
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM TÉCNICAS FAZENDÁRIAS 
 
 
 
 
 
 
 

SANDOVAL DE OLIVEIRA SOUZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSCIÊNCIA TRIBUTÁRIA: O DESPERTAR NA ESCOLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SALVADOR  
2003/2004



SANDOVAL DE OLIVEIRA SOUZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSCIÊNCIA TRIBUTÁRIA: O DESPERTAR NA ESCOLA 
          
              
 
 
 
 
                                 
 
 

Orientador: prof. João Vicente da Costa Neto 
 
                                                                                      

Monografia apresentada ao Programa de Pós-Graduação da 
Faculdade de Ciências Contábeis da Universidade Federal 
da Bahia, como requisito parcial para obtenção do título de 
Especialista em Técnicas Fazendárias. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALVADOR  
2003/2004



 3

Universidade Federal da Bahia 
Reitor: Prof. Dr. Naomar Monteiro de Almeida Filho 

 
 
 

Faculdade de Ciências Contábeis 
Diretor: Prof. Sudário de Aguiar Cunha. 

 
 
 

Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia 
Secretário: Albérico Machado Mascarenhas 

 
 
 

Coordenador do Curso de Especialização em Técnicas Fazendárias 
Prof. João Vicente Costa Neto 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

FICHA CATALOGRÁFICA 
 
 
SOUZA, Sandoval de Oliveira. 

Consciência Tributária [manuscrito]: O Despertar na Escola / por Sandoval de 
Oliveira Souza – 2004.  
        51f. 
 

Monografia (Especialização) – Universidade Federal da Bahia, Faculdade de 
Ciências Contábeis, 2004. 
 
        Orientador: Prof. João Vicente Costa Neto 
 
1. Educação tributária. 2 Consciência/vivência das funções sociais dos tributos. I. Real 
Cidadão. II. Título 
 
 

 



 4

SANDOVAL DE OLIVEIRA SOUZA 
 
 
 
 
 
 
 

CONSCIÊNCIA TRIBUTÁRIA: O DESPERTAR NA ESCOLA 
 
 
 
 
 
 
 
Esta monografia foi apresentada como trabalho de conclusão do Curso de Especialização em 
Técnicas Fazendárias pela Faculdade de Ciências Contábeis da Universidade Federal da 
Bahia, como turma fechada por contrato com a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, 
obtendo a nota (média) de 8,6(oito virgula seis) atribuída pela banca constituída pelo 
orientador e membros abaixo. 
 
 

Salvador, Bahia, 28 de maio de 2004 
 

Prof. João Vicente Costa Neto 
Coordenador do Curso 

 
 
 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 

_____________________________________ 
Prof.: João Vicente Costa Neto(UFBA/FCC) 

Orientador 
Nota atribuída: 8,0

_____________________________________ 
Prof.: Joseilton Silveira da Rocha(UFBA/FCC) 

Nota atribuída: 9,0
 

_____________________________________ 
Prof.: Luis Paulo Guimarães dos Santos(UFBA/FCC) 

Nota atribuída: 9,0
 
 

 
 



 5

AGRADECIMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Minha gratidão: 

A ti, meu Deus, minha fortaleza e meu refúgio; 
A minha família presença sempre contínua e indispensável em minha vida; 
Ao professor e orientador João Vicente Costa Neto, pela sua dedicação e 

entusiasmo; 
A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia por ter-me presenteado com este 

curso. 
 
 

 



 6

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In memoriam 
 
 

Ao 
meu pai Sebastião José de Souza, mestre nas lições de dignidade, simplicidade, 

honestidade e amor para com sua família. 
 

Aos 
meus dois queridos pequeninos anjos: 

Emanuel, meu irmão o qual não o conheci mais já mais o esqueci; 
Caíque meu filho que veio ao mundo, sorriu e partiu. 

 
À 

minha saudosa Lêda Maria, esposa e companheira durante todos os eternos 
momentos em que vivemos juntos e ainda por ter-me presenteado com os nossos 

filhos: Thalles e Caíque. 
 

 

 



 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não se pode conseguir qualquer mudança profunda na sociedade 
se não houver antes a mudança na consciência de cada um. 

 
 Osman Lins 

 
 
 
 

 



 8

RESUMO 
 

 

SOUZA, Sandoval de Oliveira. Consciência Tributária: O Despertar na Escola. 2004. 51fls. 
 
 
A contribuição tributária ainda não está consolidada como obrigação individual, e as pessoas 
não se empenham em acompanhar os meios e os resultados da aplicação dos recursos 
públicos. 
Sendo os tributos instituto tão antigo, necessário para o desenvolvimento e o bem estar de um 
povo, no entanto, percebe-se que uma grande parte da população apresenta uma certa empatia, 
descaso, ignorância, um desconhecimento total da real função social que os tributos 
representam. 
Neste sentido, visando reverter num futuro bem próximo esta visão que a maioria da 
população apresenta frente à tributação e suas funções, e diante de um dos objetivos do ensino 
fundamental e de que os alunos sejam capazes de compreender a cidadania com participação 
social e política, exercer seus direitos e deveres políticos, civis e sociais, o presente trabalho 
pretende atuar, sugerindo a implantação de uma educação tributária desenvolvida nas escolas 
de forma permanente, efetiva, sistemática e de tamanha importância assim como outros temas 
já são trabalhos em sala de aula, como educação sexual, meio ambiente, pluralidade cultural, 
etc., no intuito de aproveitar todas as oportunidade existentes para acordar as consciências 
adormecidas e conseqüentemente fazendo com que o indivíduo vivencie a função sócio-
econômica do tributo, fiscalizando os programas de governo, a aplicação dos recursos 
públicos, enfim, vivenciando o bem estar social, transformando-se num real cidadão no 
sentido pleno da palavra. 
 
 
Palavra-chave: Educação tributária, consciência/vivência das funções sociais dos tributos, 
real cidadão. 
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ABSTRACT 
 

 

SOUZA, Sandoval de Oliveira. Conscience Tax: the Wakening in the School. 2004. 51 fls. 
 
 
The contribution tax is still not consolidated as individual obligation, and the people do not 
pledge themselves in following the ways and the results of the application them public 
resources. 
Being the tributes institute so old, necessary for the development and the welfare of a people, 
however, she perceives yourself that a great part of the population presents a certain emptier, 
indifference, ignorance, a total unfamiliarity of the real social function that the tributes 
represent.  
The Union, the States and the Cities do not manufacture resources, they only use the 
contribution of the people to exert its functions, and the necessary people to be intent to 
follow the administration of the public goods, of the goods who is its. In this direction, aiming 
at to revert in a well next future this vision that the majority of the population presents front to 
the taxation and its functions, and ahead of one of the objectives of the basic education and of 
that the pupils are capable to understand the citizenship with social participation and politics, 
to exert its rights and duties social politicians, civilians and, the present work intends to act, 
suggesting the implantation of an education tax developed in the schools of permanent form, 
accomplishes, systematic and of so great importance as well as other subjects already they are 
works in classroom, as sexual education, environment, cultural plurality, etc., in the existing 
intention of using to advantage all the chance to wake up the asleep consciences and 
consequently making with that the individual lives deeply the partner-economic function of 
the tribute, fiscalizing the government programs, the application of the public resources, at 
last, living deeply the welfare state, changedding themselves into a real citizen in the full 
direction of the word. 
 
 
Key-Words: Education tax, conscience/live of the functions of the tributes, Real citizen. 
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I. INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 Contexto 

 

A Constituição Federal de 1988 trás no seu artigo 205 que a educação é um direito de 

todos, dever do Estado e da família. Ela visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao seu 

preparo para o exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho. Desta forma, a Carta 

Magna afirma categoricamente: educar para a cidadania. Ser cidadão pode-se resumir na 

pessoa consciente de seus direitos e deveres e no exercício da democracia. 

Sendo a escola uma das instituições responsável pela educação, deve-se buscar meios, 

métodos, inovações diferentes da usual nos conteúdos do seu currículo tradicional para que 

seja atingido o seu fim: educar para a cidadania. 

É indubitável que a escola já vem buscando se adaptar, por exemplo, às exigências 

frente a mundialização da economia e das comunicações, ao avanço tecnológico da 

informação, entre outros progressos. Porém sua busca continua sendo um desafio, uma luta 

constante, vez que, juntamente com essa modernidade, vem à destruição do ecossistema, o 

desequilíbrio social, a dominação cultural, entre outros fatores prejudiciais à modernidade. 

É neste período pós-moderno que a escola vem buscando novos rumos para a educação 

com o objetivo de preparar o indivíduo para o exercício pleno da cidadania. Mello (2000, p. 

43) afirma com propriedade: 

 

Ainda que, por si só, a educação não assegure a justiça social, nem a 
erradicação da violência, da pobreza, da miséria, o respeito ao meio 
ambiente, o fim das discriminações sociais e outros objetivos humanistas 
que hoje se colocam para as sociedades, ela é, sem dúvida, parte 
indispensável do esforço para tornar as sociedades mais igualitárias, 
solidárias e integradas. (MELLO, 2000, p. 43). 

 

É preciso que haja na escola uma mudança educativa constante e inovadora frente 

estas rápidas mutações, que emergem a cada dia. Mesmo porque se assim não o fizer, poderá 

ela como instituição responsável pela educação perder sua real função. 

Afirma Silbeck: 
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Não foram os educadores que criaram as novas tecnologias do final do 
século XX, nem são eles que as controlam, mas têm agora a oportunidade e 
a responsabilidade de as usar criativamente e de um modo eficiente, no 
sentido de fortalecer e enriquecer a educação de todos (SILBECK, 1998, p. 
48). 

 

Face às necessidades e urgência de adaptação frente a esta convulsiva mudança 

tecnológica, social, cultural, etc., criou-se no Sistema Educativo Brasileiro, os novos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, elaborado para o ensino fundamental (5ª a 8ª séries), 

trazendo no seu contexto a intenção de ampliar e aprofundar o debate educacional que 

envolva: escola, pais, governo e sociedade de forma que positivamente ocorra uma real 

transformação. 

Um dos objetivos do ensino fundamental, entre outros, é que os alunos sejam capazes 

de compreender a cidadania com participação social e política, exercerem seus direitos e 

deveres políticos, civis e sociais, adotando no dia-a-dia atitudes de solidariedade, cooperação 

e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito. 

Sem descartar o excluir questões outras que poderão fazer parte do seu objetivo, os 

Parâmetros Curriculares inicialmente tratou de questões, como Ética, Meio Ambiente, 

Pluralidade Cultural, Saúde, Orientação Sexual, Trabalho e Consumo. Os quais receberam o 

nome de Temas Transversais. 

Tais temas, segundo o MEC – Ministério da Educação e dos Desportos, os critérios 

adotados para a escolha foram: Urgência social, abrangência nacional, possibilidade de ensino 

e aprendizagem no ensino fundamental, favorecer a compreensão da realidade e a participação 

social. 

 

1.2 Problema 

 

Sendo os tributos instituto tão antigo, presente e necessário na obtenção de receitas 

para cobertura dos gastos inerentes ao cumprimento dos fins do Estado, sem os quais nem 

existiria Estado; democracia; desenvolvimento; reivindicações; etc; e, ademais, sendo que os 

bens e serviços públicos são custeados por tributos, estes pagos pelos cidadãos, fato este de 

remotas datas, contínuo; inevitável; e determinante do destino de uma nação; e, no entanto, o 

que se percebe é que esta consciência/vivência ou não existe ou se encontra adormecida na 

maioria dos cidadãos. 
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Diante de tal realidade, mesmo sendo louvável o esforço do Ministério da Educação 

e dos Desportos, sugerir e trabalhar com a inclusão de temas transversais no ensino 

fundamental como Saúde sexual, Meio ambiente entre outros citados anteriormente, no 

entanto, mesmo diante da possibilidade de que outras questões poderão ser inseridas de forma 

transversal no currículo tradicional, assunto como tributos e suas funções foram focalizados 

sem ênfase de forma singela como sub item do tema Trabalho e Consumo. 

Diante de um dos objetivos do ensino fundamental e de que os alunos sejam capazes 

de compreender a cidadania com participação social e política, exercendo seus direitos e 

deveres políticos civis e sociais, surge o seguinte questionamento norteador deste estudo: A 

consciência tributária está sendo realmente vivenciada pelos alunos na escola do ensino 

fundamental da Bahia? 

 

1.3 Hipótese 

 

A conscientização tributária na escola está sendo vivenciada pelos alunos do ensino 

fundamental, conseqüentemente está favorecendo a formação dos indivíduos como cidadãos 

capazes de compreenderem a cidadania com participação social e política.  

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Estudar o processo de conscientização tributária entre os alunos matriculados nas 8ª 

séries do ensino fundamental no Estado da Bahia, tendo como estudo de caso o município de 

Itamaraju. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

1. Verificar se os currículos contemplam na parte diversificada (temas transversais) a 

inclusão da educação tributária; 
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2. Observar através de instrumento de pesquisa o grau de conhecimento/consciência 

referente à importância dos tributos entre alunos das 8ª séries das escolas públicas e 

privadas; 

3. Levantar através de instrumentos de pesquisa o nível de conhecimento e 

conscientização que estes alunos possuem em relação a temas já sugeridos pelo 

MEC1; 

4. Contrastar o grau de conhecimento/consciência dos alunos referentes aos temas já 

sugeridos pelo MEC (educação sexual, meio ambiente, etc) e a consciência tributária; 

 

1.5 Justificativa 

 

As razões que levam para tal investigação na área educacional surgem da minha 

experiência profissional como Agente de Tributos Estaduais do Estado da Bahia e mesmo 

como cidadão, quando presencio o pouco caso, a aversão, o desinteresse e na maioria das 

vezes a falta de informação da grande maioria dos consumidores atuais, quanto a real função 

dos tributos e a sua função social. Afirma Nogueira (2001, p.341): 

 

As receitas públicas podem se compor de rendas tributárias, também 
chamadas originárias, decorrentes de atividades econômico-privadas ou 
receitas tributárias. Por isso mesmo modernamente se fala em Estado 
tributário, porque predomina na atividade financeira do Estado o fenômeno 
da tributação. Mesmo do ponto de vista do indivíduo, o fenômeno tributário 
é hoje de maior relevância, pois que através dos tributos diretos ou indiretos, 
praticamente não existe quem não seja contribuinte ou não esteja sujeito à 
colaboração, fiscalização ou outra prestação fiscal, de modo que o poder 
tributário do Estado é um dos poderes estatais mais presentes na vida do 
homem atual. (NOGUEIRA, 2001 p. 341). 

 

Segundo Gadotti (2000), cidadania é, essencialmente, consciência/vivência de 

direitos e deveres. Sendo a instituição escolar uma das responsáveis para despertar o espírito 

crítico do indivíduo, temas como tributos, serviço público, patrimônio público, administração 

pública, fatos que acompanham a humanidade desde remotas épocas devem ser incorporados 

em seu objetivo educacional. 

Por tudo isso, tendo a escola como principal função o preparo dos membros da 

sociedade para a totalidade da vida social, cabe a ela também propiciar aos indivíduos 

                                                 
1 MEC – Ministério da Educação e dos Desportos 
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condições de acesso ao conhecimento/conscientização quanto à função do Estado de arrecadar 

impostos e ao dever do cidadão contribuinte de pagar tributos, conseqüentemente vivenciar a 

função sócio econômica do tributo, fiscalizando os programas de governo e a aplicação dos 

recursos públicos, enfim vivenciar o bem estar social. 

A educação/consciência tributária, não pode ser vista somente pelo lado da 

arrecadação de impostos, mas, sobretudo pelos aspectos da fiscalização de programas de 

governo e da aplicação dos recursos públicos. Esta conscientização evidencia a 

responsabilidade do indivíduo em face do agrupamento social e prepara o cidadão para o 

desempenho ativo na sociedade política. 

Para que haja um despertar da consciência tributária, e conseqüentemente da 

consciência da cidadania, é preciso uma ação educativa efetiva, real, permanente e 

sistemática, voltada para o desenvolvimento de hábitos, atitudes e valores, onde a função 

sócio econômica do tributo seja plenamente vivenciada por toda a sociedade, com o 

entendimento de que a sua existência é a razão para promover o bem-estar social. 
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II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 A educação no contexto atual 

 

Diante das rápidas mudanças que vem ocorrendo na sociedade, frente ao progresso 

tecnológico, na mundialização da economia, no avanço científico e conseqüentemente nas 

mudanças sociais, a educação está sendo tratada como prioridade e urgência em face destas 

mutações. 

Neste contexto, a sociedade atual, e o governo, promovem reformas em seus sistemas 

educacionais, com objetivo de torná-los mais eficientes e concretos no preparo de uma nova 

cidadania. 

Gadotti assim se expressa sobre a educação atual: 

 

No cenário em que se vive, nestes últimos anos, acentuou-se a marca de uma 
educação permanente, da participação, do papel da tecnologia, da 
importância da formação e da obsolescência do conhecimento, foram 
evidenciadas as novas exigências para a escola e para o professor: o papel da 
inovação educacional (GADOTTI, 2000, p. x). 

 

Na mesma esteira de raciocínio, Mello, aduz. 

 

As transformações aceleradas do processo produtivo, as novas exigências da 
cidadania moderna, a revolução da informática e dos meios de comunicação 
de massa, a necessidade de ser redescobrir e revalorizar a ética nas relações 
sociais – enfim, as possibilidades e impasses deste final de século, colocam a 
educação diante de uma agenda exigente e desafiadora. (MELLO, 2000, p. 
33). 

 

Não há como omitir a função da escola na formação do indivíduo. Tanto a educação 

tradicional, quanto à educação nova, tinham em comum e prioridade, a formação e o 

desenvolvimento individual do educando. A partir do século passado, sua meta se expandiu 

também para o desenvolvimento social, político e para o ideológico. 

Como afirma Gadotti (2000), a educação no século XX tornou-se permanente e 

social. A escola como instituição numa sociedade pós-moderna e pós-industrial, marcada pela 
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era da globalização, a emergência do poder local, onde a demanda pelo conhecimento e 

informação foi ampliada, ela não questiona mais apenas sobre os seus métodos, mas também 

e principalmente, sobre os seus fins. 

Sendo a escola uma das instituições sociais responsáveis pela educação, nada melhor 

que ocorra em salas de aulas, discussões, debates em torno da cidadania, despertando o senso 

crítico do indivíduo e contribuindo para que abandone a visão apenas contemplativa e parta 

para uma participativa, exigente, em tudo que se relacione com a vida em comunidade. Enfim, 

agindo no seu meio como um cidadão no sentido real e pleno da palavra. 

 

2.2 Algumas concepções de cidadania 

 

No decorrer do estudo, fica claro que um dos fins da escola é formar o indivíduo para 

a cidadania. Gadotti (2000) textua, que se pode dizer que cidadania é consciência de direitos e 

deveres no exercício da democracia e complementa, que não há cidadania sem democracia, 

posto que, a democracia fundamenta-se em três pilares básicos: direitos civis, direitos sociais 

e direitos políticos. 

Torres numa análise sobre as teorias da cidadania e democracia assim se expressa: 

 

As teorias da cidadania estão relacionadas com todos os problemas das 
relações entre os cidadãos e o estado, e dos cidadãos entre si, enquanto as 
teorias da democracia referem-se claramente à conexão entre as formas 
estabelecidas – ocultas ou explícitas – do poder social e político, à interseção 
entre os sistemas de representação e participação democrática e os sistemas 
de organização política administrativa da forma pública de governo. 
(TORRES, 2001, p. 15). 

 

O mesmo, afirma que as teorias, tanto da democracia quanto da cidadania, estão 

sujeitas aos dilemas do poder de negociação nas sociedades democráticas. São vários 

entendimentos de cidadania. Desde uma visão liberal, a neoliberal, a progressista, a socialista-

democrática, atualmente se fala em uma concepção consumista de cidadania. O conceito de 

cidadania, contudo é um conceito enigmático. 

Conforme Cortina, apud Moacir (2000), existem dimensões complementares da 

cidadania: 

 

Cidadania política: participação numa comunidade política; 

 



 21

Cidadania social: justiça com exigência, ética (da sociedade do bem estar à 
sociedade justa); 
Cidadania econômica: a empresa cidadã, ética e a transformação da 
economia, os trabalhadores do saber, o terceiro setor (privado, porém 
público); 
Cidadania civil: a sociedade civil e civilidade, civilização. Valores cívicos: 
liberdade, igualdade, respeito ativo, solidariedade, diálogo; 
Cidadania intercultural: multiculturalidade, interculturalidade, 
transculturalidade; a interculturalidade como projeto ético e político (miséria 
do etnocentrismo) a questão da identidade. (GADOTTI, 2000, p. 76). 

 

Numa concepção plena entende-se cidadania como numa mobilização da sociedade 

para a conquista, construção dos direitos civis, sociais, políticos e que sejam garantidos pelo 

Estado. Afirma Moacir, e conclui dizendo que a cidadania plena é mais exigente: cria direitos 

e novos espaços de exercício da cidadania. 

Para Roldão (1999), cidadania significa: o modo de inteligir o todo social, de se 

relacionar com os outros e de assumir competências participativas e interventivas numa dada 

sociedade. 

Diante desta breve análise, não há como omitir a função da escola na formação do 

indivíduo. É notório que a educação escolar é cada vez mais relevante na sociedade dos 

nossos dias, portanto, a escola deve ser inserida na comunidade, onde o seu currículo deve 

expressar os anseios, as necessidades, e as inquietações populares. 

 

2.3 A nova LDB – breve histórico 

 

A atual Constituição Federal, promulgada em 05 de outubro de 1988, expressa no seu 

artigo 22 inciso XXIV que compete privativamente à união legislar sobre diretrizes e bases da 

Educação Nacional. 

Com base na proposta do professor Dermeval Saviani denominada "Contribuição à 

elaboração de nova LDB2 – Um início de conversa" e atendendo este dispositivo 

constitucional que exigia uma Lei de Diretrizes e bases da educação nacional, o deputado 

Federal Octávio Elísio (PSDB) 3 de Minas Gerais, apresenta à comissão de educação da 

Câmara dos deputados, projeto de LDB, num formato de texto legal. 

Este projeto após receber diversas emendas, seria aprovado na Câmara dos Deputados 

em 1993. Após várias modificações, face às longas negociações na correlação das forcas 

                                                 
2  LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional criada sob o nº 9.394/96 
3  PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira   
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políticas e populares, foi submetido à apreciação do senado, reduzido em 298 artigos. Em 20 

de novembro de 1994, a Comissão de Educação do Senado aprova o então projeto de Lei sob 

o número 101/93, tendo como relator Cid Sabóia (PMDB)4 do Ceará. O Senador Darcy 

Ribeiro apresenta um substitutivo do projeto 101/93, alegando inconstitucionalidade de vários 

artigos. Com isto, o Projeto que já estava no plenário do Senado, é retirado por requerimento 

do senador Beni Veras (PSDB) do Ceará. 

Conforme decisão do então Presidente do Senado, José Sarney, o projeto de Lei 

101/93 da Câmara, o parecer de Cid Sabóia aprovado pela Comissão de Educação e o 

substitutivo Darcy Ribeiro, retomaram a tramitação. Foi nomeado como relator o Senador 

Darcy Ribeiro, que ao apreciar as emendas do Projeto de Lei 101/93, tomou como referência 

seu próprio projeto e as suas concepções de educação. O parecer 30/96 de Darcy Ribeiro é 

aprovado em 14 de fevereiro de 1996 no plenário do Senado, retirando com isso o projeto 

inicial da LDB e de certo modo, desconsiderando o processo democrático que ocorria na 

Câmara e em diversas entidades ligadas à educação. Surgiu, portanto, a atual Lei 9.394 de 20 

de dezembro de 1996 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, composta de 

92 artigos nos quais são refletidos, desafios, esperanças, busca de soluções no campo 

educacional de um país de tantos contrastes. 

A lei no seu artigo 2º reafirma claramente o que diz o artigo 205 da Constituição 

Federal: A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Desta forma, fica evidente qual a finalidade da educação: O pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

O artigo 26 da lei 9.394/96 (LDB), estabelece a estruturação curricular da educação 

básica, onde esta é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e por 

último o ensino superior. 

O ensino fundamental, também denominado ensino de primeiro grau, que compreende 

da 1ª a 8ª série, é constitucionalmente obrigatório, sendo, portanto dever do Estado, e 

qualquer cidadão ou entidade de classe pode acionar o Poder Público para exigi-lo. Destina-se 

à formação da criança e do pré-adolescente e tem como objetivos: 

                                                 
4  PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
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• O domínio progressivo da leitura, da escrita e do cálculo como instrumento para a 

compreensão e solução dos problemas humanos e o acesso sistemático aos 

conhecimentos; 

• A compreensão das leis que regem a natureza e as relações sociais na sociedade 

contemporânea; 

• O desenvolvimento da capacidade de reflexão e criação, em busca de uma participação 

consciente no meio social. 

 

O sistema de ensino no Brasil é organizado em regime de colaboração entre a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Cabendo ao Ministério da Educação e do 

Desporto (MEC) representar a União e organizar o sistema federal no ensino. Neste sentido o 

Ministério da educação e Desporto elaborou os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's) 

que, vinculados à nova Lei de Diretrizes e bases da educação (lei 9.394), visam estabelecer 

diretrizes para os currículos do ensino fundamental, e servir como referência nacional, seja 

para prática educacional, seja para as ações políticas no âmbito da educação. 

 

2.4 Os Parâmetros Curriculares Nacionais 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, (PCN's) criados por orientação do MEC, é um 

documento que indica um referencial curricular nacional que pode servir de base para a 

organização de projetos pedagógicos das escolas do país. Este documento, além de 

contemplar os educandos com as matérias: estudo da língua portuguesa, da matemática, o 

conhecimento do mundo físico e natural, a realidade social e política, especialmente a 

brasileira, a educação física e artística, que possuem conteúdos necessários à formação do 

homem e do cidadão, trás ainda, no seu bojo, os temas transversais que tem como objetivo, 

tratar de questões essenciais, urgentes e presentes, sob vários ângulos na vida diária de cada 

um. Tais temas consistem em determinar e explicar quais os valores que vão ser defendidos e 

abolidos entre os alunos e pela escola. 

Desta forma, os currículos do ensino fundamental devem ter uma base nacional 

comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma 

parte diversificada, - os chamados temas transversais - exigida pelas características regionais e 

locais da sociedade, da cultura, da economia. 
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Nesta perspectiva é que as questões da ética, saúde, meio ambiente, orientação 

sexual, pluralidade cultural foram incorporadas como temas transversais nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais no Brasil. Segundo a estrutura dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

o ensino fundamental e apresentado por ciclos, ou seja: 

• 1º Ciclo - 1ª a 2ª série; 

• 2º Ciclo – 3ª a 4ª série; 

• 3º Ciclo – 5ª a 6ª série; 

• 4º Ciclo – 7ª a 8ª série. 

 

2.5 Temas Transversais no contexto da educação no Brasil 

 

Os temas transversais levam respostas de problemas que são vivenciados pela 

sociedade, conseqüentemente por alunos e alunas que convivem no seu cotidiano e, que por 

sua importância existencial hoje e para o futuro, requerem um tratamento e uma resposta 

educativa. Os temas sugeridos pelo PCN para o terceiro e quarto ciclos (5ª a 8ª séries) do 

ensino fundamental são: Ética; Pluralidade cultural; Meio Ambiente; Saúde; Orientação 

sexual; Trabalho e Consumo. 

Não são temas novos, são temas complexos e bastante antigos e que fazem parte do 

cotidiano de todos. Os critérios adotados para eleição dos Temas Transversais segundo os 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s são: 

• Urgência Social – temas que tratam de questões graves e que se apresentam como 

empecilhos para concretização da cidadania plena; 

• Abrangência Nacional – temas que mesmo de formas diversas, são pertinentes para 

todo o país. Isto não exclui a possibilidade de que cada Estado, Município e mesma a 

escola, acrescente temas condizentes com a sua realidade; 

• Possibilidade de ensino e aprendizagem no ensino fundamental; 

• Favorecer a compreensão da realidade e a participação social – temas em que os 

alunos possam desenvolver a capacidade de posicionar-se diante das questões que 

interferem na vida coletiva, superar as indiferenças e intervir de forma responsável. 

 

A escola, também como responsável pela formação do individuo, não deve manter-se 

presa às disciplinas tradicionais e distanciamento da realidade, das questões sociais, dos 
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problemas cotidianos, estes devem ser contemplados e vivenciados em sala de aula em busca 

de soluções. 

Na apresentação do livro "Temas transversais em educação" de Busquets, Ulisses 

Ferreira de Araújo assim se manifesta sobre os temas transversais: 

 

Uma das formas propostas de se influir nesse processo de transformação da 
sociedade, sem abrir mão dos conteúdos curriculares tradicionais, é por meio 
da inserção transversal na estrutura curricular das escolas, de temas como: 
saúde, ética, meio ambiente, o respeito às diferenças, o direito do 
consumidor, as relações capital-trabalho, a igualdade de oportunidades e a 
educação de sentimentos. (BUSQUETS, 1999, p. 8). 

 

Os temas transversais sugeridos nos Parâmetros Curriculares, não se constituem em 

disciplina em si. Por serem questões sociais, devem ser inseridos de forma transversal em 

todas as disciplinas tradicionais do currículo escolar. É o que se chama de transversalidade e 

de interdisciplinaridade. 

Segundo os PCN’s a proposta de transversalidade pode acarretar algumas discussões 

do ponto de vista conceitual, como por exemplo, a da sua relação com a concepção de 

interdisciplinaridade, bastante difundida no campo da pedagogia, mas difere e apresenta as 

suas implicações mútuas como sendo: Ambas - transversalidade e interdisciplinaridade – se 

fundamentam na crítica de uma concepção de conhecimento que toma a realidade como um 

conjunto de dados estáveis, sujeitos a um ato de conhecer isento e distanciado. Mas diferem 

uma da outra, uma vez que a interdisciplinaridade refere-se a uma abordagem epistemológica 

dos objetos de conhecimento, enquanto a transversalidade diz respeito principalmente à 

dimensão da didática.  

Considera-se a transversalidade como o modo adequado para o tratamento destes 

temas, os quais não constituem uma disciplina à parte, mas devem permear toda a prática 

educativa. 

Enquanto pelo raciocínio indicado nos PCN’s, a transversalidade diz respeito à 

possibilidade de se estabelecer, na prática educativa, uma relação entre aprender o 

conhecimento teoricamente sistematizado – aprender sobre a realidade – e as questões da vida 

real e de sua transformação – aprender na realidade e da realidade – a interdisciplinaridade 

questiona a visão compartimentada – disciplinar- da realidade sobre a qual a escola, tal como 

é conhecida, historicamente se constituiu.  
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Neste sentido, transversalidade e a interdisciplinaridade são métodos de trabalhar o 

conhecimento que buscam reintegrar aspectos que ficaram isolados uns dos outros pelo 

tratamento disciplinar. 

As áreas convencionais devem acolher as questões dos Temas transversais de forma 

que seus conteúdos as explicitem e que seus objetivos sejam contemplados. Assim, a ética, a 

saúde, o meio ambiente, entre outros temas propostos pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais serão tratados, tanto em português quanto em matemática ou em outra disciplina 

clássica, sempre que os conteúdos trabalhados nessas disciplinas permitem. 

Desta forma as escolas públicas e privadas, ficam responsáveis para transmitirem, 

além da instrução básica convencional como a Língua Portuguesa, Geografia, História, e 

Matemática, transmitirem assuntos como ética, educação sexual, meio ambiente, entre outros 

assuntos essenciais e responsáveis para a concretização da cidadania plena. 

Santos (1989) afirma que é insustentável a separação entre a verdade epistemológica 

e a verdade sociológica.  E conclui afirmando: 

 

Na presente fase de transição, não se pode prescindir de um conhecimento 
científico autônomo, mas é cada vez menos sustentável que essa forma de 
conhecimento prescinda, por sua vez, da sua superação no seio de outros 
saberes e de outras comunidades de saber com vistas à constituição de uma 
phronesis, uma sabedoria de vida (SANTOS, 1989, p. 149). 

 

2.5.1 Breve análise dos conteúdos dos temas transversais eleitos pelos PCN's para o 3º e 
4º ciclos. 

 

São os seguintes conteúdos sugeridos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

terceiro e quarto ciclos (5ª a 8ª séries), bem como seus objetivos, exposto de forma sucinta: 

 

2.5.1.1 Ética 

 

Respeito mútuo: Valorizar cada indivíduo em sua singularidade, nas características que o 

constituem. Buscar compreender e mostrar que todas as pessoas precisam sentir-se respeitadas 

e sentir que delas se exige respeito; identificar e repudiar situações de desrespeito; reconhecer 

os limites e possibilidades pessoais e alheias; identificar as diferentes formas de se demonstrar 

respeito correspondentes a diferentes esferas de sociabilidade e convívio. 

 



 27

Justiça: Identificar e repudiar atitudes que violentam os direitos do ser humano; identificar, 

formular, discutir, trazer à reflexão de critérios de justiça para compreender, produzir e 

legitimar regras na escola e na sociedade; 

Solidariedade: Tomar para si questões comuns responsabilizar-se pessoal e coletivamente 

por elas; reconhecer e valorizar as diversas formas de atuação solidária no âmbito político e 

comunitário, atuação compreensiva nas situações cotidianas, respeito a atitudes desleais, de 

desrespeito, violência e omissão. 

Diálogo: Valorização do diálogo nas relações sociais; valorização das próprias idéias, 

disponibilidade para ouvir idéias e argumentos do outro e reconhecimento da necessidade de 

rever pontos de vista; utilização do diálogo como instrumento de cooperação; transformar e 

enriquecer o saber pessoal através do diálogo; participação dialógica na tomada de decisões 

coletivas. 

 

2.5.1.2 Pluralidade Cultural 

 

Segundo os PCN’s: 

 

O grande desafio da escola é reconhecer a diversidade como parte 

inseparável da identidade nacional e dar a conhecer a riqueza 

representada por essa diversidade etnocultural que compõe o 

patrimônio sociocultural brasileiro, investindo na superação de 

qualquer tipo de discriminação e valorizando a trajetória particular dos 

grupos que compõem a sociedade.(BRASIL, 1998 p. 117). 

 

O mesmo documento apresenta em blocos, os seguintes conteúdos do tema em 

epígrafe para o terceiro e quarto ciclos, resumidamente são: 

 

Pluralidade cultural e a vida dos adolescentes no Brasil: Neste bloco trata da diversidade 

sociocultural brasileira, a partir dos elementos presentes nos diferentes grupos culturais: vida 

sociofamiliar, temporalidade, especialidade, organização política, educação. Este bloco tem 

como característica marcante à abordagem dos conteúdos tomando como núcleo a vida do 

adolescente. Busca compreender a organização familiar como instituição em transformação 

no mundo contemporâneo, reconhecer como se processa essas organizações em diferentes 

grupos étnicos, sociais e culturais, etc. 
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Pluralidade cultural na formação do Brasil: Este conteúdo trata-se de como se tem 

entrelaçado historicamente, características culturais, organizações políticas e inserção 

econômica de diferentes grupos humanos na formação do Brasil. Estudar e tomar 

conhecimento das origens continentais das diferentes populações do Brasil, analisar as 

influências do mercado de trabalho na mobilidade dos diferentes grupos humanos, levantar 

dados populacionais, analisar e valorizar as diversas heranças etnoculturais, etc. 

O ser humano como agente social e produtor de cultura: Conhecer, respeitar e valorizar as 

diferentes linguagens pelas quais se expressam a pluralidade cultural, levantar as formas de 

produção cultural mediada pela tradição oral, reconhecer a produção artística como expressão 

de identidade etnocultural, conhecer os diversos usos e costumes de grupos sociais bem como 

sua trajetória, conhecer e valorizar as visões de mundo, relações com a natureza e com o 

corpo, em diferentes culturas, etc. 

 

Direitos humanos, direitos de cidadania e pluralidade: Compreende na busca pela 

valorização da possibilidade de mudança como obra humana coletiva; consiste na prática e 

valorização dos direitos Humanos; compreender definições e conhecer leis como princípio de 

cidadania; etc. 

 

2.5.1.3 Meio Ambiente 

 

Neste tema, os Parâmetros Curriculares Nacionais mostra que a sua principal função é 

contribuir para a formação de cidadãos conscientes, aptos a decidir e atuar na realidade 

socioambiental de modo comprometido com a vida, com o bem-estar de cada um e da 

sociedade local e global, ou seja, remeter os alunos à reflexão sobre os problemas que afetam 

a sua vida, e de sua comunidade, a de seu país e a do planeta. 

Face à complexidade da temática ambiental e da diversidade da realidade brasileira, 

faz com que a seleção de conteúdos para o tema meio ambiente torna-se difícil, como admite 

o PCN, portanto seguindo essas preocupações, foram selecionados os seguintes conteúdos, os 

quais foram reunidos em três blocos: A) A natureza “cíclica” da Natureza; B) Sociedade e 

meio ambiente e C) Manejo e conservação ambiental. 

Todos voltados, com intuito de contribuírem para a conscientização dos problemas 

ambientais e que só podem ser solucionados mediante uma postura participativa, 

proporcionando possibilidades de sensibilizar e motivar envolvimentos efetivos. 
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O bloco A natureza “cíclica” da natureza apresenta conteúdos que possibilitam 

ampliar e aprofundar o conhecimento da dinâmica das interações ocorridas na natureza. O 

segundo bloco (Sociedade e meio ambiente) trata de aspectos mais abrangentes da relação 

sociedade/natureza, enfatizando as diferentes formas e conseqüências ambientais da 

organização dos espaços pelos seres humanos. O último bloco trata mais especificamente das 

possibilidades, positivas e negativas de interferências dos seres humanos sobre o ambiente, 

apontando suas conseqüências.  

2.5.1.4 Saúde 

 

Os conteúdos sugeridos têm como objetivo que ao final do ensino fundamental, entre 

outros, os alunos sejam capazes de: 

1. Compreender saúde como direito de cidadania, valorizar as ações voltadas para sua 

promoção, proteção e recuperação; 

2. Compreender a saúde nos seus aspectos físicos, psíquicos e sociais; 

3. Compreender que a saúde é produzida nas relações com o meio físico, econômico e 

sociocultural; 

4. Saibam identificar fatores de risco á saúde pessoal e coletiva presentes no meio em 

que vive; 

5. Responsabilizar-se pessoalmente pela própria saúde, adotando hábitos de autocuidado, 

respeitando as possibilidades e limites do próprio corpo; (BRASIL, 1988, p. 269). 

 

2.5.1.5 Orientação Sexual 

 

A orientação sexual tem como objetivo, contribuir para que os alunos possam 

desenvolver me exercer sua sexualidade com prazer e responsabilidade.  

Está vinculado ao exercício da cidadania, na medida em que propõe o 

desenvolvimento do respeito a si e ao outro e contribui para garantir direitos básicos, como 

saúde, informação, conhecimento, etc. 

A orientação sexual desenvolvida na escola tem, entre outros, como objetivos 

precípuos que os alunos sejam capazes de respeitar a diversidade de valores, crenças e 

comportamentos relativos à sexualidade, reconhecendo e respeitando as diferentes formas de 

atração sexual e o seu direito à expressão, garantindo assim a dignidade do ser humano. Que 

saibam identificar e expressar seus sentimentos e desejos, respeitando os sentimentos e 
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desejos do outro; que saibam proteger-se de relacionamento sexual coercitivos ou 

exploradores; agir de modo solidário em relação aos portadores do HIV5 e de modo 

prepositivo em ações públicas voltadas para prevenção e tratamento das doenças sexualmente 

transmissíveis/Aids6; compreender a busca de prazer como um direito e uma dimensão da 

sexualidade humana. Neste tema os conteúdos também foram organizados em blocos. A 

saber: Corpo: Matriz da sexualidade; Relações de Gênero; Prevenção das Doenças 

Sexualmente Transmissíveis. 

 

2.5.1.6 Trabalho e Consumo 

 

Segundo a Secretaria de Educação Fundamental em sua apresentação sobre o tema 

Trabalho e Consumo para inserção de forma transversal no ensino fundamental para apenas o 

terceiro e quarto ciclo (5ª a 8ª séries), assim se manifesta: 
 

[...] não significa que não deva ser tratado nos ciclos anteriores, com as 

devidas adaptações e modificações. Propõe-se que as secretarias de 

educação e as escolas, em seus projetos pedagógicos discutem sobre sua 

relevância e incorporação nos primeiros ciclos. (BRASIL, 1988. p. 339). 

 

Neste tema, busca-se, portanto, de acordo os PCN's, pela análise do trabalho e do 

consumo na atualidade, explicar as relações sociais nos quais se produzem as necessidades, os 

desejos e os produtos e serviços. Seus pressupostos são os seguintes: Se o trabalho é realizado 

obedecendo a regras pré-determinadas das relações de trabalho, portanto, não são naturais 

mais sim construídas historicamente, sendo, portanto, passíveis de críticas, intervenção e 

transformação. (BRASIL, 1988, p. 339). 

Os objetivos gerais para o ensino fundamental com referência ao tema Trabalho e 

Consumo para o terceiro e quarto ciclo, são entre outros: 

• Identificar e comparar, instrumentos e processos tecnológicos no impacto do trabalho 

e consumo, bem como sua relação com a qualidade de vida, meio ambiente, saúde, 

etc.; 

• Reconhecer a existência de injustiças e ocorrência de todo tipo de discriminações de 

classe, de origem, gênero, etnia e idade, nas relações de trabalho e consumo; 
                                                 
5 HIV – sigla inglesa de Human Immunodeficiency Virus, que se refere o agente causador da AIDS. 
6 AIDS- Síndrome de deficiência Imunológica adquirida. 
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• Saber que as conquistas sejam elas: justiça na distribuição de rendas, direitos civis, 

políticos e sociais, são conquistados por meio de conflitos e acordos; 

• Debater coletivamente possíveis soluções para problemas identificado nas relações de 

trabalho e consumo. 

 

Na mesma esteira de metodologia dos temas anteriores descritos, para este tema 

(Trabalho e Consumo) também foram eleitos os seguintes blocos de conteúdo: 1) Relações de 

trabalho; 2)Trabalho, consumo, saúde e meio ambiente; 3) Consumo, meios de comunicação 

de massas, publicidade e vendas; 4) Direitos Humanos, cidadania, trabalho e consumo. 

Em análise aos referidos blocos de conteúdo, encontra-se no 4º bloco: Direitos 

Humanos, cidadania, trabalho e consumo, no item – Direitos dos Consumidores, no subitem 

Utilização de serviços públicos e privados pequena alusão sobre a importância dos tributos, e 

sua importância sócio econômica. Em outros pontos diversos do referido bloco, encontram-se 

também menções sobre tributação e sua importância sem um maior destaque, urgência, 

necessidade que o assunto exige. 

 

2.6 Educação Fiscal: Breve Histórico No Brasil 

 

Em 1969, com a denominada Operação Bandeirante, surgia a nível nacional as 

primeiras ações educativas na área fiscal. Esta ação consistia no ensinamento por parte dos 

agentes fiscais, que saiam pregando a função sócio econômica dos tributos e a sua presença 

nas obras de infra-estrutura, com educação, saúde, estradas, energia elétrica entre outras. 

Em 1970 com uma nova roupagem e denominação: Operação Brasil do futuro, a 

educação fiscal chegava aos estabelecimentos de ensino em forma de publicações como: 

Dona Formiga, Mestre Tatu e o Imposto de Renda de autoria de Cecília Lopes de Rocha 

Bastos. Tinha como objetivo, levar às crianças elementos básicos para a formação de uma 

consciência substitutiva do Estado de guerra entre o fisco e a sociedade. Esta operação 

promovia a aceitação popular de idéias como: indispensabilidade dos tributos nas aspirações 

de desenvolvimento, vantagens da cooperação entre outros. 

Em 1977 surgia um novo modelo de conscientização. A Secretaria da Receita Federal 

lançou o denominado Programa Contribuinte do Futuro junto aos estabelecimentos de ensino 

com a distribuição de livros e cartilhas aos alunos e professores. Tinha como objetivo básico, 

a ampliação da consciência sobre a função social do tributo, mas ficou caracterizada 
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predominantemente, pela intenção maior de aumentar a meta de arrecadação tributária. Foi 

rotulada de "campanha" e houve muita resistência quanto a sua aplicabilidade. 

Desta forma, sobretudo no Brasil, a missão de tributar e o seu cunho social, 

restringia-se e caracterizava-se como atividade preponderantemente particular, interna do 

Estado. Ao contribuinte, restava apenas, o recebimento de notícias por meio de veículos de 

comunicação não oficial sobre: elevação da carga tributária, criação de novos tributos, déficit 

público, sonegação, desvio de recursos, injustiças fiscais, entre outros fatores corrosivos do 

bem estar social. 

Tudo isto, elevava cada vez mais o descrédito popular, e conseqüentemente, a 

redução voluntária no cumprimento do dever cidadão de contribuir para as finanças públicas. 

Após um período de inúmeras campanhas realizadas para incentivar a emissão de 

notas fiscais nas relações comerciais e de serviços, efetivamente com o objetivo de aumentar a 

arrecadação, estas campanhas eram apresentadas com um certo cunho educativo, como, por 

exemplo, trazendo informações sobre a história e fins dos tributos, razão pela qual, em alguns 

Estados brasileiros entre 1992 e 1994, começaram a implantar nos estabelecimentos de 

ensino, trabalhos mais consistentes de Educação Fiscal. 

Em 1995, o Conselho Nacional de Políticas Fazendárias – CONFAZ, promoveu em 

Salvador-Ba, a realização do seminário denominado Federalismo Fiscal, onde grande número 

de representantes internacionais alertou para a necessidade e urgência de desenvolvimento de 

ações educativas voltadas para o cumprimento voluntário das obrigações tributárias do 

cidadão. 

Em 1996, outro seminário denominado – Administração Tributária – realizado em 

Fortaleza-Ce, também promovido pelo CONFAZ, apresentava também o tema educação 

tributária, onde enfatizava a necessidade de introdução de programas de conscientização 

tributária no ensino escolar. 

Neste mesmo ano, foi celebrado no Brasil o Convênio de Cooperação Técnica entre a 

União, os Estados e o Distrito Federal, com o objetivo de implantar programa nacional de 

conscientização tributária a ser desenvolvido em todas as unidades da Federação. Dentre 

estes, encontrava-se o que previa a elaboração e implementação de um programa nacional 

permanente de educação tributária, objetivando promover o despertar da sociedade para o 

exercício pleno da cidadania. O mesmo foi denominado de Programa Nacional de Educação 

Fiscal (PNEF), coordenado pela escola de administração Fazendária (ESAF). 

Neste mesmo período foi criado o Programa Nacional de Apoio à administração 

Fiscal para os Estados Brasileiros (PNAFE), aprovado pela Portaria nº 36 de três de fevereiro 
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de 1997. Programa subsidiado com recursos financeiros oriundos de empréstimos junto ao 

Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, e com a unidade de coordenação do 

programa – UCP, vinculada à Secretaria do Ministério da Fazenda, além de recursos de cada 

Estado e orçamentos internos e externos. 

Em 25 de julho de 1997, o CONFAZ – Conselho Nacional de Política Fazendária, 

aprovou a criação do Grupo de Trabalho Educação Tributária – GET, oficializado através da 

portaria nº 35 de 27 de fevereiro de 1998. A princípio, o grupo era constituído por 

representantes do Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal, Escola de 

Administração Fazendária- ESAF, da Secretaria de Fazenda, Finanças ou Tributação dos 

Estados e do Distrito Federal, porém em março de 1999, passou a integrar o grupo, 

representantes da Secretaria do Tesouro Nacional e do Ministério da Educação, com a 

finalidade precípua de promover e coordenar as ações necessárias à elaboração e à 

implantação de um programa nacional permanente de educação tributária, visando despertar à 

sociedade para o exercício pleno da cidadania. 
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III. METODOLOGIA 

 

 

3.1 Objeto do estudo 

 

Este estudo tem como objeto, através do estudo de caso na cidade de Itamaraju, a 

verificação da conscientização que os alunos matriculados nas 8ª séries do ensino 

fundamental do Estado da Bahia, apresentam em relação à função do Estado de arrecadar 

impostos e se conseqüentemente estão vivenciando a função sócio econômica do tributo, 

fiscalizando os programas de governo e a aplicação dos recursos públicos, em fim, se estão 

vivenciando o bem estar social. 

 

3.2 Tipo de pesquisa 

 

3.2.1 Quanto ao objetivo da pesquisa 

 

No conhecimento de Gil (2002) a pesquisa quanto aos seus objetivos podem ser: 

exploratória, descritiva ou explicativa. Tendo o projeto de pesquisa o objetivo de tornar mais 

explícito o problema e aprimoramento de idéias, a pesquisa é, portanto do tipo exploratória. 

No entanto, Gil (2002) afirma que este tipo de pesquisa por ser bastante flexível, na maioria 

do caso assume a forma de pesquisa bibliográfica ou de estudo de caso. 

 

3.2.2 Quanto ao delineamento da pesquisa 

 

O modelo conceitual operativo desta pesquisa tem como parâmetro a pesquisa 

bibliográfica e estudo de caso, pois segundo Gil (2002), neste modelo a pesquisa trata-se de 
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um estudo exaustivo e profundo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo 

e detalhado conhecimento. É o modelo muito encontrado em pesquisa do tipo exploratória. 

Gil (2002) afirma que o estudo de caso coletivo é aquele cujo propósito é o de estudar 

características de uma população, e que através delas torna-se possível aprimorar o 

conhecimento acerca do universo a que pertencem. 

 

 

3.3 Procedimentos 
 

Quanto à seleção da amostra, foi intencional e com base nas características tidas 

como relevantes (alunos do ensino fundamental). A intencionalidade torna uma pesquisa mais 

rica em termos qualitativos, afirma Gil (2002). 

Desta forma, o universo de estudo da investigação foi realizado nas escolas públicas 

e privada do município de Itamaraju. Teve como amostra da população deste universo de 

pesquisa, alunos de 8ª série do ensino fundamental. Sendo uma turma da escola particular 

denominada Crescer (particular), outra turma da escola Reitor Edgard Santos (pública 

municipal) e outra do Colégio Estadual Inácio Tosta Filho (pública estadual). 

O Colégio Estadual Inácio Tosta Filho está situada na rua maranhão nº 52 e recebe 

alunos de 5ª a 8ª série de diversificadas classes sociais. A maioria desses alunos é oriunda dos 

bairros periféricos da cidade. A escola Crescer (Assis, Santos e Silva ltda) está situada à rua 

Almirante Tamandaré, 360 Itamaraju, possui aproximadamente 350 alunos. Oferece os cursos 

de educação infantil, ensino fundamental e implantou no ano de 2002 o ensino médio. A 

escola Reitor Edgar Santos (escola pública municipal) está localizada na rua Mem de Sá, 650 

possui aproximadamente mil alunos nos três turnos. 

Utilizou-se predominantemente questionário fechado, onde as perguntas formuladas 

são objetivas e diretas, com alternativas definidas para o entrevistado. Perguntas estas, que 

foram elaboradas em função da hipótese, onde para cada uma das perguntas, apresentou-se 

aos entrevistados, opções de respostas, definidas a partir dos indicadores, pedindo-lhes que 

assinalassem as que correspondessem melhor à sua opinião. 

Utilizou-se, portanto questionário padronizado, onde esta uniformização assegurou 

que cada entrevistado vissem as questões formuladas da mesma maneira, na mesma ordem e 

acompanhada das mesmas opções de respostas, facilitando com isso, maior precisão, 
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comparação das respostas escolhidas, permitindo demonstrar estatisticamente seu resultado na 

análise mais preciso. 

No entanto, visando oferecer ao entrevistado, oportunidade de expressar o seu efetivo 

pensamento, eliminando a impositividade de respostas predeterminadas que são 

características de questionários fechados, a última pergunta assumiu a característica de um 

questionário de resposta aberta. Ou seja, a última questão obedeceu à formulação e ordem 

uniformizadas, mas para a qual não se ofereceu opção de respostas. Os entrevistados 

escolheram entre os temas sugeridos e, emitiram sua opinião. 

Segundo Laville & Dionne (1999), tal instrumento, ou seja, a utilização de resposta 

aberta, elimina a impositividade evocada no questionário de resposta fechada e o interrogado 

simplesmente emite sua opinião. 

E complementa: 

 

[..]. Tem assim a ocasião para exprimir seu pensamento pessoal, traduzi-lo 
com suas próprias palavras, conforme seu próprio sistema de referências. Tal 
instrumento mostra-se particularmente preciso quando o leque das respostas 
possíveis é amplo ou então imprevisível, mal conhecido. Permite ao mesmo 
tempo ao pesquisador assegurar-se da competência do interrogado, 
competência demonstrada pela qualidade de suas respostas (LAVILLE & 
DIONNE, 1999, p. 186). 

 

Neste sentido, a última questão (resposta aberta), não se analisou o conteúdo 

“científico” da resposta do tema escolhido pelo entrevistado, mas a predeterminação de cada 

entrevistado em escolher este ou aquele tema entre os apresentados, bem como, qual a sua 

visão, seu sentimento, sua opinião em relação ao tema escolhido. Ou seja, se buscou medir, 

comparar entre os temas sugeridos para emissão de opiniões, qual o mais direcionado, qual o 

mais íntimo aos entrevistados.  
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IV.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 Educação Tributária: análise de sua inserção nos currículos para o 3º e 4º 
ciclo (5ª a 8ª série) 

 

Como já se discorreu anteriormente, no capítulo da fundamentação teórica no 

subitem 2.5.1 intitulado – breve análise dos conteúdos dos temas eleitos pelos PCN’s para o 

3º e 4º ciclos – os temas sugeridos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para os referidos 

ciclos (5ª a 8ª séries) do ensino fundamental são: Ética, Pluralidade cultural, meio ambiente, 

saúde, Orientação sexual, Trabalho e consumo.  

Este último apresenta os seguintes blocos: a) Relações de trabalho; b) Trabalho, 

consumo, saúde e meio ambiente; c) Consumo, meios de comunicação de massas, publicidade 

e vendas d) Direitos Humanos, cidadania, trabalho e consumo, onde nestes blocos são tratados 

de forma singela, reduzida e timidamente, assuntos sobre serviços públicos e privados, 

distribuição de rendas, tributação, direitos dos consumidores entre outros correlatos.  

 

4.2 Apresentação e discussão dos resultados dos questionários aplicados 

 

No intuito de se verificar o grau de conhecimento/consciência que os alunos das 

escolas das redes públicas e privadas do município de Itamaraju possuem em relação aos 

temas sugeridos pelo MEC – Ministério da Educação e dos Desportos e ao mesmo tempo 

verificar o seu conhecimento sobre a importância dos tributos e sua função social e apresentar 
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um contraste entre aqueles e estes, optou-se pela elaboração de um questionário impresso 

(anexo 1 e 2), o qual foi aplicado em um universo de entrevistados constituídos por 38 alunos 

da escola Reitor Edgard Santos (escola pública municipal), 36 alunos da Escola Crescer 

(escola particular) e 53 alunos do Colégio Inácio Tosta Filho (escola pública estadual), 

perfazendo um total de 127 alunos entrevistados. 

A primeira questão do questionário investiga quais assuntos dos temas transversais 

sugeridos pelos PCN’s já se discutiu nas escolas, utilizando o critério: nunca; raramente; 

quase sempre e sempre. 

 

 

Quadro 4.1 – Resultado da 1ª questão: temas que já se discutiu em sua escola: 
 

JÁ SE DISCUTIU EM SUA ESCOLA SOBRE: NUNCA RARAMENTE QUASE 
SEMPRE SEMPRE 

O uso da camisinha, doenças sexualmente 
transmissíveis, gravidez indesejável? 3% 23% 40% 34% 

Desmatamento, efeito estufa, preservação 
do meio ambiente, etc? 7% 24% 39% 30% 

Discriminação racial? 11% 21% 28% 40% 
Nota fiscal, imposto, taxas, contribuições 
de melhoria, sonegação, função social dos 
Tributos, etc.? 

 
48% 

 
40% 

 
8% 

 
4% 

A cultura dos povos, respeito por diferentes 
grupos e comunidades que formam o 
Brasil? 

4% 22% 39% 35% 

Drogas? 2% 5% 24% 69% 
Fonte: Questionário (Elaboração própria) 
 

Analisando esta primeira etapa do questionário, onde se interrogou aos entrevistados, 

o que já se discutiu em sala de aula, observa-se que as opções: “sempre” e “quase sempre” 

aparecem com grandes índices percentuais quando se trata de educação sexual, meio 

ambiente, etnia, drogas, etc, ou seja, temas em que os PCN’s – Parâmetros Curriculares 

Nacionais tratam com maior relevância. Consolidando estas duas opções, ocorre uma variação 

entre 68% a 93% de freqüência de discussões sobre os referidos assuntos. O mesmo não se 

pode afirmar em relação aos assuntos como tributos, sua função social, sonegação, etc. 

conforme se pode observar no quarto questionamento do quadro acima (Quadro 4.1). 

Observa-se que, das 127 pessoas entrevistadas, apenas 15 pessoas (12%) 

responderam que “sempre” e “quase sempre” ouviram na escola discussão sobre assuntos 

como nota fiscal, impostos, taxas, contribuições de melhoria, sonegação, função social dos 
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tributos, etc. 88% dos entrevistados, (112 pessoas), ou seja, quase na totalidade afirmaram 

que NUNCA ou RARAMENTE ouviram tais assuntos nas escolas.  

Neste sentido, fica demonstrado, portanto a pouca importância que assuntos como 

tributos apresentam em relação aos outros que já algum tempo, vem sendo discutidos com 

maior freqüência em sala de aula. Tais diferenças podem-se constatar nos gráficos a seguir. 

 

 

12%

68% 69% 74% 74%
93%

SEMPRE OU QUASE SEMPRE  SE DISCUTIU NA ESCOLA:

Função social dos tributos 12%

discriminação racial 68%

meio ambiente 69%

pluralidade cultural 74%

educação sexual 74 %

drogas 93%

Gráfico 1 – Temas transversais trabalhados na escola (5ª a 8ª série) numa freqüência de  
                     Sempre ou quase sempre. 
Fonte: questionário (elaboração própria) 
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7%26%
26%31%

32%

88%

1

TEMAS

NUNCA OU RARAMENTE SE DISCUTIU NA ESCOLA 
SOBRE:

DROGAS  
EDUCAÇÃO SEXUAL  
PLURALIDADE CULTURAL 
MEIO AMBIENTE 
DISCRIMINAÇÃO RACIAL  
FUNÇÃO SOCIAL DOS TRIBUTOS 

Gráfico 2 – Temas transversais trabalhados na escola (5ª a 8ª série) numa freqüência de 
nunca ou raramente  

Fonte: questionário (elaboração própria) 
 

 

A segunda etapa do questionário procura identificar o nível de conhecimento, que os 

alunos apresentam sobre aspectos tributários. Para tanto, utilizou-se a interrogativa sobre o 

significado do que é ICMS. O resultado são apresentados no Quadro 4.2 a seguir. 

 

 

Quadro 4.2 – Resultado da 2ª questão: ICMS é a sigla de: 
 

ICMS É A SIGLA DE: QUANTIDADE % 
Uma doença sexualmente transmissível? 1 0,8 
Uma instituição de proteção e conservação das matas 
brasileiras? 

19 15 

Marca de um veículo importado? 2 1,5 
Uma espécie de imposto? 48 38 
Uma instituição mundial de saúde? 13 10 
Não sei responder 44 34,7 
TOTAL 127 100 
Fonte: Questionário (Elaboração própria) 

 

Dentre os entrevistados: 48 pessoas (38%) afirmaram ser a sigla de um imposto, 

sendo que as 35 pessoas (27,3%) afirmaram que ICMS é a sigla de diversos, ou seja, tem uma 

outra significação como: Doença sexualmente transmissível (0,8%); Uma instituição de 

proteção e conservação das matas brasileiras (15%); Marca de um veículo importado (1,5%); 
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Instituição mundial de saúde (10%). 44 pessoas (34,7%) afirmaram não saber o significado da 

sigla.  

Com base nestes resultados, pode-se afirmar que mesmo sendo o ICMS um dos 

imposto mais popular, 79 entrevistados desconhece por total o significado do que é ICMS, 

apenas 38% afirmaram que se trata da sigla de uma espécie de imposto.  62 % afirmaram que 

a sigla pertence a significados distintos. Observa-se o comparativo no gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Resultado da 2ª questão: ICMS é a sigla de: 

38%

62%

ICMS É:

Uma espécie de imposto   38%

outras opções: instituições de
saúde, de proteção das matas,
marca de veículo, não sabe
responder   62%

Fonte: questionário (elaboração própria) 
 
 

A terceira etapa do questionário procurou-se medir a noção que os entrevistados 

possuem sobre alguns assuntos relacionados a temas como: meio ambiente, educação sexual, 

etnia, tributação e função social dos tributos. Pretendendo desta forma e com os resultados 

obtidos, apresentar um contraste entre o conhecimento sobre temas diversos e aos 

relacionados à consciência tributária. 

Quando se questionou, por exemplo, se os impostos são pagos exclusivamente por 

empresários, obteve-se as seguintes respostas: 57% discordam totalmente, 17% concorda e 

26% não souberam responder. Outras afirmativas foram oferecidas conforme quadro a seguir 

e obteve-se os seguintes resultados (Quadro 4.3). 

 

Quadro 4.3 – Opiniões sobre temas diversos 
 

 DISCORDO 
TOTALMENTE 

CONCORDO 
TOTALMENTE 

NÃO  
SEI 

 Os dinheiros que o Estado, os Municípios e a 
União possuem,   (recursos públicos) são  obtidos, 
por exemplo,  por meio de impostos, que são 

57 17 26 
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pagos exclusivamente por empresários. 
Cultura é o conjunto de padrões de 
comportamento, das crenças, das instituições, das 
manifestações artísticas, intelectuais, etc. 

08 79 13 

Podemos afirmar que a função social dos tributos 
é promover o bem comum. 26 31 43 

Literalmente, os serviços públicos, (Saúde, 
Educação, Urbanização, etc.), postos à disposição 
de uma população, e vindos dos impostos são 
pagos indiretamente por todos os cidadãos. 

28 43 29 

A solução dos problemas ambientais tem sido 
considerada cada vez mais urgente para garantir o 
futuro da humanidade. 

13 79 08 

A plantação do eucalipto no sul da Bahia de 
forma indiscriminada de nada afetará no nosso 
ecossistema.   

46 22 32 

O uso da camisinha é exclusivamente um método 
anticoncepcional. (que evita a gravidez) 42 54 04 

As diferentes crenças, culturas, valores e 
costumes, devem ser recebidos por 
discriminações e preconceitos. 

85 09 06 

Fonte: Questionário (Elaboração própria) 
 

 

Verificando e consolidando os resultados apresentados na terceira etapa do 

questionário representados pelo quadro 4.3, pode-se observar através da opção de escolha 

“NÃO SEI”, que dentre o universo de 127 entrevistados, apenas uma média de 8% 

apresentaram um desconhecimento em relação ao questionamento oferecido com referência 

aos temas: meio ambiente, educação sexual, etnia, etc. que já algum tempo vem sendo 

discutido na escola de forma transversal, enquanto o índice de desconhecimento sobre bens 

públicos, função social dos tributos, etc. é em média 33% dos entrevistados.  Gráfico 4. 
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Gráfico 4 – Desconhecimento sobre temas diversos x temas tributários 

8%

33%

TEMAS DIVERSOS             TEMAS TRIBUTÁRIOS     

DIFERENÇA  EM PERCENTUAIS DOS QUE NÃO SABEM 
SOBRE:

  TEMAS DIVERSOS X TEMAS TRIBUTÁRIOS

Fonte: Questionário (Elaboração própria) 
 

Na busca de investigar qual a opinião dos entrevistados sobre a inclusão da educação 

tributária nas escolas, obteve-se os seguintes resultados: (Quadro 4.4) 

 

Quadro 4.4 – Grau de importância manifestada pelos entrevistados sobre a inclusão da 
educação tributária nas escolas  

 
 QUANTIDADE % 

Sem importância 00 0 

Pouco importante 08 06 

Importante 47 37 

Muito importante 35 28 

Extremamente importante 37 29 

TOTAL 127 100 
Fonte: Questionário (Elaboração própria) 

Consolidando as opções: importante, muito importante e extremamente importante, a 

opinião dos entrevistados, apresenta-se num percentual de 94 % favorável a inclusão de 

discussões nas escolas de temas voltados para tributação. Apenas um percentual insignificante 

de 6% dos entrevistados acham pouco importante a referida inclusão. (Gráfico 5).   
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6%

94%

pouco importante 
importante/extremamente importante 

Gráfico 5 – Grau de importância manifestada pelos entrevistados sobre a inclusão da 
educação tributária nas escolas. 

Fonte: Questionário (Elaboração própria) 

 
Verifica-se, portanto, que o resultado da questão do Quadro 4.4, apresenta uma 

conscientização quase unânime entre os entrevistados, (94%) que manifestam a sua opinião 

sobre a necessidade de que seja realmente consolidada a educação tributária nas escolas. 

Visando oferecer a cada um dos entrevistados, oportunidade de expressar o seu 

efetivo pensamento, a 5ª e última etapa do questionário assumiu a característica aberta. 

Oferecendo um leque de sugestões sobre temas variados, na tentativa de avaliar 

estatisticamente quais dos temas sugeridos são mais íntimos, mais dominados pelos 

entrevistados. (Quadro 4.5). 

 

Quadro 4.5 – Tendências na escolha dos temas sugeridos para emitirem opiniões.  
 
 QUANTIDADE % 
Porque exigir a emissão de nota fiscal quando comprar um produto 10 8 
Todos têm direito ao uso dos serviços públicos 20 16 
A importância dos tributos para sociedade 04 2 
Preservação do meio ambiente 20 16 
Os riscos da AIDS 25 20 
Drogas? Tô fora 48 38 
TOTAL 127 100 

Fonte: Questionário (Elaboração própria) 
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TENDÊNCIAS NA ESCOLHA DOS TEMAS SUGERIDOS

74%

26%

temas diversos (meio ambiente, AIDS, drogas) 
temas sobre: tributos,bens públicos, etc  

 
Gráfico 6 – Tendências na escolha dos temas sugeridos 
Fonte: Questionário (Elaboração própria) 
 

 

Com isso, apurou-se que dos 127 entrevistados, apenas 34 pessoas (26%) emitiram 

em poucas palavras assuntos relativos a tributos, nota fiscal, serviços públicos, enquanto 93 

dos entrevistados (74%) comentaram sobre: meio ambiente, drogas, AIDS. Mais uma vez, 

com este resultado fica claro que assuntos como tributos, função social do imposto, deveres e 

direitos do cidadão, são assunto que não permeiam na vida do aluno (cidadão) atual.  

Neste sentido, pelos resultados apresentados anteriormente, observa-se de uma forma 

geral que os entrevistados possuem mesmo de forma precária um índice maior de 

conhecimento em relação aos temas, meio ambiente, educação sexual, etnia, etc., que já são, 

há algum tempo trabalhados nas escolas de formas transversais, através dos PCN’s conforme 

orientação do MEC – Ministério da Educação e do Desporto. Enquanto aos temas voltados 

para uma educação tributária, o nível de conscientização do universo dos entrevistados, os 

resultados apresentados deixaram a desejar. 

Os entrevistados além de ter apresentado um índice muito baixo (26%) na escolha 

para emitirem suas opiniões direcionadas para a função social dos tributos, exigência de nota 

fiscal, o uso dos serviços públicos como sugere a última etapa do questionário, as opiniões 

não demonstraram idéias coerentes e conscientes sobre os assuntos escolhidos. Apresentaram 

opiniões de caráter individualistas como: exigir nota fiscal nas comprar apenas para sobre-

guardar direitos como garantia do produto adquirido em caso de defeito; comprovar que o 

produto é seu, entre outros nesta mesma linha de raciocínio. O mesmo ocorreu para quem 

escolheu o tema: todos têm direito ao serviço público, onde também predominou o sentimento 

individualista de cada um e não pela característica relevante da função pública que têm sua 

própria existência justificada para necessidades ou conveniências de uma coletividade. 
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Acredita-se, portanto, que está demonstrada por todos os entrevistados a não 

intimidade com assuntos relacionados com a função social dos tributos, tanto assim que ao 

responderem o questionamento formulado na 4ª etapa do questionário (Quadro 4.4), quase por 

unanimidade (94%) acham que assuntos relacionados a tributos e suas funções devem ser 

inseridos nos ensinamentos escolares. (Gráfico 5).     
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V. CONCLUSÃO 
 

 

Afonso da Silva (1976) afirma que: O Estado surgiu e se firmou historicamente para 

executar atividades destinadas a satisfazer necessidades públicas. Neste sentido, sendo o 

Estado a mais perfeita expressão da sociedade politicamente organizada, um meio destinado à 

realização dos fins da comunidade nacional, buscando desta forma satisfazer as necessidades 

sociais e promover o bem comum, é necessário para isso que ele disponha de recursos 

materiais necessários para a realização de tais fins. Surge, portanto, a figura doutrinária 

denominada Receitas Públicas derivadas que são aquelas oriundas do patrimônio do 

particular, obtidas através dos impostos, taxas e contribuição de melhoria, etc, arrecadados de 

maneira coativa, mas dentro da legalidade, respeitando entre outros, o princípio da equidade, e 

que se integra ao patrimônio do Estado para que este os utilize para custear os seus encargos. 

Portanto, a existência dos tributos, repousa na necessidade de obtenção de receitas 

para a cobertura dos gastos inerentes ao cumprimento dos fins do Estado. Ele é cobrado 

porque é o custo do contrato social, da vida em sociedade. 

Em relação à problemática objeto deste estudo, onde se questionou se a 

conscientização tributária está realmente sendo desenvolvida e vivenciada pelos alunos do 

ensino fundamental no Estado da Bahia, o levantamento da pesquisa não valida a hipótese. Os 

dados da pesquisa, observados e analisados, a todo tempo apresentaram um baixo nível de 

conhecimento/conscientização tributária entre os alunos entrevistados. Pode observar, por 

exemplo, no universo dos 127 entrevistados, apenas 12% responderam que sempre o quase 

sempre ouviram na escola discussão sobre assuntos relacionados a tributos conforme se 

observa no Quadro 4.1 e gráfico 1. O mesmo ocorreu quando se questionou sobre o que 

significa  ICMS, 62% afirmaram desconhecer tal significação (gráfico 3). Observando ainda 

os resultados apresentados no Quadro 4.3 onde se ofereceu um leque de afirmativas sobre 

assuntos relacionados a temas tributários, ecologia, meio ambiente, educação sexual, etc., 

dentre os entrevistados apenas uma média de 8% apresentaram um desconhecimento em 

relação aos temas que já são trabalhados nas escolas como meio ambiente, educação sexual, 

etc., enquanto 33% afirmaram ter desconhecimento total referente aos temas tributários, 

conforme se verifica no gráfico 4. 

Não obstante a não validação da hipótese de que a escola do Estado da Bahia não 

está tratando, buscando a conscientização tributária entre os seus alunos, ficou demonstrado 
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por 94% dos entrevistados quanto a real e urgente necessidade para que ocorra nas escolas 

uma orientação voltada para a conscientização tributária. Gráfico 5.  

Neste sentido, como a escola é um meio de formação do indivíduo, e com base nos 

resultados apresentados, espera-se que este trabalho seja um despertar para o governo da 

Bahia através da Secretaria da Fazenda –SEFAZ, para que busque mecanismos e desenvolva 

uma "educação fiscal" nas escolas de forma ativa, presente, aproveitando todas as 

oportunidades existentes para acordar as consciências adormecidas e buscar formar uma 

consciência tributária na criança, no jovem e no adulto no ensino fundamental, de modo que 

os familiarize com os conceitos de sociedade, Estado, cidadania, tributos e sua função social, 

direitos e deveres do cidadão. 

Uma sociedade consciente das funções sociais dos tributos e a certeza de que os 

gastos e investimentos públicos são apropriados e estão sendo bem administrados os recursos, 

são elementos que formarão o cidadão esclarecido, participativo e dotado de boa vontade 

contributiva, o que conseqüentemente levará à redução da evasão e ao aumento da 

arrecadação tributária. 

Conclui-se, então, que a conscientização tributária é, portanto, fruto de uma educação 

tributária, devendo estar calçada na interdisciplinaridade, ou seja, esta conscientização deve 

permear de forma transversal, por todas as disciplinas, tais como: História, Geografia, Estudos 

Sociais, Comunicação e Expressão, Matemática, entre outras, de modo que, conceitos, dados, 

problemas, etc., sejam fruto de raciocínio, reflexão, por meio de uma ótica mais participativa 

dos alunos e professores, com o objetivo de despertar o cidadão atual e preparar o cidadão do 

futuro, fazendo com que estes se tornem mais aguçados quanto à importância dos tributos e a 

sua real aplicabilidade e conversão em bem comum. Que seja realmente formados cidadãos 

para o pleno exercício da cidadania. Desta forma, fica clara, também quanto à finalidade da 

educação frente à Constituição Federal: O pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1 – Apresentação do questionário 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TÉCNICAS FAZENDÁRIAS 

 
Pós-Graduando: Sandoval de Oliveira Souza 
E-maill: sdsouza@sefaz.Ba.Gov.br 
 
Pesquisa: CONSCIÊNCIA TRIBUTÁRIA: O despertar na Escola 
 
Público Alvo: ALUNOS DAS 8ª SÉRIES DAS ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS DO 

MUNICÍPIO DE ITAMARAJU 
 
Caro(a) aluno(a), 
 

O objetivo deste questionário, elaborado pelo pós-graduando Sandoval de Oliveira 

Souza, da 2ª turma do curso de pós-graduação em especialização em administração 

fazendária, ministrado pela Faculdade de Ciências Contábeis da Bahia, um convênio entre a 

Universidade Federal da Bahia e Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, é obter subsídios 

para sua monografia. 

A monografia deverá apresentar os resultados da pesquisa, que busca descobrir como 

está sendo vivenciada nas escolas a real consciência de cidadania, partindo do princípio que o 

Estado existe e que para funcionar e cumprir seus determinados fins, ou seja, promover o bem 

estar social, necessita estruturar-se, ter efeitos patrimoniais, desenvolver atividades 

financeiras, arrecadar recursos para os dispêndios exigidos para sua tão importante existência 

e funcionamento. 

Desde já fica estabelecido que todos os dados serão mantidos em sigilo, pois não 

existe interesse comercial envolvido, sendo preservada a opinião de cada um. 

Assim, agradeço o seu apoio prestado no preenchimento do questionário. 
 

Atenciosamente, 
 

Sandoval de Oliveira Souza                             Prof. João Vicente Costa Neto 
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          Pós-graduando                                                     Orientador 

Anexo 2 – questionário aplicado nas escolas 
 
 
 
1ª) Utilize o critério abaixo e responda: 
 

1= nunca; 2= raramente; 3= quase sempre 4= sempre 
 

 

 

 

JÁ SE DISCUTIU EM SUA ESCOLA SOBRE: 

  

 1 2 3 4 
O uso da camisinha, doenças sexualmente transmissíveis, 
gravidez indesejável? 

    

Desmatamento, efeito estufa, preservação do meio 
ambiente, etc? 

    

Discriminação racial?     
Nota fiscal, imposto, taxas, contribuições de melhoria, 
sonegação, função social dos Tributos, etc.? 

    

A cultura dos povos, respeito por diferentes grupos e 
comunidades que formam o Brasil? 

    

Drogas?     

2ª) Marque apenas uma opção. Para você ICMS é a sigla de: 

 

 Uma doença sexualmente transmissível? 
 Uma Instituição de proteção e conservação das matas brasileiras? 
 Uma instituição bancária? 
 Marca de um veiculo importado? 
 Uma instituição mundial de saúde? 
 Não sei responder 
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3º) Assinale com um X para cada uma das questões abaixo sua opinião: Utilize os seguintes 

critérios:  

   1=Discordo Totalmente; 2=Concordo Totalmente; 3= Não sei 

 1 2 3
Os dinheiros que o Estado, os Municípios e a União possuem,   (recursos públicos) 
são  obtidos, por exemplo,  por meio de impostos, que são pagos exclusivamente 
por empresários. 

   

Cultura é o conjunto de padrões de comportamento, das crenças, das instituições, 
das manifestações artísticas, intelectuais, etc. 

   

Podemos afirmar que a função social dos tributos é promover o bem comum.    
Literalmente, os serviços públicos, (Saúde, Educação, Urbanização, etc.), postos à 
disposição de uma população, e vindos dos impostos são pagos indiretamente por 
todos os cidadãos. 

   

A solução dos problemas ambientais tem sido considerada cada vez mais urgente 
para garantir o futuro da humanidade. 

   

A plantação do eucalipto no sul da Bahia de forma indiscriminada de nada afetará 
no nosso ecossistema.   

   

O uso da camisinha é exclusivamente um método anticoncepcional. (que evita a 
gravidez) 

   

As diferentes crenças, culturas, valores e costumes, devem ser recebidos por 
discriminações e preconceitos. 

   

 
4ª) Atribua uma nota de 1 a 5 para a seguinte pergunta considerando os seguintes critérios: 1= 
sem importância;  2= pouco importante; 3= importante;  4= muito importante;  5= 
extremamente importante. 
 
 1 2 3 4 5 
Qual o grau de importância que você atribui, se discutisse na sua escola 
sobre a importância dos tributos para uma sociedade? 

     

 
5ª) Dos temas abaixo sugeridos, escolha apenas um e emita  em poucas palavras sua opinião.        
(     ) Porque exigir a emissão de  nota fiscal quando comprar um produto. 
(     ) Todos têm direito ao uso dos serviços públicos 
(     ) A importância dos tributos para sociedade 
(     ) Preservação do meio ambiente? 
(     ) Os riscos da AIDS 

(     ) Drogas? Tô fora. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Nome: Sexo: _______ Serie:________ 
Escola: Idade:_______ 

 

Muito Obrigado. 
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