda 

uma reflexão sobre a seleção de conteúdos, como também exige uma 

ressignificação, em que a noção de conteúdo escolar se amplia para além de fatos 

e conceitos, passando a incluir procedimentos, valores, normas e atitudes. Ao invés 

de um ensino em que o conteúdo  seja visto como fim em si mesmo, o que se 

propõe é um ensino em que o conteúdo seja visto como meio para que os alunos 

desenvolvam as capacidades que lhes permitam produzir e usufruir dos bens 

culturais, sociais e econômicos.  

 

As áreas examinadas pelos PCN são: Português, Matemática, Ciências Naturais, 

História, Geografia, Língua Estrangeira, Educação Física e Arte. Serão abordados, 

também, os temas transversais. Eles são os seguintes: Ética, Saúde, Meio 

Ambiente, Pluralidade Cultural, Orientação Sexual e Trabalho e Consumo. Não se 

trata de novas matérias, mas assuntos que devem atravessar todas as disciplinas 

ao longo do ano. 

 

Os Temas Transversais, de acordo com BARBOSA, (2002, p. 09): 
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 “são mais uma forma de incluir as questões sociais 

no currículo escolar, pois, embora isso não seja 

novidade, já vinham sendo tratados junto às 

algumas disciplinas específicas ou mesmo como 

nova disciplina, são trazidas de tal maneira que 

emprestam um novo movimento ao currículo”. 
 

Como a escola não é uma ilha de ensino e está inserida em determinada 

comunidade, com seus conflitos, aflições e alegrias, o professor deve criar espaços 

para que os alunos discutam e opinem sobre tais fatos.É essa a proposta dos 

Temas Transversais, no entanto, a sua aplicação não é obrigatória. 

 

2.7 Educação Fiscal 
 

Para cumprir o seu papel primordial, o Estado necessita de recursos financeiros, 

que são na maior parte provenientes dos tributos arrecadados e que devem ser 

aplicados eficazmente na qualidade de vida da população. 

 

A sociedade pede cada vez mais, de forma ainda primaria, a transparência nas 

ações do governo e está evidente que é fundamental a participação do cidadão na 

construção de uma sociedade mais justa, igualitária e democrática, onde todos 

exerçam plenamente a cidadania. 

 

Para que haja uma efetiva mudança de comportamento na sociedade, com o 

despertar da consciência de cidadania, é necessária uma ação educativa 

permanente e sistemática, voltada para o desenvolvimento de hábitos, atitudes e 

valores. A Educação Fiscal é um trabalho de sensibilização da sociedade para a 

função socioeconômica do tributo. Nesta função, o aspecto econômico refere-se à 

otimização da receita pública, e o aspecto social diz respeito à aplicação dos 

recursos em benefício da população. 

 

A Educação Fiscal deve ser aplicada nos estabelecimentos de ensino como tema 

transversal ao ser desenvolvido de forma integrada aos conteúdos programáticos 

dos componentes curriculares. Para tanto é fundamental a aliança com o Ministério 
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da Educação, órgão  governamental que assume a competência de formular e 

assegurar o cumprimento institucional da educação no País.   

 

Em trabalho realizado, em 2002, o Grupo de Educação Fiscal do Estado de 

Sergipe, opina:  

 

“Educação Fiscal é uma nova prática na área 

educacional que discute a relação do cidadão com 

o Estado, no campo financeiro, integrando suas 

duas vertentes: a arrecadação e o gasto publico, e 

vigiando para que ambos sejam realizados com 

eficiência, transparência e honestidade”.  

 

 

O governo, ao explicitar as razões que determinam a existência dos tributos e 

informar sobre a aplicação dos recursos, que devem servir para a busca do bem-

estar social, toma a iniciativa de aproximação e harmonização na relação 

Estado/sociedade. 

 

2.8 Programa Nacional de Educação Fiscal 
 

O Ministério da Fazenda e o Ministério da Educação, em sintonia com o 

pensamento dominante na maioria dos Estados brasileiros, de debater o tema 

Educação Fiscal nos estabelecimentos de ensino e em toda a sociedade brasileira, 

decidem pela implantação do Programa Nacional de Educação Fiscal – PNEF. 

 

No seminário do Conselho Nacional de Política Fazendária -  CONFAZ sobre  

“Administração Tributária”, em Fortaleza - CE, em 27 de maio de 1996, foi inserido 

o tema Educação Tributária. Nas conclusões constou como item de destaque: “a 

introdução do ensino, nas escolas, do programa de consciência tributária é 

fundamental para despertar nos jovens a prática da cidadania, o respeito ao bem 

comum e a certeza de que o bem estar social somente se consegue com a 

conscientização de todos.” 

 



 25

Até que, no dia 13 de setembro de 1996, celebrou-se o Convênio de Cooperação 

Técnica entre a União, os Estados e o Distrito Federal. No anexo ao texto do 

acordo,  entre as inúmeras atividades cooperativas, constou a elaboração e a 

implementação de um programa nacional permanente de conscientização 

tributária, para ser desenvolvido nas unidades de Federação. 

 

Por fim, o CONFAZ, em 25 de julho de1997,  aprovou a criação  do Grupo de 

Educação Fiscal – GEF, que foi oficializado pela Portaria nº 35, de 27 de fevereiro 

de 1998, do Ministério da Fazenda, quando esta formulou os objetivos do grupo 

como sendo “promover e coordenar as ações necessárias à elaboração e à 

implantação de um programa nacional permanente de educação fiscal” e 

“acompanhar as atividades do Grupo de Educação Fiscal nos Estados –GEFE”. 

 

No decorrer dos trabalhos de constituição e consolidação do GEF, ampliando a 

formulação da Portaria, seus representantes explicitaram sua missão: “promover, 

coordenar e acompanhar as ações necessárias á elaboração e implantação de um 

programa permanente de conscientização tributária visando despertar a sociedade 

para o exercício  da cidadania.” 

 

Dessa forma, a atual proposta deixa de lado o objetivo imediato de aumento da 

arrecadação, passando a focalizar o interesse social. O Programa Nacional de 

Educação Fiscal tem escopo muito mais amplo; busca o entendimento, pelo 

cidadão, da necessidade e da função social do tributo, assim como dos aspectos 

relativos à administração dos recursos públicos. 

 

Durante os trabalhos de consolidação do Grupo de Educação Fiscal do Estado do 

Maranhão, este afirmou: 

 

“O PNEF é um movimento nacional do poder público 

brasileiro (nos três níveis e governo) que pretende 

instituir em definitivo, o tema Educação Fiscal como 

prática pedagógica implantada de forma 

permanente, no sistema educacional do país e no 

centro das discussões que afetam a sociedade civil”.  
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III. METODOLOGIA 
 

3.1 Objeto 
 

O objeto de estudo deste projeto de pesquisa é a Educação Fiscal como mais um 

tema necessário ao exercício da cidadania, nas escolas de ensino fundamental e 

médio. 

 

3.2 Tipo de Pesquisa 
 

3.2.1 Quanto ao objetivo da pesquisa 
 

Segundo Gil (2002, p.41) quanto aos seus objetivos, uma pesquisa pode ser 

classificada em três grupos: exploratória, descritiva e explicativa. Esta pesquisa, 

pretende ser do tipo exploratória, pois como afirma o autor: 

 

 [...] tem como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo 

mais explícitos a construir hipóteses. Pode se dizer 

que estas pesquisas têm como objetivo principal o 

aprimoramento de idéias ou a descoberta de 

instituições. ( GIL, 2002, p.41). 

  

 

3.2.2 Quanto ao delineamento da pesquisa 
 

Quanto ao delineamento, a pesquisa constituir-se-á como bibliográfica, utilizando-

se de obras de divulgação, publicações periódicas e impressos diversos a cerca do 

objeto a ser investigado, com a finalidade de proporcionar os fundamentos teóricos 

necessários ao estudo. Segundo Gil (2002, p.44): 

                                                

 “A  pesquisa bibliográfica é desenvolvida  com 

base em  material já elaborado, constituídos 

principalmente de livros e artigos 

científicos.Embora em quase todos os estudos seja 
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exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há 

pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir 

de fontes bibliográficas.Boa parte dos estudos 

exploratórios pode ser definida como pesquisas 

bibliográficas.”   

 

 

Ainda Gil (2002,p.45 ):          

 

“Publicações periódicas são aquelas editadas em 

fascículos, em Interlagos regulares ou irregulares, 

com a colaboração de vários autores, tratando de 

assuntos diversos, embora relacionados a um 

objetivo mais ou menos. As principais publicações 

periódicas são os jornais e as revistas. Estas 

últimas representam nos tempos atuais uma das 

mais importantes fontes bibliográficas.” 

 

 

3.3 Procedimento 
 

O estudo será desenvolvido orientando-se primariamente na identificação e 

seleção das fontes de “papel” a serem utilizadas. De posse dessas fontes a mesma 

será classificada e posta para leitura, onde se verificará as informações e os dados 

do material em relação ao problema proposto, além da consistência das 

informações e dados apresentados pelos autores.  

O produto da leitura terá registro em fichas para que se possa ter controle da 

identificação das obras consultadas, o seu conteúdo, o seu comentário a cerca 

delas e uma ordenação dos registros. Daí segue-se a organização lógica do 

assunto e a redação do texto para ser confirmada ou rejeitada a hipótese. 

 

 

 

 



 28

IV. RESULTADO E DISCUSSÃO 
 

4.1 Fim sócio-econômico do tributo  
 

Uma característica atual da sociedade brasileira é o seu profundo dualismo. De um 

lado, como revelam os indicadores econômicos, encontra-se uma sociedade 

moderna  industrial.  De outro lado como revelam os indicadores sociais, encontra-

se uma sociedade primitiva vivendo em nível de subsistência, num mundo rural, ou 

em condições de miserabilidade e marginalidade urbana, ou em condições de 

pobreza e ignorância. 

 

A primeira sociedade inclui uma parcela minoritária, enquanto a segunda conta 

com a maioria da população total, sem ter agregadas às classes intermediárias. 

Dessa forma, a questão social brasileira expressa a existência de grupos de 

indivíduos dotados  de elevados índices de bem-estar coexistindo com  outros 

grupos que situam abaixo da linha da pobreza. 

 

O desafio que o País enfrenta, no momento, é o de articular um novo modelo de 

desenvolvimento que possa trazer para o conjunto da sociedade brasileira a 

perspectiva de um futuro melhor.  

 

Vale salientar, que o papel do Estado hoje, passa por profundas mudanças devido 

a globalização e as grandes transformações tecnológicas, científicas, sociais, 

econômicas e culturais. Nesse novo ambiente já não são contempladas as funções 

de provedor direto de todos os bens  e serviços sociais, nem de produtor 

econômico competindo com a iniciativa privada. Embora isso não signifique que o 

Estado deixou de ser o responsável pelas satisfações das necessidades sociais 

mas, sim, que as relações entre ele e os cidadãos passam, também, por um 

significativo processo de transformação , cujo foco é o exercício da cidadania plena 

e a igualdade de oportunidades para todos. 

 

Para atender as demandas da sociedade é necessária a participação individual e 

coletiva dos cidadãos, com ações concretas de intervenção nas práticas sociais. 

Compete aos cidadãos, cumprirem com seus deveres para com o Estado, para que 
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ao mesmo tempo possam exigir diretamente ou por meio de seus representantes, a 

execução de obras e benefícios de interesse da sociedade. 

As sociedades contemporâneas vêm dando sinais de interesse de participação do 

meio, exigindo cada vez mais transparência nas ações do governo e reconhecendo 

que é fundamental a participação de todos na construção de uma sociedade mais 

igualitária e democrática. 

 

Nesse espaço, emerge a oportunidade de formação do sujeito social, consciente e 

organizado, capas de definir seu destino e de transformar a realidade social. 

Estado e sociedade devem formar uma democracia, um todo indivisível. Logo, é 

fundamental restabelecer uma relação dialética entre o Estado e a sociedade civil. 

É pelo diálogo democrático entre o Estado e a sociedade que se definem as 

prioridades a que o governo deve ater-se para a construção de um país mais 

próspero. 

 

Trata-se de recuperar a relevância insubstituível dos serviços públicos, de um lado, 

e da participação do cidadão, manifestando seus anseios e demandas por canais 

formais ou informais de contato com as autoridades constituídas, de outro. Em 

outras palavras, é preciso assegurar que o Estado cumprirá suas competências 

dentro dos limites de atuação definidos na Constituição. 

 

Dentre as funções do Estado, cabe à educação garantir às novas gerações o 

domínio da sua cultura, como processo de apropriação e reapropriação do saber, 

objetivando a construção da cidadania. Esse processo reflete as práticas e os 

valores determinados a partir das transformações sócio-econômicas e o avanço 

tecnológico. Objetiva-se assim, que o cidadão atue como sujeito das práticas 

sociais refletindo e construído soluções transformadoras do seu contexto histórico. 

 

Sob este ângulo, enfrentar os grandes desafios de um mundo de transformações 

aceleradas, requer a educação como principal estratégia para a formação de um 

cidadão que conviva com as exigências do pluralismo social e político. 

 

Nesse contexto, surge a discussão do tema Educação Fiscal, visando a 

conscientização da sociedade quanto a função socioeconômica do tributo. É um 
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tema que se configura como um dos mais significativos para a aquisição de 

atitudes essenciais ao cidadão na construção e sustentação de um Estado que de 

fato assuma  o papel de provedor do bem estar social. 

 

A proposta do Programa Nacional de Educação Fiscal é o aprimoramento da 

consciência social do cidadão. O governo, em qualquer esfera, deve antecipar-se e 

ampliar as oportunidades de aproximação, não somente com a iniciativa de 

oferecer informações anteriormente inacessíveis ao público, mas, também, ao 

conclamar os cidadãos ao exercício do controle social. 

 

O programa visa contribuir para a formação de um cidadão mais consciente, que 

participe mais ativamente na construção dos destinos da sociedade, restando ao 

Estado a sensibilidade de dar a devida importância a esse fenômeno e reconhecer 

a essencialidade de sua participação. 

 

Com o envolvimento do cidadão no acompanhamento da qualidade e da 

propriedade dos gastos públicos, estabelece-se controle social  sobre o 

desempenho dos administradores públicos e asseguram-se melhores resultados 

sociais. 

 

O Programa de Educação Fiscal tem como objetivo não só sensibilizar o indivíduo 

para a função sócio-econômica do tributo, como também, possibilitar 

conhecimentos sobre a administração pública: incentivar o acompanhamento pela 

sociedade da aplicação dos recursos públicos e criar condições para uma relação  

harmoniosa entre Estado e Cidadão. 

 

Demonstrar a importância social do tributo requer dedicação e perseverança; não é 

um processo simples e rápido. A participação efetiva do cidadão para a construção 

de uma sociedade mais justa, igualitária e democrática deve ser a meta de todos 

nós. 

 

Desde a criação do Programa de Educação Fiscal, diversas ações foram 

implementadas nos Estados brasileiros objetivando sua divulgação e o estímulo a 

prática da cidadania. 
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Mas, para que haja mudança na sociedade do sentido de despertar a consciência 

da cidadania é necessário uma ação pedagógica permanente e sistemática, de 

modo que, o Programa Estadual de Educação Fiscal não poderia prescindir do 

papel da escola enquanto espaço de socialização das idéias e construção do 

conhecimento. 

 

Conhecer desde a infância o que é tributo, quem paga e qual a respectiva 

destinação dos impostos, taxas e contribuições, assim como, qual a maneira de 

acompanhar sua aplicação, é condição necessária para o desenvolvimento da 

cidadania. 

 

Um dos instrumentos possíveis para essa alteração cultural do cotidiano é a 

inserção da Educação Fiscal no meio escolar, como  “Conteúdo Transversal”. Daí, 

a ênfase que deve ser dada ao currículo escolar, como elemento articulador dos 

diferentes saberes e práticas para poder trabalhar as questões sociais que 

conduzam a aquisição de atitudes para o exercício da cidadania. 

 

A transversalidade deve ser entendida como um meio de relacionar as questões 

sociais ao ensino das disciplinas do Currículo Escolar. Este paradigma se torna 

mais claro quando compreendemos que as questões sociais permeiam toda a 

prática educativa, não se restringindo a nenhuma das áreas clássicas do processo 

de ensino-aprendizagem, mas indo além destas, pois perpassa todo o processo 

pedagógico. 

 

Para  trabalhar os temas transversais na perspectiva da cidadania é preciso 

promover a  participação social dos alunos, levando-os a assumir posições e 

decisões  para que vivenciem ações concretas de cidadania. 

 

Com efeito, o Programa de Educação Fiscal, ao tentar promover um processo de 

mudança socioeconômica na sociedade, tem como meta a formação de cidadãos 

conscientes do seu  dever de cumprir as obrigações tributárias, o que dá aporte ao 

fator econômico; e por outro lado, o direito de cobrar a adequada destinação  dos 

recursos provenientes dos tributos arrecadados pelo Estado, o que atinge 

fortemente o fator social. 
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V. CONCLUSÃO 
 

O programa de educação fiscal parte da premissa básica de que os cidadãos 

brasileiros tem o direito de saber quem financia o Estado e em qual  proporção de 

sua renda, como são aplicados os recursos arrecadados com os impostos que 

pagamos e quais os instrumentos existentes, ou que podem ser criados pela 

cidadania ativa, que nos permitam  exercer um efetivo controle social sobre o gasto 

público, combatendo e denunciando a sonegação e a malversação  do dinheiro 

público e identificando as artérias por onde sangram os recursos arrecadados pelos 

entes políticos que compõem a federação.  

 

A Educação Fiscal é acima de tudo, um programa de valorização do ensino publico 

e de resgate da escola como um centro de formação social e política para o 

exercício da cidadania. A retomada de uma concepção de ensino que se opõe a 

visão  mercantilista da educação, que infelizmente vem vitimando as novas 

gerações de brasileiros. A busca incessante por um ensino de formação holística e 

não de simples instrução, visando um mero adestramento de informações voltadas 

para a realização de um concurso vestibular ou a obtenção de um diploma 

universitário, invariavelmente destoante de uma visão mais ampla, questionadora e 

transformadora da sociedade. Uma escola pública inserida no contexto social que 

prepare o estudante para os desafios a enfrentar, possibilitando-lhe assegurar as 

condições necessárias a uma vida digna. Em fim, são os objetivos duradouros que 

a Educação Fiscal busca realizar a longo prazo. 

 

O Programa Nacional de Educação de Fiscal procura ampliar as oportunidades de 

aproximação Estado/sociedade, não somente com a iniciativa de oferecer 

informações anteriormente acessíveis somente a um grupo fechado de funcionários 

públicos e especialistas, como também ao conclamar os cidadãos à utilização  de 

uma das mais eficientes armas de uma sociedade civilizada e moderna, que é o 

exercício do controle social. 

 

O governo, ao adotar essa nova postura, convida as organizações sociais, públicas 

e privadas, ao envolvimento na busca do exercício pleno da cidadania, com início 

nos estabelecimentos de ensino público, a partir do ensino fundamental e médio 
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para gradativamente abranger toda a sociedade. O aumento da cumplicidade do 

cidadão em relação às finanças públicas torna mais harmônica sua relação com o 

Estado. Este é o estágio de convivência social desejável e esperado. 

 

A implantação  de um Programa de Educação Fiscal nas escolas publicas e 

privadas do país favorece sim o exercício da cidadania do povo brasileiro, na 

compreensão de saber distinguir com propriedade seus deveres e direitos na 

convivência social. 

 

É certo que o aprimoramento na relação entre o Estado e o cidadão, a consciência 

sobre a função social do tributo e a certeza de que os gastos públicos sejam bem 

administrados   deverão resultar, no futuro, em maior disposição de contribuir e 

conseqüente aumento da arrecadação tributária, com melhores resultados para a 

sociedade 

 

Por tudo isso, o estudo valida a hipótese levantada nessa pesquisa de que a 

implantação de um programa de Educação Fiscal, nas escolas de ensino 

fundamental e médio, favorece o exercício da cidadania, já que desenvolve a 

cultura voltada para a conscientização dos direitos e deveres do 

cidadão/contribuinte. 
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