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RESUMO 

 

A educação fiscal configura-se como um instrumento de inclusão social na medida em que 

busca conscientizar a sociedade para o exercício da cidadania. Dessa forma, o presente estudo 

buscou analisar as ações executadas pela Prefeitura Municipal de Aquiraz para promover a 

educação fiscal de crianças e adolescentes. Caracteriza-se como uma pesquisa descritiva e 

qualitativa com a utilização das pesquisas bibliográfica e documental, além de estudo de caso, 

que teve como objeto o Programa de Educação Fiscal de Aquiraz. A coleta de dados ocorreu 

por meio da realização de entrevista com a direção do Programa e da aplicação de 

questionários aos alunos e professores participantes. Após a análise dos dados, concluiu-se 

que as diversas ações voltadas para o desenvolvimento da educação fiscal em Aquiraz 

contribuem para a formação de alunos mais conscientes e participantes na sociedade. Além 

disso, verificou-se que, apesar dos bons resultados obtidos, a continuidade dessas ações está 

diretamente ligada à consolidação do Programa de Educação Fiscal. 

 

Palavras-chave: Educação Fiscal, Cidadania, Gestão Tributária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Tax education configures itself as an instrument for social inclusion in that it seeks to educate 

the society to the exercise of citizenship. Thus, the present study searched to analyze the 

actions taken by the municipality of Aquiraz to promote tax education of children and 

adolescents. It is characterized as a descriptive and qualitative research with the use of 

bibliographic and documentary research, in addition to the case study, which had as its object 

the Tax education program of Aquiraz. Data collection occurred through the realization of 

interview with the direction of the program and the application of questionnaires to students 

and teachers participating. After data analysis, it was concluded that the various actions 

directed to the development of the tax education in Aquiraz contributes to the formation of a 

more conscious students and participants in society. In addition, it was found that, in spite of 

the good results obtained, the continuity of these actions is directly linked to the consolidation 

of Tax Education Program. 

 

Keywords: Education Tax, Citizenship, Tax Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 A educação é um dos pilares no processo de construção das convicções políticas, 

sociais e econômicas de cada pessoa. Ao fornecer educação de qualidade para a sociedade, o 

Estado além de cumprir seu papel constitucional, tem por objetivo formar cidadãos que 

possam atuar como agentes ativos no desenvolvimento socioeconômico do país. 

 Por outro lado, para que seja viabilizada a prestação de serviços públicos de qualidade, 

dentre estes a educação, são necessários recursos financeiros, que em sua maioria são 

provenientes da atuação arrecadatória do Estado.  

 Assim sendo, a relação entre cidadão e Estado pode ser vista sob duas óticas distintas: 

uma do Estado e outra do cidadão. Na visão estatal, o objetivo é o de arrecadar cada vez mais 

recursos, principalmente através do exercício de seu poder fiscal, para financiar suas ações 

que promovam o bem comum. Para o cidadão, no entanto, essa relação comumente é 

entendida como exploratória, pois os grandes problemas sociais são produtos da ausência de 

ações eficazes do poder público.  

 Nesse sentido, é necessário observar que a insatisfação popular em relação ao governo 

não deve ser expressa através da sonegação de um imposto, por exemplo. Mas sim através do 

exercício da cidadania, que é expresso por uma maior participação popular ao fiscalizar e 

controlar as atividades do governo. 

Nesse contexto, a educação fiscal atua com objetivo de desenvolver o sentimento de 

cidadania nas pessoas, por meio da explicação da relação existente entre os tributos e a 

coletividade. Trata-se, portanto, da conscientização dos cidadãos em relação aos seus direitos 

e deveres na sociedade.  

Assim sendo, o papel transformador que a educação fiscal pode exercer na sociedade 

juntamente com o desenvolvimento do Programa de Educação Fiscal em Aquiraz fomentaram 

o desenvolvimento deste estudo, que busca responder o seguinte questionamento: Como se 

caracterizam as ações executadas pela Prefeitura Municipal de Aquiraz para promover a 

educação fiscal de crianças e adolescentes? 

Com a finalidade de obter uma resposta para o problema em questão, a presente 

pesquisa tem como objetivo principal: analisar as ações executadas pela Prefeitura Municipal 

de Aquiraz para promover a educação fiscal de crianças e adolescentes. 
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 De modo mais específico, objetiva-se: 

a) Descrever as ações promovidas no município de Aquiraz no tocante à educação fiscal; 

b) Observar a percepção de alunos e professores do Município de Aquiraz acerca da educação 

fiscal como instrumento que favorece o exercício da cidadania; e 

c) Verificar a percepção dos gestores municipais em relação às ações desenvolvidas pela 

Prefeitura Municipal de Aquiraz no âmbito da educação fiscal. 

 Nesse contexto, saúde, educação, lazer, moradia, segurança e infraestrutura de 

qualidade são garantias constitucionais que devem ser disponibilizadas pelo Estado para todos 

os cidadãos. Todavia, a má gerência e os casos de desvio de recursos públicos, além de gerar 

um sentimento de indignação na sociedade, impossibilitam que as pessoas gozem seus 

direitos de maneira efetiva.  

Nesse sentido, a busca por ferramentas de controle e transparência da arrecadação e 

dos gastos estatais é de fundamental importância para fiscalizar e garantir uma boa gestão dos 

recursos púbicos. Entretanto, o cidadão, que deve ser parte fundamental nesse processo, 

muitas vezes não compreende que a relação entre os tributos e a sociedade vai além do 

simples pagamento do imposto.  

 Assim sendo, a educação fiscal busca estimular nas pessoas a reflexão e uma ação 

mais participativa na sociedade, fornecendo subsídios para que o cidadão compreenda o 

contexto social no qual está inserido. (BENEVIDES FILHO, 2008). Dessa forma, a presente 

pesquisa justifica-se na medida em que se compromete a explorar a importância da 

disseminação da educação fiscal, tema considerado relevante para o desenvolvimento da 

cidadania, especificamente no município de Aquiraz. 

 Em relação aos procedimentos metodológicos, trata-se de uma pesquisa qualitativa por 

se propor, sobretudo, a analisar os dados coletados no contexto da educação fiscal. Neste 

estudo utiliza-se a pesquisa bibliográfica através de livros, revistas e artigos proporcionando 

desta forma o embasamento teórico a respeito do tema. Por fim, foi realizada uma pesquisa de 

campo, com a aplicação de questionários e entrevista aos envolvidos no Programa de 

Educação Fiscal de Aquiraz. 

O trabalho está organizado em quatro seções. Inicialmente é abordado o tema Gestão 

Pública Tributária, onde são apresentados os conceitos básicos acerca do Sistema Tributário 

Brasileiro (STB) além das principais normas que tratam do controle e da transparência da 
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gestão pública. Na segunda seção, intitulada Educação Fiscal e Cidadania, trata a relação 

entre educação e cidadania e apresenta a evolução da educação fiscal no Brasil e sua inserção 

nas escolas. Na seção seguinte descreve-se a metodologia empregada em todas as etapas do 

estudo. Por fim, demonstram-se os resultados obtidos através da análise dos dados levantados 

na pesquisa. 
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2 GESTÃO PÚBLICA TRIBUTÁRIA 

 

Nesta seção serão apresentados a estrutura do Sistema Tributário Brasileiro e os 

conceitos dos principais elementos que o compõe. Além disso, serão abordados aspectos 

relativos às normas atualmente vigentes no Brasil que tratam da transparência e do controle na 

Administração Pública. 

 

2.1 Noções gerais acerca da Administração Pública tributária 

 

Inicialmente, constata-se que aos cidadãos brasileiros é constitucionalmente 

assegurado o direito à saúde, educação, alimentação, segurança e lazer. E, convergindo com 

esta ideia, é função do Estado viabilizar e garantir o bem-estar social através da arrecadação 

de recursos e de sua aplicação em políticas públicas bem planejadas.  

Corroborando com esse entendimento, Cisne (2002) afirma que para o cumprimento 

de sua função institucional, o Estado deve ser estruturado administrativamente e dispor de 

recursos humanos e financeiros. Assim, o Governo busca fontes de financiamento não apenas 

para o planejamento e a execução de projetos que busquem melhorar a qualidade de vida dos 

cidadãos, mas também para poder manter sua própria estrutura organizacional funcionando. 

A principal fonte de recursos financeiros do Governo é a arrecadação tributária, que 

está legitimada pelo poder fiscal de instituir e cobrar tributos da sociedade. A exigência do 

fisco em cobrar tributos do cidadão está baseada na justificativa de que em troca o Estado 

suprirá as necessidades da coletividade. 

Nesse contexto, a Secretaria do Tesouro Nacional - STN (2014) define como política 

fiscal o conjunto de medidas pelas quais o Governo arrecada receitas e realiza despesas de 

modo a fomentar o crescimento econômico sustentado, a distribuição equitativa de renda e o 

fornecimento eficiente de bens e serviços públicos.  

A política fiscal tem relação direta com o desenvolvimento socioeconômico regional, 

pois, busca maximizar a arrecadação para, de maneira responsável, financiar políticas que 

tenham a finalidade de promover o bem comum. Além disso, pode também atuar como agente 

no progresso econômico ao, por exemplo, oferecer benefícios fiscais atraindo mais empresas 

para determinada localidade. 
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Para uma melhor compreensão da política fiscal do Governo, faz-se necessário 

conhecer os conceitos e funções dos elementos que compõem o Sistema Tributário Brasileiro 

(STB), bem como as normas vigentes relacionadas à gestão dos recursos públicos e ao 

controle e transparência dos gastos estatais. 

 

2.2 Sistema Tributário Brasileiro  

 

De acordo com Torres (2011) o Sistema Tributário Brasileiro pode ser definido como o 

conjunto de tributos federais, estaduais e municipais cobrados em território nacional, 

conforme disposto na Lei Maior e detalhado posteriormente pelo Código Tributário Nacional, 

considerada exclusivamente a incidência sobre a riqueza. 

O tributo, por sua vez, é legitimado pela Constituição Federal e normatizado em linhas 

gerais pelo Código Tributário Nacional - CTN, Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, que o 

define em seu artigo 3º como sendo “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”. 

Para que na relação coercitiva existente entre fisco e contribuinte a justiça seja 

assegurada, os princípios constitucionais tributários da legalidade, da anterioridade, da 

isonomia tributária, da capacidade contributiva, da vedação ao confisco e da liberdade de 

tráfego precisam ser observados.  Pois, “tais princípios existem para proteger o cidadão contra 

os abusos do poder.” (MACHADO, 2003, p. 45). 

Disposto no art. 150, inciso I, da Constituição de 1988, o princípio da legalidade 

impossibilita que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exijam ou majorem 

tributos sem previsão legal para tal. Para Harada (2000), esse princípio originou-se do 

processo histórico de lutas dos povos contra a tributação não consentida. 

 Além disso, o inciso III do artigo supra, consolida o princípio da anterioridade ao 

vedar qualquer ente da federação de cobrar tributos “no mesmo exercício financeiro em que 

haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou”.  Assim, afirmam Fabretti e Fabretti 

(2007), para que um tributo seja criado ou aumentado no exercício seguinte, a lei que o 

normatiza deverá ser publicada até o último dia do ano anterior. 

Além desses, destacam-se ainda os princípios da isonomia tributária e da capacidade 
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contributiva. Enquanto primeiro veda o tratamento diferenciado de contribuintes que se 

encontrem em situações econômicas equivalentes, o segundo busca atingir a justiça fiscal 

através da cobrança dos tributos conforme a capacidade econômica do contribuinte. 

(HARADA, 2000). 

O princípio da vedação ao confisco, por sua vez, segundo Alexandre (2012, p.118), 

proíbe a cobrança de tributo demasiadamente dispendioso que acabe sendo caracterizado 

como penalidade ao contribuinte. Com efeito, “essa vedação é decorrente da própria definição 

de tributo, uma vez que confisco, no Brasil, é punição e o tributo, por definição, não pode ser 

sanção por ato ilícito”. 

Por fim, o princípio da liberdade de tráfego, disposto no inciso V do art. 150 da 

Constituição Federal de 1988, determina que os tributos não podem ser utilizados para limitar 

a circulação de pessoas e de mercadorias. Conforme Alexandre (2012), a edição desse 

dispositivo buscou evitar a instituição de tributos que interfiram na liberdade de locomoção de 

pessoas e bens.  

No entanto, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), constitui 

exceção ao princípio da liberdade de tráfego: 

Como um gravame incidente também sobre operações que destinam a outro Estado 
determinados bens e sobre a prestação de determinados serviços, o tributo 
interestadual acaba por constituir uma limitação ao tráfego de bens pelo território 
nacional. Como a cobrança tem fundamento constitucional, é plenamente 
válida, não havendo que se discutir sua legitimidade. (ALEXANDRE, 2012, p. 
125-126, grifo do autor). 
 

 Diante do exposto, os princípios constitucionais tributários fundamentam o Sistema 

Tributário Brasileiro quanto à sua correta interpretação. Pois, para Alexandre (2012, p. 79), “é 

somente com a compreensão do conteúdo e do alcance dos princípios que se consegue 

entender as diversas normas integrantes de um determinado ramo do direito”.  

 Uma vez conhecidas as bases que norteiam o direito tributário, passa-se à exposição 

das características dos tributos, classificando-os de acordo com a doutrina de modo a facilitar 

o entendimento acerca do STB. 

 

2.3 Classificação dos tributos 

 

Para Machado (2003), os tributos podem ser classificados quanto à espécie, quanto à 
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competência impositiva, quanto à vinculação com a atividade estatal e quanto à sua função. 

Salienta-se que na análise da vinculação ou não com a atividade do Estado, o tributo pode 

ainda ser classificado levando em consideração a natureza econômica do fato gerador. Nesse 

sentido, o quadro 1 busca esclarecer como está estruturado o STB. 

                  Quadro 1 – Estrutura do Sistema Tributário Nacional 

SISTEMA 
TRIBUTÁRIO 
NACIONAL 

IMPOSTOS 
Patrimônio e Renda 
Produção e 
Circulação 

TAXAS 
de serviço 
de polícia 

CONTRIBUIÇÕES 

de melhoria 
de intervenção no 
domínio econômico 
de interesse de 
categorias 
profissionais 

EMPRÉSTIMOS 
COMPULSÓRIOS 

- 

                       Fonte: Adaptado de Torres (2011). 
 

O Quadro 1 expressa a complexidade do Sistema Tributário Nacional, que é 

evidenciada pela grande quantidade de tributos distintos que o compõe. Devido a esse fator 

complicador, doutrinariamente adotam-se diversas classificações para os tributos, conforme 

será exposto nas próximas subseções deste trabalho. 

 

2.3.1 Classificação quanto à espécie 

 

Essa classificação é decorrente do disposto nos artigos 145, 148 e 149 da Constituição 

Federal de 1988. Assim são consideradas espécies de tributos os impostos, as taxas, as 

contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições sociais. 

Para o cidadão comum o imposto é visto como toda e qualquer obrigação monetária 

exigida pelo Governo. No entanto, o conceito de imposto é mais limitado por se tratar de um 

tipo de tributo. Assim, o art. 16 do CTN define que “imposto é o tributo cuja obrigação tem 

por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa 

ao contribuinte.”. Cada imposto possui um fato gerador distinto que os diferenciam entre si.   

Todos os impostos são considerados tributos não-vinculados e são ainda classificados 

de acordo com a natureza econômica de seu fato gerador. Nesse contexto, Machado (2003) 
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classifica os impostos em quatro grupos, quais sejam:  

a) impostos sobre o comércio exterior: Imposto sobre a Importação (II) e          

Imposto     sobre a Exportação (IE);  

b) impostos sobre o patrimônio e a renda: Imposto sobre a Propriedade Territorial  

Rural (ITR), Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), 

Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD); Imposto sobre a 

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

Bens Imóveis (ITBI), Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF) e Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores (IPVA); 

c) impostos sobre a produção e a circulação: Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI), Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS) e Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)e Imposto sobre 

Operações Financeiras (IOF); e 

       d) impostos especiais: Impostos Extraordinários. 

  A taxa, por sua vez, conforme exposto no art. 77 do CTN, é o tributo caracterizado 

por ter 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. Portanto, taxa e imposto diferenciam-se justamente pela existência de vínculo em 

relação à atividade estatal.  

Dando prosseguimento às definições das espécies de tributos, entende-se por 

contribuição de melhoria o tributo cobrado em virtude de valorização imobiliária decorrente 

da realização de obra pública. Esse tributo é justificado por não ser obrigação do Estado 

promover o enriquecimento econômico do cidadão, e por não ser justo que a coletividade 

financie uma obra que beneficie um grupo restrito de pessoas  (HARADA, 2000). 

Para Machado (2003) a contribuição de melhoria distingue-se do imposto porque, 

assim como a taxa, está vinculada à atividade estatal específica, e distingue-se da taxa porque 

decorre de atividade estatal diversa. Enquanto a taxa tem relação com o exercício poder de 

polícia do Estado ou com algum serviço público disponibilizado para a sociedade, a 

contribuição de melhoria é condicionada à realização de alguma obra pública. 

Fundamentado no art. 148 da Carta Magna, os empréstimos compulsórios consistem 

em antecipação de receitas, a título de empréstimo, para atender a despesas extraordinárias, 
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decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua eminência ou para a realização 

de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. 

De acordo Torres (2011, p. 427), 

  

Empréstimo compulsório é o dever fundamental consistente em prestação pecuniária 
que, vinculada pelas liberdades fundamentais, sob a diretiva do princípio 
constitucional da capacidade contributiva, com a finalidade de obtenção de receita 
para as necessidades públicas e sob promessa de restituição, é exigida de quem tenha 
realizado o fato descrito em lei elaborada de acordo com a competência 
especificamente outorgada pela Constituição. 

 

A Constituição Federal de 1988, art. 148, visando a proteção do contribuinte, 

estabeleceu que compete somente a lei complementar instituir os empréstimos compulsórios e 

que a aplicação dos recursos provenientes dessa receita tributária, obrigatoriamente, deverá 

estar relacionada com a despesa que justificou a sua imposição.  

Finalizando os conceitos das espécies de tributos, as contribuições especiais são os 

tributos destinados à “determinada atividade, exercitável por entidade estatal ou paraestatal, 

ou por entidade estatal reconhecida pelo Estado como necessária ou útil à realização de uma 

função de interesse público”. (AMARO, 2012, p. 105-106). 

As contribuições especiais dividem-se de acordo com a sua finalidade em:  

a) contribuições sociais;  

b) contribuições de intervenção no domínio econômico; e 

c) contribuições de interesse de categorias profissionais ou econômicas. 

As contribuições sociais são definidas como sendo a contraprestação devida pelos 

benefícios garantidos pelo Estado na área social a determinado grupo da sociedade, de que 

decorra benefício especial para o cidadão que dele faça parte. (TORRES, 2011).  

 Paralelamente, segundo Amaro (2012), as contribuições de intervenção no domínio 

econômico tratam-se de contribuições que destinam-se exclusivamente a instrumentar a 

atuação da União no domínio econômico, financiando os custos e  encargos pertinentes. 

 Por fim, as contribuições de interesse de categorias profissionais ou econômicas, 

também chamadas de contribuições corporativas, “são aquelas criadas pela União com o 

objetivo de obter recursos destinados a financiar atividades de interesses de instituições 

representativas ou fiscalizatórias de categorias profissionais ou econômicas”. (ALEXANDRE, 
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2012, p. 59). 

 

2.3.2  Classificação quanto à competência impositiva  

 

Nesse aspecto de classificação dos tributos, leva-se em consideração o poder que a 

Constituição assegura aos entes federados para a instituição dos tributos e de suas normas 

reguladoras. Nesse sentido, Amaro (2012) afirma que a Constituição de 1988 optou por um 

sistema misto de competência tributária, no qual o poder de instituir tributos é repartido entre 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, de modo que cada ente tem competência para 

criar prestações tributárias, dentro da esfera que lhe é permitida. 

Contudo, Alexandre (2012) ressalta que o poder assegurado pela Carta Magna de 1988 

não se trata de uma imposição, mas sim de uma faculdade. Assim, o exercício da competência 

tributária deve ser decidido por cada ente, levando-se em consideração seus critérios de 

oportunidade, conveniência política e, principalmente, econômica. 

Nesse contexto, Fabretti (2008) destaca ainda que a competência tributária não pode 

ser retirada do ente que não a exerça, tampouco reivindicada por outro ente federativo que 

alegue o não exercício dela. Dessa forma, exemplifica o autor, o Imposto sobre Grandes 

Fortunas, que é de competência da União, mas que ainda não foi criado, não pode ser 

pleiteado por Estados ou Municípios.  

Além disso, é importante observar que a distribuição de receitas tributárias, realizadas 

através das transferências constitucionais, não corresponde à mudança de competência, 

conforme disposto no parágrafo único do art.6 do CTN.   

Exemplificando o exposto no parágrafo anterior, Machado (2003) ratifica que é de 

competência dos Estados instituir e regulamentar o Imposto Sobre a Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS), e que a transferência constitucional de 25% da receita 

proveniente desse imposto para os municípios não caracteriza alteração de competência 

legislativa. 

A competência tributária é doutrinariamente classificada em três modalidades: 

privativa, residual e comum. Designa-se privativa a competência para criar impostos atribuída 

com exclusividade a determinado ente político. Diz-se residual a competência atribuída à 
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União referente à instituição de impostos sobre situações não previstas. Por fim, a 

competência comum se refere àquela atribuída a todos os entes federativos. (AMARO, 2012). 

Conforme Alexandre (2012, p. 185), a repartição da competência tributária foi feita 

pelo legislador constituinte de acordo com a vinculação do tributo com a atividade estatal.  O 

autor explica: 

Nos tributos vinculados, a regra foi atribuir a competência ao ente que realizar a 
atividade com base na qual o fato gerador é definido, o que dá os contornos da 
definição de competência comum [...]. Nos tributos não vinculados, a ausência de 
atividade estatal na definição do fato gerador importou a necessidade de a 
Constituição escolher o ente a quem seria deferida a competência , o que traz as 
linhas básicas da competência privativa [...].  

 

Assim sendo, a classificação dos tributos no tocante à competência tributária é 

disposta conforme o quadro 2. 

 

Quadro 2:  Classificação quanto à competência tributária 
Classificação Espécies Definição Exemplos 

Quanto à competência 
impositiva 

Federais 
Criados privativamente pela 
União 

II; IE; IR; IPI; ITR; IOF; 
IGF 

Estaduais 
Criados privativamente 
pelos Estados e pelo DF 

ITCMD; ICMS; IPVA 

Municipais 
Criados privativamente 
pelos Municípios e pelo DF 

IPTU; ITBI; ISS 

Quanto ao exercício da 
competência 

Privativos 
Competência atribuída com 
exclusividade a determinado 
ente 

Impostos, empréstimos 
compulsórios e 
contribuições especiais 

Comuns 
Competência atribuída a 
todos os entes 

Taxas e contribuições de 
melhoria 

Residuais 
Competência atribuída a 
União para criar tributos não 
previstos  

Novos impostos e 
contribuições para a 
seguridade social 

Fonte: Adaptado de Alexandre (2012).  

Para melhor compreender o entendimento supra que relacionou a competência 

tributária com a vinculação ou não dos tributos, a seguir será abordada a classificação quanto 

à vinculação com a atividade estatal. 

 

2.3.3 Classificação quanto à vinculação com a atividade estatal 

 

O fator utilizado para caracterizar um tributo como vinculado ou não-vinculado é a 

obrigatória e evidente relação entre sua cobrança e a contraprestação de serviços ou obras 
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pelo Estado para o contribuinte. 

A Escola de Administração Fazendária - ESAF (2009b) define que os tributos 

vinculados são aqueles cuja cobrança é justificada pela existência de determinada atividade do 

Estado que objetiva beneficiar quem o pagou. 

A cobrança da taxa de coleta de lixo, por exemplo, é decorrente de uma prestação de 

serviço estatal posta à disposição do cidadão. De modo similar, a cobrança de uma 

contribuição de melhoria pode ocorrer em virtude da valorização imobiliária de um bairro, por 

ocasião da realização de obras pelo Governo.  Em ambos os casos diz-se que os tributos são 

vinculados, pois estão diretamente ligados à ação estatal. 

Por outro lado, tributos não-vinculados “são os que, uma vez instituídos por lei,são 

devidos, independentemente de qualquer atividade estatal em relação ao contribuinte. 

Portanto, não estão vinculado a nenhuma prestação específica do Estado ao sujeito passivo”. 

(FABRETTI; FABRETTI, 2007, p. 51). 

Dessa maneira, os tributos não-vinculados são caracterizados pela inexistência de 

obrigação do Estado em fornecer diretamente determinado serviço para o contribuinte. 

Entretanto, a efetiva aplicação da receita advinda desse tipo de tributo deverá, indiretamente, 

acarretar benefícios para a coletividade.  

 

2.3.4 Classificação quanto à função 

 

O Estado arrecada para financiar a si próprio e para promover o bem comum. Assim, 

em uma visão macro, o tributo possui a função social de minimizar as diferenças sociais, 

mediante sua aplicação em políticas públicas justas, visando uma distribuição de renda 

igualitária. 

Convergindo com esse pensamento, Vidal (2010) coloca a tributação como 

instrumento de distribuição de renda partindo do pressuposto que a cobrança recaia 

preferencialmente sobre o patrimônio e a renda. Entretanto, a autora pondera que quando é 

priorizada a tributação pelo consumo, proporcionalmente se cobra mais de quem tem menos 

renda. 

Contudo, apesar da relevância da função social, doutrinariamente os tributos são 
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classificados quanto à sua função em: fiscais, extrafiscais e parafiscais.  

Segundo Alexandre (2012, p. 68), “o tributo possui finalidade fiscal quando visa 

precipuamente a arrecadar, carrear recursos para os cofres públicos. São os casos do ISSQN, 

do ICMS e do IR”. 

Por outro lado, a função extrafiscal do tributo é caracterizada pelo exercício da 

cobrança visando atender outros interesses, que ultrapassam a mera arrecadação de recursos 

financeiros. O que se pretende com a extrafiscalidade é corrigir situações sociais ou 

econômicas anômalas. (SILVA, 2007). 

Por fim, Segundo Ferreira (2010, p. 25),  

 
O tributo parafiscal atua com arrecadação de recursos para o custeio de atividade 
que, em princípio, não integram funções próprias do Estado, mas esta atividade é 
desenvolvida através de entidades específicas, denominadas paraestatais, como as 
que cuidam da previdência social (INSS) e da fiscalização de profissões 
regulamentadas. 
 

Dessa forma, Machado (2003) sintetiza essa classificação ao afirmar que enquanto a 

função fiscal está relacionada com a arrecadação de recursos para o poder público, a função 

extrafiscal objetiva, através da cobrança de determinado tributo, intervir na economia. Por 

fim, a parafiscalidade é caracterizada pela busca de recursos para financiar atividades 

realizadas por entidades específicas.  

 

2.4 Controle e transparência na gestão pública  

 

Pode-se afirmar que gestão dos recursos públicos é um ciclo que se inicia com a 

elaboração de um orçamento, passa pela arrecadação das fontes de financiamento das 

atividades do Estado e termina com a aplicação desses recursos para as mais diversas 

finalidades. 

Embora a Constituição Federal, em seu art. 37, determine a observância dos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência na Administração Pública, 

no processo de execução orçamentária, o controle e a transparência são fundamentais para 

minimizar os desvios de conduta.  

Nesse sentido, a edição de normas que objetivam impor limites ao gestor público e 

garantir a clareza e lisura de suas ações tem o objetivo de tornar a gestão pública mais 
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eficiente. Nesse contexto, destacam-se atualmente no Brasil a Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF) e a Lei de Acesso à Informação (LAI). 

Além do controle governamental, caracterizado pela edição de normas, existe também 

o controle social. Trata-se de uma espécie de controle externo através do qual os cidadãos, 

individualmente, em grupos ou por meio de entidades juridicamente constituídas, podem 

fiscalizar as aplicações de recursos públicos. (VIDAL, 2010). 

A seguir serão expostos os principais aspectos das normas de controle e transparência 

vigentes no Brasil, bem como a relevância da participação social como agente fiscalizador dos 

gastos estatais.  

 

2.4.1 Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 

 

A Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000,atua no âmbito das finanças públicas 

com foco na responsabilidade da gestão fiscal, proporcionando dessa forma maior controle 

das contas públicas. Para Moreira e Caldas (2012, p. 3), “a LRF surgiu com intenção de 

aumentar a transparência na gestão pública referente aos gastos do estado, ampliando os 

mecanismos de controle e punição dos gestores que não agirem de maneira que a lei impor”. 

O parágrafo 1º do art. 1º da LRF, além de tornar evidente seu caráter controlador e 

transparente, enfatiza a importância do planejamento nas ações governamentais ao afirmar 

que:  

 
A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em 
que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas 
públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e 
a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de 
despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e 
mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de 
garantia e inscrição em Restos a Pagar. 

 

Nesse contexto, planejamento na Administração Pública consiste na elaboração das 

peças orçamentárias para a apreciação e aprovação pelo Legislativo. As peças orçamentárias 

são o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária 

Anual (LOA). A LRF reforça a integração entre esses instrumentos de planejamento buscando 

vinculá-los à execução responsável dos gastos públicos. 
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Em relação ao controle e à transparência, a LRF prevê:  

a) mecanismos de compensação para despesas de caráter permanente;  

b) mecanismo para o controle das finanças públicas em anos de eleição;  

c) limites com gasto de pessoal;  

d) limites para o endividamento público; e 

e) definição de metas fiscais anuais. 

As despesas de caráter continuado são aquelas que devem ser executadas por período 

superior a dois anos. A LRF no parágrafo 1º do art. 17 impede a criação desse tipo de 

despesas sem que seja estimado seu impacto orçamentário-financeiro e sem que seja 

demonstrada a fonte de recurso que servirá para custear essa despesa.  

No tocante ao controle das finanças públicas em anos de eleição, a LRF determina que 

as operações de crédito destinadas ao suprimento de insuficiência de caixa no decorrer do 

exercício financeiro, denominadas Antecipação de Receita Orçamentária, “estará proibida no 

último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal” (art. 38, inciso IV, 

alínea b). 

Em relação aos gastos com pessoal, a LRF, em seu art. 19, determina que os limites 

para esse tipo de gasto durante o exercício financeiro não pode ultrapassar os percentuais de 

50% (cinquenta por cento) no caso da União e 60% (sessenta por cento) para Estados e 

Municípios de suas receitas correntes líquidas. Segundo Giuberti (2005), a imposição desses 

limites está ligada ao fato de os gastos com pessoal serem o principal item da despesa corrente 

e apresentarem um histórico elevado por um período considerável, principalmente nos 

Estados brasileiros.  

Outro aspecto relevante da Lei de Responsabilidade Fiscal é que, conforme visto na 

seção que trata da competência tributária, a criação de um tributo é uma faculdade do ente 

federativo. No entanto, o art. 11 da LRF estabelece que a instituição, a previsão e a efetiva 

arrecadação de todos os tributos da competência do ente federativo são requisitos essenciais 

da responsabilidade na gestão fiscal. Além disso, o parágrafo único do artigo supra, veda a 

realização das transferências voluntárias para os entes federados que deixem de instituir 

impostos que são de sua competência. 

Nesse cenário conflitante, Alexandre (2012, p. 182) afirma que: 
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Trata-se de uma verdadeira sanção institucional, que parece caminhar em sentido 
contrário à lição de que o exercício da competência tributária é facultativo.  
A regra, entretanto, decorre da lógica. Se um ente possui competência para criar um 
imposto e não o faz, a presunção é de que não precisa da respectiva receita. Se, 
posteriormente, procura os entes maiores em busca de repasse de recursos, a 
negativa é razoável. 
 

A Lei Complementar 101/2000 contempla ainda a questão do endividamento público 

de forma abrangente, afirmando que os limites da dívida devem ser estabelecidos pelo Senado 

Federal mediante apresentação de proposta da Presidência da República.  Nesse sentido, a 

Resolução nº 40 de 2001 do Senado Federal limitou o endividamento de Estados e do Distrito 

Federal em até 2 (duas) vezes o valor da receita corrente líquida e em relação aos Municípios 

em até 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes o valor do mesmo tipo de receita. 

Além disso, a LRF destaca ainda mais a transparência no art. 48 ao estabelecer que as 

peças orçamentárias, as prestações de contas e respectivos pareceres e os relatórios relativos à 

gestão fiscal devem ser amplamente divulgados, inclusive em meios eletrônicos de acesso 

público. 

Por fim, o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais integrarão a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias. O primeiro estabelece as metas anuais relativas a receitas, despesas, 

resultados nominal e primário e montante da dívida pública para os três anos seguintes ao da 

sua elaboração. Já no Anexo de Riscos Fiscais são avaliados os riscos capazes de afetar as 

contas públicas e as ações que devem ser tomadas para minimizar o impacto no orçamento. 

No caso da inobservância das regras estabelecidas pela LRF por algum ente da 

Federação, Giuberti (2005, p. 20) informa que: 

 
[...] este sofrerá sanções institucionais que vão desde a suspensão das transferências 
voluntárias até a suspensão de obtenção de crédito e contratação de operações de 
crédito a depender da norma infringida. Do mesmo modo, o governante deste ente 
poderá ser responsabilizado e sofrer sanções pessoais que vão desde multas e perda 
do cargo podendo chegar à prisão. 
 

Diante dos pontos destacados observa-se a importância da Lei de Responsabilidade 

Fiscal para a execução de uma administração pública transparente que obedeça aos princípios 

morais e éticos que devem nortear as ações dos gestores públicos. Isto posto, o cumprimento 

das normas trazidas pela LRF visa garantir a eficiência na gestão dos recursos públicos. 
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2.4.2 Lei de Acesso à Informação (LAI)  

 

Para que a fiscalização da sociedade em relação ao poder público seja exercida de 

modo eficaz, o cidadão necessita de informações detalhadas para avaliar o gestor em relação 

às suas ações. Do ponto de vista da eficiência do gasto público, não há como analisar, por 

exemplo, se a reforma de determinada praça foi um bom investimento sem saber o quanto foi 

despendido para a realização da obra. 

Ademais, a institucionalização de instrumentos para o acesso a informações é a 

maneira, reconhecida e consagrada por diversos instrumentos internacionais de direitos 

humanos, encontrada pelas democracias de impedir toda e qualquer forma de abuso de poder. 

(ABDALA; NASCIMENTO, 2013). 

Convergindo com esse pensamento, Canela e Nascimento (2009, p. 12) afirmam que 

“conhecer as informações em poder do Estado permite o monitoramento da tomada de 

decisões pelos governantes – que afetam a vida da sociedade. O controle social mais atento 

dificulta o abuso de poder e a implementação de políticas baseadas em motivações privadas”. 

Nesse cenário, o acesso à informação é um direito estabelecido pela Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, em seu art. XIX, ao decretar que toda pessoa tem direito de 

procurar, receber e transmitir informações e ideias através de quaisquer meios e 

independentemente de fronteiras. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988, art. 5º, inciso XXXIII,  determina que todas 

as pessoas tem o direito de receber dos órgãos estatais informações, de interesse particular ou 

coletivo, ressalvadas aquelas que garantem a segurança da sociedade e do Estado. 

Apesar da Declaração Universal dos Direitos Humanos ser de 1948 e da Constituição 

brasileira ser de 1988, apenas em 2011, com a criação da Lei 12.527, o acesso à informação 

foi regulamentado no Brasil. Para Martins (2011), o objetivo da legislação que trata do acesso 

à informação é o de aplicar a máxima divulgação na prática, estabelecendo procedimentos 

prazos e responsabilidades. 

Essa regulamentação, segundo a Controladoria Geral da União (2011), define o marco 

regulatório sobre o acesso à informação, estabelece procedimentos para que as informações 

solicitadas pelos cidadãos sejam respondidas pelo poder público e institui o acesso à 

informação como regra e o sigilo como exceção. 
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Nesse contexto, Moreira e Caldas (2012, p. 3) afirmam que: 

A gestão pública transparente está intimamente ligada ao acesso às informações 
compreensíveis para todos os cidadãos. Assim, pode-se conceituá-la como sendo 
uma gestão pública onde os gestores conferem lucidez aos atos administrativos de 
forma compreensível, de maneira que todos possam acompanhar, participar e 
controlar o bem público. 

 

Ainda em relação à relevância da transparência na Administração Pública, Figueiredo 

e Santos (2013) sustentam a ideia de que a transparência estimula a participação social e 

proporciona um ambiente de análise e reflexão da realidade social. Além disso, afirmam ainda 

que a transparência por meio do acesso às informações públicas evita o fortalecimento do 

autoritarismo do gestor público, pois a divulgação das ações contribui para uma análise crítica 

da gestão pública. 

Quanto aos procedimentos de solicitação e resposta, a LAI deixa claro que qualquer 

interessado pode requerer informações aos órgãos públicos, desde que o pedido contenha a 

identificação do requerente e o detalhamento da informação desejada, não havendo, no 

entanto, a necessidade de justificar o pedido. O requerido, por sua vez, segundo o art. 11 da 

LAI, tem o prazo máximo de 20 dias para conceder o acesso à informação solicitada. Esse 

prazo pode ser prorrogado por mais 10 dias desde que seja justificado ao requerente. 

Contudo, vale ressaltar que a norma em questão, no § 5º do art. 24, lista os critérios de 

classificação da informação pública de acordo com o grau de sigilo. Além disso, o art. 23 da 

LAI estabelece quais os tipos de informações que são imprescindíveis à segurança nacional e 

que, portanto, devem ser classificadas nos moldes do art. 24. 

Para atender os anseios dos requerentes, as informações disponibilizadas pelos órgãos 

públicos necessariamente devem ser objetivas e, principalmente, confiáveis. Segundo 

Figueiredo e Santos (2013, p. 5), “a confiabilidade é a garantia de que a informação resulta da 

realidade vivida pelo órgão, [...], proporcionando segurança ao cidadão de que a informação é 

fidedigna”. 

O descumprimento da LAI, pela recusa da solicitação ou ação deliberada que pretenda 

retardar o fornecimento da informação requisitada ou fornecê-la de forma incorreta, nos 

termos do art. 32 da referida norma, é considerada conduta ilícita podendo caracterizar 

infração ou improbidade administrativa. 
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2.4.3 Controle Social 

 

A execução controle social consiste num exame sistemático e minucioso das 

atividades governamentais. Possui, portanto, caráter fiscalizador e está diretamente ligado ao 

exercício da cidadania, pois por meio dele, o cidadão objetiva participar, direta ou 

indiretamente, das condutas do gestor público no tocante à administração dos recursos 

públicos. 

Ratificando esse pensamento, Vidal (2010, p. 191) confirma que o “[...] controle social 

é aquele exercido pelo cidadão diretamente, ou pela sociedade civil organizada, sendo um 

mecanismo de manifestação da cidadania ativa”. 

De maneira complementar, Moreira e Caldas (2012) afirmam que o controle social 

permite não apenas que os cidadãos participem da formulação de políticas públicas, mas 

também permite que a sociedade fiscalize de forma permanente a aplicação dos recursos 

públicos, cobrando das autoridades os resultados desejados pela coletividade. 

Nesse sentido, José Antônio Moroni, diretor do Instituto de Estudos Socioeconômicos 

(INESC), em depoimento inserido na obra de Canela e Nascimento (2009, p. 40), afirma que: 

 
Quando falamos em controle social, não nos referimos simplesmente à consulta do 
Estado pela sociedade civil. E também não se trata somente da questão de acesso à 
informação. O controle social diz respeito ao direito que o cidadão tem de participar 
dos destinos da nação. Esse direito humano à participação se insere em uma 
concepção política, que não é apenas a da democracia representativa, mas que 
envolve o fato de que a sociedade deve participar da vida pública para além do já 
consolidado direito à representação. 
Quando falamos em controle social, trabalhamos basicamente com cinco questões, e 
mais uma outra, que perpassa essas cinco. Esses cinco elementos que estruturam o 
conceito de controle social das políticas públicas são o direito de participar na 
elaboração, na deliberação, na implantação, no monitoramento e na avaliação das 
políticas públicas. 

 

Entretanto, a existência do controle social depende do nível de conscientização da 

sociedade em relação à importância de sua atuação junto ao poder público. Fatores como 

educação de qualidade e liberdade de acesso às informações estatais contribuem 

significativamente para a criação de uma sociedade atuante.  

Para Figueiredo e Santos (2013), é necessário divulgar os instrumentos de participação 

disponibilizados para a sociedade, pois, com o aumento de membros da sociedade informados 

a respeito da funcionalidade e da aplicabilidade dos canais de participação, desenvolve-se 
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uma sociedade mais atuante. 

Além disso, regras rígidas no âmbito da administração das finanças públicas, que são 

determinantes para uma gestão mais clara, podem facilitar a execução do controle social. 

Nesse cenário, Cisne (2002, p. 89) afirma que “para maior eficiência da administração 

pública, pode se pensar em duas formas de controle: uma que estabelece regras rigorosas com 

punição para quem as descumprir; e outra que [...] dá transparência às ações públicas”. 

Nesse cenário, o controle social exercido por instituições independentes, o orçamento 

participativo e as audiências públicas são ferramentas que viabilizam o exercício desse tipo de 

controle.  

Segundo Figueiredo e Santos (2013), o controle social exercido pelas instituições 

independentes contribui para o atendimento dos interesses da sociedade civil sem que haja 

interferências das autoridades governamentais.  

De maneira complementar, Canela e Nascimento (2009) afirmam que existem diversas 

organizações não governamentais que, dentre outras funções, tem o papel de fiscalizadoras 

das políticas públicas formando um grupo pronto para atuar de maneira mais incisiva no 

controle social das ações governamentais.  

Em relação aos demais instrumentos de controle social, o orçamento participativo 

consiste em uma nova maneira de planejar os gastos públicos, através da participação popular 

na formulação da proposta orçamentária. E a audiência pública apresenta-se como um meio 

democrático de manifestação de opinião, possibilitando que indivíduos ou representantes das 

mais diversas organizações expressem suas aprovações ou rejeição ao assunto na qual está 

sendo discutidas. (FIGUEIREDO; SANTOS, 2013). 

A educação, não apenas em seu sentido amplo, mas principalmente a chamada 

educação fiscal, pode desenvolver o controle social. Controle esse que é de grande relevo para 

a obtenção de um grau satisfatório de fiscalização das atividades públicas e privadas. Nesse 

sentido, a próxima seção expõe os benefícios que a educação fiscal pode trazer tanto para os 

cidadãos quanto para a administração pública. 
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3 EDUCAÇÃO FISCAL E CIDADANIA 

 

Esta seção abordará a utilização da Educação Fiscal como mecanismo de promoção do 

exercício da cidadania. Serão expostas considerações em relação à educação e à cidadania, 

bem como projetos e programas que tratam dessa temática. 

 

3.1 Educação e Cidadania 

 

Dentre os direitos assegurados aos cidadãos o direito à educação é um dos mais 

importantes, pois permite que as pessoas passem a conhecer e entender o meio em que vivem, 

possibilitando, desta forma, que o cidadão tenha uma visão crítica das decisões que de alguma 

forma o afetam. 

O art. 205 da Constituição Federal de 1988 afirma que é dever do Estado e da família 

promover e incentivar a educação visando não apenas qualificação para o trabalho, mas 

também o pleno desenvolvimento da pessoa no sentido de prepará-lo para o exercício da 

cidadania. 

Assim sendo, a educação deve atuar simultaneamente nas áreas social e econômica. 

Essa atuação pode ser exemplificada no âmbito econômico pela constante elevação dos níveis 

de exigência das empresas para contar com profissionais que possuam alto grau de 

capacitação técnica. E no âmbito social, a educação atua, não somente para fazer com que as 

pessoas saibam ler e escrever, mas também pela preservação e disseminação da cultura e dos 

princípios morais e éticos que devem nortear a sociedade.  

Nesse sentido, Duarte e Barboza (2007) afirmam que a educação deve possibilitar, 

além da alfabetização e do crescimento das capacidades de aprendizagem, o desenvolvimento 

do raciocínio crítico em relação à transformação social, pois através de uma visão crítica é 

possível analisar e modificar a realidade. 

Nesse contexto, Popp, Caruso e Silva (2013, p. 62) afirmam que: 

 
[...] vincula-se a cidadania e a educação diretamente, não apenas porque a educação 
só ocorre a partir do direito conquistado pelo indivíduo, mas porque ela desempenha 
um papel relevante na sociedade, indo além do esperado na transmissão e 
acumulação de conhecimentos e formando sujeitos capazes de conviver e atuar 
criticamente como cidadãos. 
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Com efeito, o ensino de qualidade é um instrumento de inclusão social que busca 

dignificar o ser humano propiciando a conscientização das pessoas em relação à convivência 

em sociedade, podendo ter como consequência a busca pela diminuição das desigualdades 

sociais através do exercício da cidadania. 

Para Gonçalves (2010), a educação é de fundamental importância para o 

desenvolvimento da cidadania e desenvolver essa conscientização na população significa 

melhorar a qualidade de vida das pessoas através da busca constante de mais conhecimentos 

que culminem com a transformação social. 

Corroborando com esse entendimento, Popp, Caruso e Silva (2013) explicam que a 

educação evolui ao longo da história, fugindo dos padrões clássicos voltados apenas para o 

mercado de trabalho.  Atualmente, a educação apresenta uma amplitude maior que deve 

possibilitar a transposição da marginalidade para a materialidade da cidadania.  

Dessa forma, a relação existente entre cidadania e educação é evidente, pois a 

obtenção de conhecimento é necessária para se exercer a condição de cidadão. Essa condição 

engloba o cumprimento dos deveres de cidadão e sua participação social para assegurar seus 

direitos.  

Nesse contexto, Westphal (2009, p. 8) detalha essa relação ao dizer que: 
 

A educação está intimamente ligada à cidadania, desde o ensino primário até o 
superior, pois é neste cenário imbuído de significação que são apresentados aos 
estudantes o real valor em ser cidadão. Desta maneira trabalha-se para despertar no 
aluno este anseio em se tornar um ser partícipe das transformações sociais. A 
educação torna-se o pilar para o desenvolvimento e crescimento do sujeito como 
cidadão [...]. 
 

Entretanto, a má gerência dos recursos educacionais, que engloba desvalorização do 

professor e a falta de investimentos em prol de melhorias dos espaços físicos das escolas, 

colabora para que o sistema educacional não forme cidadãos.  

Nesse sentido, segundo Ribeiro (2002, p. 124), “a inexistência da possibilidade de 

realização do direito à educação, ou a insuficiência de condições para o seu exercício, implica 

também que a igualdade de direitos e deveres de cidadania está anulada ou prejudicada”.  

Educar para a cidadania, portanto, consiste em estimular a participação social através 

da promoção do conhecimento em relação às políticas sociais desenvolvidas pelo Governo. A 

Educação Fiscal é parte fundamental nesse processo tendo em vista que seu objeto de estudo 

está relacionado à gestão da principal fonte de financiamento das políticas públicas: os 

tributos. 
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3.2 Educação Fiscal 

 

 A Educação Fiscal, também chamada de Educação Tributária, é um modelo 

educacional direcionado a jovens e adultos que busca estimular a participação social, através 

do ensino de conceitos relacionados à tributação e à cidadania e da explicação da função 

socioeconômica do tributo e da importância do envolvimento da sociedade no 

acompanhamento da gestão dos recursos públicos. 

Geraldo (2011) reforça esse entendimento ao afirmar que, a Educação Fiscal é 

constituída em uma abordagem didático-pedagógica que objetiva conscientizar o indivíduo 

em relação à relevância de sua atuação através do entendimento da função de gestão 

financeira do Estado e do comportamento do cidadão como agente financiador das políticas 

públicas. 

Assim sendo, segundo Heidenreich et al.(2014, p. 8) a Educação Fiscal pode ser 

compreendida sob duas óticas distintas: 

  

[...] em stricto-sensu, deve ser compreendida como a abordagem didático-
pedagógica capaz de interpretar as vertentes financeiras da arrecadação e dos gastos 
públicos de modo a estimular o contribuinte a garantir a arrecadação e o 
acompanhamento de aplicação dos recursos arrecadados em benefício da sociedade, 
com justiça, transparência, honestidade e eficiência, minimizando o conflito de 
relação entre o cidadão contribuinte e o Estado arrecadador. 
No lato sensu, a Educação Fiscal deve tratar da compreensão do que é o Estado, suas 
origens, seus propósitos com o controle da sociedade sobre o gasto público, uma vez 
que a participação social só ocorre no ambiente democrático. 

 

Nesse sentido, a difusão da consciência cidadã possibilitada pelo desenvolvimento 

desse modelo educacional, implica uma evolução dos instrumentos de controle social. Pois, a 

obtenção de conhecimentos acerca do funcionamento do processo de arrecadação e aplicação 

dos recursos públicos e dos direito sociais constitucionalmente assegurados, faz com que o 

individuo possua uma visão crítica em relação às ações desempenhadas pelo Governo. 

 

3.2.1 Breve histórico  

 

No Brasil, fatores como a má gerência dos recursos públicos, a crescente desigualdade 

social decorrente da péssima distribuição de renda, a falta de vontade política de mudar essa 
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realidade e os casos, cada vez mais frequentes, de corrupção pioraram ao longo do tempo a 

relação entre Fisco e sociedade.  

Para a Escola de Administração Fazendária (ESAF) (2009a), essa relação 

historicamente foi pautada pela discussão entre a necessidade de financiamento das atividades 

estatais e o retorno qualitativo do pagamento dos tributos.  E, na tentativa de atenuar esse 

conflito e aumentar a arrecadação, diversas foram as iniciativas do Fisco que, mesmo sem 

sucesso, abriram precedentes para um diálogo mais transparente. 

As primeiras ações educativas no âmbito tributário surgiram em 1969 com a 

“Operação Bandeirante”, na qual agentes do fisco buscavam orientar a população sobre a 

função dos tributos e sua aplicação nas obras públicas. Em 1970, a “Operação Brasil do 

Futuro” foi a primeira tentativa de a Educação Fiscal nos estabelecimentos de ensino (PNEF, 

2014). 

Contudo, somente em 1996, na reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária 

(CONFAZ), ocorrido em Fortaleza – CE, a conscientização tributária com foco na cidadania e 

a inserção desse tema nas escolas ganharam destaque e foram consideradas primordiais para 

tentar esclarecer melhor a dependência que existe entre Fisco e contribuinte (PNEF, 2014).  

Em setembro do mesmo ano, foi prevista, através da assinatura do Convênio de 

Cooperação Técnica, celebrado entre a União, os Estados e o Distrito Federal, a elaboração e 

a implementação de um programa permanente de educação tributária para ser desenvolvido 

em todos os entes da Federação. 

Para coordenar esse projeto, foi criado o Grupo de Trabalho Educação Tributária 

(GET), que posteriormente passou a ser chamado Grupo de Trabalho de Educação Fiscal 

(GEF), composto por representantes do Ministério da Fazenda, da Secretaria do Tesouro 

Nacional e do Ministério da Educação. O grupo visava despertar a consciência cidadã através 

da promoção de ações relativas à Educação Fiscal. 

Com a adoção dessas ações, Lavor (2003, p. 71) observa que: 

 
Foi deixado de lado o objetivo imediato de aumento da arrecadação, sendo enfocado 
o interesse social, pois deverá ser buscado o entendimento, pelo cidadão, da 
necessidade e da função social do tributo, assim como o envolvimento da população 
no acompanhamento da qualidade e da propriedade dos gastos públicos. 

 

Concretizando o processo de desenvolvimento da Educação Fiscal no Brasil, em 1999, 
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o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) alterou a denominação do programa 

de conscientização tributária para Programa Nacional de Educação Fiscal (PNEF) e a Portaria 

Interministerial nº 413, de 31 de dezembro de 2002, definiu as competências dos órgãos 

responsáveis pela implementação do PNEF. 

Por fim, em dezembro de 2007, durante o IV Encontro Nacional de Administradores 

Tributários (ENAT), foi firmado Protocolo de Cooperação entre União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios estabelecendo que os signatários devem: 

a) prever nos seus atos normativos a Educação Fiscal como atividade de rotina, 

vinculando-a aos objetivos estratégicos da Instituição; 

b) alocar o Programa de Educação Fiscal na estrutura organizacional da 

Instituição; 

c) garantir recursos humanos, orçamentários e financeiros necessários à 

realização de ações de Educação Fiscal definidas em seu planejamento; 

d) promover o estabelecimento de parcerias e incentivos a projetos e ações que 

aproximem as administrações tributárias das demais instituições públicas e 

privadas que tenham relação com a arrecadação e controle dos recursos 

públicos; 

e) garantir espaços de interlocução nas reuniões do CONFAZ, ENAT, e as 

entidades que representem os municípios, bem como em outros fóruns em que 

o tema se revelar pertinente; e 

f) atuar no planejamento e execução do PNEF nos âmbitos nacional, estadual e 

municipal,de acordo com as diretrizes do programa. 

Diante desse cenário histórico, o Programa Nacional de Educação Fiscal (PNEF) surge 

como instrumento que busca difundir os conhecimentos em educação fiscal no Brasil. Assim 

sendo, a seguir o referido Programa será detalhado para que haja uma melhor compreensão 

dos seus objetivos. 

 

3.2.2 Programa Nacional de Educação Fiscal (PNEF) 

 

O Programa Nacional de Educação Fiscal está alicerçado na necessidade fundamentar 

e desenvolver a Educação Fiscal para o pleno exercício da cidadania, através da sensibilização 
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da sociedade, no tocante à sua atuação como agente participativo do processo de arrecadação 

e aplicação dos tributos em políticas públicas que culminem em dignificar o cidadão. 

Nesse sentido, Borges (2012, p.47) explica: 

 
[...] educar o cidadão constitui-se num programa de governo voltado a melhoria da 
condição de vida, através da conscientização do cidadão comum sobre os seus 
direitos e deveres constitucionais, sua colaboração com o Estado e de como suas 
atitudes são refletidas na administração deste. O PNEF, portanto, objetiva formar um 
cidadão consciente de sua responsabilidade como contribuinte, permitindo-o tornar-
se mais eficiente no seu papel de fiscalizador das ações desempenhadas pelos setores 
públicos. Propõe-se ainda servir como um instrumento implacável face à corrupção, 
à sonegação e ao desperdício público. 
 

 Assim, as ações do Programa explicam às pessoas que a prestação de serviços 

públicos de qualidade está condicionada à obtenção de recursos pelo Estado. Dessa forma, o 

PNEF conscientiza as pessoas no sentido de que o cumprimento da obrigação de pagar o 

tributo permite ao cidadão cobrar os gestores públicos em relação às políticas públicas 

estabelecidas, estimulando assim a participação social. 

Para atingir seu objetivo principal de promover e institucionalizar a Educação Fiscal, a 

ESAF (2009a) estabeleceu como objetivos específicos: 

a) Disseminar informações e conceitos sobre a gestão fiscal, favorecendo a 

compreensão e a intensificação da participação social nos processos de 

geração, aplicação e fiscalização dos recursos públicos; 

b) Institucionalizar o PNEF nas esferas dos Governos Federal, Estaduais e 

Municipais, desenvolvendo ações permanentes de sensibilização; e 

c) Estimular a prática interdisciplinar nas ações de Educação Fiscal, capacitando 

de forma continuada agentes multiplicadores.  

Para estimular uma ampla participação da sociedade, a Educação Fiscal precisa ser 

difundida em todos os níveis educacionais. Para isso o PNEF tem como público alvo 

estudantes dos ensinos fundamental, médio e superior, servidores públicos e sociedade em 

geral. 

Nos ensinos fundamental, médio e superior o objetivo é garantir o acesso aos 

conceitos da Educação Fiscal e aprofundar os conhecimentos acerca do assunto, 

oportunizando, dessa forma, o acompanhamento do cidadão em toda a sua vida estudantil. Em 

relação aos servidores públicos o Programa visa envolvê-los nessa temática por meio do 
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desenvolvimento de conteúdos a respeito dos direitos e deveres recíprocos na relação Estado-

cidadão. Por fim, o Programa contempla a sociedade em geral para inserir nesse contexto 

aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer o tema no ambiente escolar (ESAF, 

2009a).   

Ações que restrinjam o acesso às informações que são objeto de estudo da Educação 

Fiscal devem ser evitadas, pois quanto maior for o número de pessoas atingidas pela 

disseminação dessas informações, mais perto de serem atingidos estarão os objetivos 

propostos pelo Programa. 

Nesse sentido, uma das diretrizes do PNEF, que enfatiza a proibição da 

comercialização dos materiais didáticos produzidos para o Programa, facilita o acesso à 

Educação Fiscal possibilitando o interesse cada vez maior das pessoas acerca do assunto. 

 Além disso, o documento base do PNEF (2014) estabelece como diretrizes do 

programa: 

a) as ações do Programa devem ter caráter permanente, sendo recomendada a 

desvinculação de logomarcas e mensagens que caracterizem determinada 

gestão governamental, eliminando assim a possibilidade de utilização do 

programa com objetivos político-partidários; 

b) o financiamento das ações do PNEF deve ser feito, prioritariamente, com 

recursos orçamentários, sem prejuízo de fontes alternativas; e 

c) o material didático do PNEF deve estar em consonância com as Diretrizes e 

Bases Curriculares Nacionais, respeitando-se a autonomia das instituições de 

ensino. Os conteúdos de Educação Fiscal deverão ser inseridos na teoria e na 

prática escolares. 

 

Assim, os responsáveis pelo Programa buscam dirimir qualquer possibilidade de 

utilização do PNEF para a promoção política do gestor público. Além disso, possibilitando o 

financiamento por fontes externas, tentam desqualificar os argumentos dos gestores que 

justificam a não execução do Programa por consequência da falta de recursos financeiros. 

Destacando-se a última diretriz citada, a próxima subseção abordará a inserção da 

Educação Fiscal nas escolas brasileiras e discorrerá sobre as diferentes ações que podem ser 

executadas no ambiente escolar para a transmissão de conhecimentos acerca desse tema para 

os estudantes. 
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3.2.3 Educação Fiscal nas escolas 

 

A educação é parte integrante da vida do homem em toda e qualquer sociedade. E 

consiste na transmissão do conhecimento entre gerações com o objetivo de desenvolver no ser 

humano os valores culturais e éticos que devem nortear sua forma de pensar e agir de modo a 

harmonizar a convivência em sociedade. 

A Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), em seu art. 1°, esclarece que “a educação abrange os processos formativos 

que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 

ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil [...]” (grifo 

nosso). 

Nesse contexto, a educação do indivíduo é produto do conjunto de ações 

desenvolvidas nas relações interpessoais estabelecidas na sociedade em geral, na família e na 

escola.  Dessa forma, escola, família e sociedade devem trabalhar de maneira conjunta em 

prol do desenvolvimento educacional do ser humano. 

Isto posto, destaca-se então o papel que a escola desempenha no sentido de vincular a 

educação ao desenvolvimento dos indivíduos para o mercado de trabalho e, principalmente, 

para a ampliação da prática social, conforme estabelecido no art. 2° da LDB. 

Para Buti e Batista (2009, p. 2), é nesse vínculo entre educação escolar e prática social 

que está inserida a Educação Fiscal nas escolas. E, nesse cenário, destacam os autores, é 

imprescindível que “o ensino não conceba o aluno como mero receptor de conhecimentos 

estanques entre si e informações enciclopédicas, mas que desenvolva no aluno a capacidade 

de participar ativamente da sociedade”. 

Ratificando esse entendimento, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica viabilizam a introdução dos chamados temas transversais no ambiente escolar. Trata-se 

da inclusão de temas atuais que afetam a vida do homem, individualmente ou coletivamente, 

não contemplados pelas disciplinas tradicionais. 

São exemplos de temas transversais: Saúde, Sexualidade, Ética, Meio Ambiente, 

Trabalho, Cultura, Consumo e Ciência e Tecnologia. Inserida nesse contexto, a Educação 

Fiscal também é reconhecida como tema transversal.  
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 Nesse cenário, “a transversalidade constitui uma das maneiras de trabalhar os 

componentes curriculares, as áreas de conhecimento e os temas contemporâneos em uma 

perspectiva integrada”. (BRASIL, 2013, p. 115).  

Em diversas disciplinas tradicionais os temas transversais estão presentes. Nos 

conteúdos de biologia e geografia, por exemplo, os temas sexualidade e meio ambiente, 

respectivamente, são abordados.  Contudo, a metodologia de ensino, que na maioria das vezes 

é somente teórica, impossibilita o aprofundamento do conhecimento sobre os temas e sua 

integração com aspecto social. 

Essa interação que pode ser estabelecida entre as diversas áreas do conhecimento, 

possibilitada através da transferência de métodos de uma disciplina para outra, caracteriza a 

denominada interdisciplinaridade (BRASIL, 2013). 

Assim, a respeito da relação entre transversalidade e interdisciplinaridade, Brasil 

(1998, p. 30) estabelece que: 

 
Na prática pedagógica, interdisciplinaridade e transversalidade alimentam-se 
mutuamente, pois o tratamento das questões trazidas pelos Temas Transversais 
expõe as inter-relações entre os objetos de conhecimento, de forma que não é 
possível fazer um trabalho pautado na transversalidade tomando-se uma perspectiva 
disciplinar rígida. A transversalidade promove uma compreensão abrangente dos 
diferentes objetos de conhecimento, bem como a percepção da implicação do sujeito 
de conhecimento na sua produção, superando a dicotomia entre ambos. Por essa 
mesma via, a transversalidade abre espaço para a inclusão de saberes extra-
escolares, possibilitando a referência a sistemas de significado construídos na 
realidade dos alunos. 

 

Dentro dessa perspectiva, surge a oportunidade de introduzir a Educação Fiscal nas 

escolas de modo a fomentar a curiosidade de crianças e jovens acerca do Sistema Tributário 

Nacional, especialmente em relação à posição que o cidadão ocupa nos processos de 

arrecadação e aplicação dos recursos públicos. 

Silva e Vilanova (2011) reforçam essa ideia ao afirmarem que instrumentalização em 

educação fiscal garante a todos que fazem parte do ambiente escolar, isto é, professores, 

alunos e comunidade escolar em geral, fundamentos para compreender a origem dos recursos 

necessários às ações executadas, por exemplo, nas áreas da saúde, segurança, cultura e lazer. 

Entretanto, para que esse tema transversal passe a fazer parte de modo efetivo da 

educação brasileira, é necessária, primordialmente, vontade política em aderir ao PNEF. Além 

disso, é essencial que o gestor da escola reconheça a relevância do tema para o progresso 
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social e que sua gestão não seja limitada por transmitir apenas os conteúdos tradicionais aos 

alunos. 

Em relação à necessidade de readequação da gestão escolar, Almeida (2013, p. 44) 

esclarece: 

 
Atualmente, as organizações escolares vêm passando por um grande processo de 
mudança, que lhes exigir uma adequação aos novos padrões da sociedade atual, por 
meio da inovação e da prática de gestão participativa.  
Tal necessidade impõe aos gestores educacionais inúmeros desafios, ao mesmo 
tempo em que lhes exige uma tomada de atitude diferenciada do modelo tradicional 
de gestão escolar, no sentido de orientar as práticas pedagógicas e administrativas de 
sua unidade, visando proporcionar uma educação formal, contínua e de qualidade 
aos alunos. Nesse contexto de mudanças, surge a gestão participativa ou 
democrática, que se caracteriza pelo envolvimento do gestor escolar, dos 
representantes dos professores e demais funcionários, dos alunos, dos pais e membro 
da comunidade nas atividades da escola.  

 

Uma vez adotado o PNEF pelo Governador ou Prefeito da localidade e aberta a 

possibilidade, pelo gestor da instituição de ensino, da utilização da escola como meio de 

propagação das ideias do Programa, passa-se então a se discutir de que maneiras os conteúdos 

relativos à Educação Fiscal podem ser ministrados aos alunos para que estes possam entender 

o verdadeiro significado dessa iniciativa. 

O documento base do PNEF sugere diversas ações que podem ser executadas de 

acordo com o público envolvido. São propostas para serem desenvolvidas nos ensinos 

fundamental, médio e superior, no funcionalismo público e na sociedade em geral, dentre as 

quais se destacam: 

a) Realização de reuniões, seminários, palestras e teleconferências; 

b) Avaliação do material didático a ser utilizado pelos alunos, adequando-o às 

peculiaridades regionais; 

c) Criação e apresentação de vídeos institucionais; 

d) Elaboração de manuais de orientação; 

e) Inclusão do tema Educação Fiscal nos treinamentos/cursos de formação ou de 

capacitação de funcionários; 

f) Concurso interno para trabalhos realizados (monografias, cartazes, folhetos e 

outros); 

g) Inclusão do tema como proposta de monografia de graduação; 

h) Produção e distribuição de material educativo; e 
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i) Criação de página na Internet para intercâmbio de informações e es-

clarecimentos de dúvidas. 

Além dessas, há outras maneiras de despertar o interesse das pessoas em relação ao 

tema Educação Fiscal. Nesse sentido, a utilização da arte, especificamente do teatro e da 

música, colaboram, especialmente nos ambientes escolar e acadêmico, para uma melhor 

assimilação dos conteúdos passados. 

Em relação às artes cênicas, Silva et al. (2012) afirmam que utilizar o teatro como 

ferramenta didático-pedagógica é uma das formas para falar sobre os principais conceitos de 

Educação Fiscal, pois este, por meio do lúdico e da relação direta com o público, propicia 

suavidade ao tema. 

Paralelamente ao uso do teatro na educação, a adoção da música, segundo Buti e 

Batista (2009, p. 13),  

 
Representa uma linguagem alternativa moderna e lúdica, uma possibilidade para 
promoção da articulação dos conteúdos sistematizados com os desafios educacionais 
contemporâneos, uma estratégia de ensino possível que poderá resultar em 
experiências significativas de aprendizagens a partir do contexto da sala de aula, mas 
para além da instituição escolar. 

 
 

Diante do exposto, verifica-se que a inserção da Educação Fiscal, através das mais 

diversas estratégias didático-pedagógicas, é totalmente viável quando os gestores políticos e 

escolares percebem que a prática da cidadania está associada ao ensino de conteúdos que vão 

além daqueles habitualmente transmitidos nas salas de aula. 
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4 METODOLOGIA 

 

Esta seção tem por finalidade caracterizar o presente estudo quanto ao objetivo, à 

natureza e aos procedimentos e técnicas utilizadas para sua execução de modo a tipificá-la no 

que tange aos aspectos metodológicos. 

 

4.1 Caracterização da pesquisa 

 

Para Andrade (2010), a metodologia consiste no conjunto de métodos ou caminhos 

utilizados na busca do conhecimento. Com efeito, definir os métodos a serem utilizados na 

pesquisa científica é estabelecer de que forma se pretende alcançar os objetivos do estudo, de 

modo a responder a questão problema. 

Nesse sentido, caracterizar a pesquisa significa classificá-la quanto aos seus objetivos, 

quanto à sua natureza e quanto aos procedimentos utilizados para a obtenção dos dados 

necessários ao estudo (ANDRADE, 2010). 

Assim sendo, a presente pesquisa caracteriza-se, quanto aos objetivos e quanto à 

natureza como sendo, respectivamente, descritiva e qualitativa. Em relação aos procedimentos 

adotados, utiliza-se das pesquisas bibliográfica e documental, além do estudo de caso. 

A pesquisa descritiva tem como objetivo precípuo descrever as características de 

determinada população ou fenômeno ou então estabelecer relações entre variáveis. Os estudos 

que buscam levantar opiniões, atitudes e crenças de uma população são enquadrados nessa 

tipologia (GIL, 2009). 

Bertucci (2008, p. 50) ratifica esse entendimento ao afirmar que:  

 
Pesquisas descritivas não constituem tipos menores de pesquisas e, embora 
transmitam inicialmente a ideia de que apenas relatam ou descrevem uma situação, 
elas tem como objetivo principal estabelecer relações entre as variáveis analisadas e 
levantar hipóteses ou possibilidades para explicar essas relações [...]. 
 

Ademais, as pesquisas descritivas podem ultrapassar o limite da simples identificação 

das relações existentes entre variáveis. Nesse caso, podem ter como objetivo determinar a 

natureza dessas relações, aproximando-as, desta forma, das pesquisas explicativas, ou podem 

ainda proporcionar uma nova visão do problema, o que as assemelha das pesquisas 

exploratórias (GIL, 2009).   
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Nesse contexto, o presente estudo enquadra-se como descritivo porque teve como 

objetivo analisar as ações executadas pela Prefeitura Municipal de Aquiraz para promover a 

educação fiscal de crianças e adolescentes. Com o intuito de atingir esse objetivo, buscou-se 

descrever as ações desenvolvidas no Município de Aquiraz no tocante à educação fiscal, 

observar a percepção de alunos e professores daquele Município acerca dessa temática como 

instrumento que favorece o exercício da cidadania e verificar a percepção dos gestores 

municipais em relação às ações desenvolvidas pela Prefeitura no âmbito da educação fiscal. 

Por outro lado, em relação à sua natureza, o presente estudo é classificado como 

qualitativo, pois se propõe a analisar em profundidade os dados coletados em um único 

ambiente de pesquisa, o Município de Aquiraz, sem a necessidade de adoção de métodos 

estatísticos para quantificá-los. 

Nesse sentido, Gerhardt e Silveira (2009) afirmam que a pesquisa qualitativa enfoca os 

aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e 

explicação da dinâmica das relações sociais. 

Assim sendo, a análise qualitativa depende de diversos fatores tais como: a natureza 

dos dados coletados, a extensão da amostra, os instrumentos de pesquisa e os pressupostos 

teóricos que orientaram a pesquisa. Dessa forma, esse tipo de análise pode ser vista como uma 

sequência de procedimentos que compreende a redução, a categorização e a análise dos dados  

e a redação do relatório (GIL, 2009). 

Para finalizar a caracterização do tipo de pesquisa, quanto aos procedimentos, a 

pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental fornecem o embasamento teórico para que os 

objetivos do trabalho sejam alcançados. Além disso, o estudo de caso foi um dos 

procedimentos utilizados na medida em que o trabalho se propôs a analisar a Educação Fiscal 

especificamente no Município de Aquiraz. 

 De acordo com Marconi e Lakatos (2005), a pesquisa bibliográfica compreende todas 

as publicações relacionadas ao tema e tem o objetivo de colocar o pesquisador em contato 

direto com tudo o que foi escrito, dito ou gravado a respeito do tema objeto da pesquisa. 

Assim, Marconi e Lakatos (2005) esclarecem que não se trata de repetir o que já foi 

publicado, mas sim examinar o que foi dito anteriormente sob um novo enfoque. 
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Já em relação à pesquisa documental, Gil (2009, p. 45) afirma que: 

 
A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A diferença 
essencial entre ambas está na natureza das fontes: Enquanto a pesquisa bibliográfica 
se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre 
determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que não recebem 
ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com 
os objetos da pesquisa. 
 

Assim sendo, enquanto a pesquisa bibliográfica é caracterizada por utilizar-se de 

fontes secundárias, pois abrange toda a bibliografia publicada relacionada ao tema, a pesquisa 

documental fundamenta-se na análise restrita a documentos, denominados de fontes 

primárias. 

Nesse sentido, foram utilizados documentos, artigos científicos, livros e trabalhos 

acadêmicos para o embasamento teórico acerca dos temas relacionados com a gestão pública 

tributária e com a educação fiscal e cidadania. 

Por fim, o estudo de caso é um procedimento que consiste na abordagem intensiva de 

um ou poucos assuntos presentes nas interações sociais, de modo a permitir seu amplo e 

detalhado conhecimento (GIL, 2009). 

 Segundo Bertucci (2008), nos estudos de caso os dados são coletados pelo pesquisador 

preferencialmente através de consultas a fontes primárias ou secundárias, de entrevistas e da 

própria observação do fenômeno. Ainda segundo Bertucci (2008), o estudo de caso, que tem 

natureza eminentemente qualitativa, possibilita uma análise mais sistêmica das situações 

encontradas. 

 Sendo assim, esta é uma pesquisa com estudo de caso das atividades realizadas pela 

Prefeitura Municipal de Aquiraz voltadas para o desenvolvimento dos conceitos  relativos à 

educação fiscal e cidadania. 

 

4.2 Procedimentos Metodológicos 

 

Em relação às técnicas para a coleta de dados, foram aplicados questionários em três 

escolas participantes do Programa de Educação Fiscal de Aquiraz, com o objetivo de observar 

a percepção de alunos e professores do Município acerca da educação fiscal como 

instrumento que favorece o exercício da cidadania. Além disso, foi realizada uma entrevista 
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com a Diretora do Programa naquele Município, com a pretensão de entender detalhadamente 

como se deu a implementação e o desenvolvimento dessa iniciativa. 

Segundo Marconi e Lakatos (2005, p. 197), a entrevista “é um procedimento utilizado 

na investigação social, para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento 

de um problema social”.  

Assim sendo, a entrevista consiste em um questionamento direto, entre no mínimo 

duas pessoas, que busca descobrir o pensamento do entrevistado sobre determinado assunto, 

constituindo-se dessa maneira em um útil instrumento de coleta de dados na área das Ciências 

Sociais Aplicadas (BERTUCCI, 2008). 

Para Andrade (2010), uma entrevista pode ter diversos objetivos tais como: investigar 

fatos ou fenômenos; identificar opiniões sobre determinados assuntos; determinar, através das 

respostas individuais, a conduta previsível em certas circunstâncias; ou descobrir os fatores 

que influenciam ou determinam opiniões. 

Conforme Bertucci (2008), além de poder ser aplicada com todos os segmentos da 

população, a utilização de entrevistas permite ao entrevistador observar o entrevistado quanto 

às suas expressões corporais, inserir novas indagações caso haja necessidade e comparar os 

dados obtidos junto aos entrevistados com materiais escritos, independente destes serem 

provenientes de fontes primárias ou secundárias. 

Destarte, através deste instrumento de coleta de dados, buscou-se descobrir da gestora 

entrevistada quais foram as maiores dificuldades para colocar em prática as ações do 

Programa de Educação Fiscal, qual foi a relevância da participação dos demais servidores 

públicos nas atividades desenvolvidas e quais ações devem ser realizadas para a melhoria e 

continuidade do programa. 

Além da entrevista, no presente estudo foram aplicados dois questionários: um para os 

alunos e o outro para os professores envolvidos no Programa de Educação Fiscal de Aquiraz. 

Enquanto o questionário direcionado aos discentes foi formado por 13 questões, o 

questionário dos docentes foi composto por 14 indagações. Ambos foram divididos em dois 

blocos de perguntas, sendo o primeiro relacionado ao perfil do respondente e o segundo 

relacionado ao Programa.  
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 Com isso, pretendeu-se caracterizar os perfis dos respondentes e descobrir as opiniões 

de alunos e professores a respeito do programa, além de compará-las entre si e com as 

percepções da gestora, obtidas através da entrevista, a respeito da educação fiscal. 

Para Marconi e Lakatos (2005, p. 203), o questionário “é um instrumento de coleta de 

dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por 

escrito e sem a presença do entrevistador”. 

Nesse sentido, Gil (2009) complementa essa ideia ao afirmar que o questionário é o 

meio mais rápido e que possui menor custo para a obtenção de informações, além de não 

exigir treinamento de pessoal e assegurar o anonimato dos respondentes. 

Para aplicação dos questionários foi necessário determinar duas amostras. Segundo 

Marconi e Lakatos (2005, p.165), “a amostra é uma parcela convenientemente selecionada do 

universo (população); é um subconjunto do universo”. 

Nesse contexto, as amostras selecionadas foram constituídas por 18 alunos e 6 

professores premiados na 2ª Edição do Prêmio Cidadania e Educação Fiscal, promovida pela 

Secretaria de Finanças do Município de Aquiraz, por se entender que estes indivíduos foram 

os que melhor absorveram os conceitos do Programa de Educação Fiscal, fornecendo dessa 

maneira maior respaldo à análise dos dados coletados.  

As informações coletadas através dos questionários e da entrevista foram analisadas e 

organizadas em tabelas e gráficos, com o auxílio de software, com o propósito de expor os 

resultados da pesquisa. 
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5 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Esta seção objetiva mostrar e analisar os dados coletados por meio dos procedimentos 

metodológicos adotados no presente estudo. Tal análise fundamenta-se na necessidade de 

embasar a resposta da questão central desta pesquisa.    

 

5.1 Unidade de análise: Aquiraz 

 
A cidade de Aquiraz, fundada em 1699 por norma denominada Ordem Régia, está 

localizada no litoral leste do Estado do Ceará, possuindo como limites geográficos, além do 

Oceano Atlântico, os Municípios de Eusébio, Fortaleza, Horizonte, Cascavel, Pindoretama e 

Itaitinga. 

Distante aproximadamente 25 quilômetros da capital cearense, segundo o Instituto de 

Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE) (2013b), Aquiraz compõe, juntamente 

com Cascavel, Caucaia, Chorozinho, Eusébio, Fortaleza, Guaiúba, Horizonte, Itaitinga, 

Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pacatuba, Pindoretama e São Gonçalo do Amarante, uma 

área de 5.783,6 km² denominada Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), conforme Figura 

1. 

Figura 1 – Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) 

       
Fonte: IPECE (2013b). 
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 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2014), o Município 

de Aquiraz possui uma área territorial de 482,6 km², sendo assim o quinto maior Município 

em área da RMF, e uma população estimada de aproximadamente 76.000 habitantes.   

 O Município de Aquiraz está dividido político-administrativamente em 9 distritos, 

quais sejam: Sede, Jacaúna, Justiniano de Serpa, Camará, Patacas, Tapera, Caponga da 

Bernarda, João de Castro e Assis Teixeira.  A Figura 2 mostra a divisão político administrativa 

de Aquiraz.  

                        Figura 2 – Divisão Político-Administrativa de Aquiraz 

 
                        Fonte: IPECE (2013a) 
  

Em relação aos aspectos demográficos, ressalta-se ainda que o Município possui 

densidade demográfica de 150 habitantes/km² e sua população caracteriza-se por ser 

predominantemente urbana, pois, do total de habitantes, 92,4% residem em área urbana e 

apenas 7,6% vivem em área rural (IPECE, 2013a).   

No âmbito educacional, o Município de Aquiraz apresenta no ensino fundamental 

aproximadamente 27 alunos por sala de aula e seus índices são de 89,18% de aprovação, 

9,45% de reprovação e 1,38% de abandono. No entanto, em se tratando do ensino médio, o 

Município possui cerca de 39 alunos por sala de aula e suas taxas de aprovação, reprovação e 

abandono são, respectivamente, de 75,34%, 5,44% e 19,21% (IPECE, 2013a).  

No aspecto econômico, impulsionado pelas belezas naturais contidas nos 36 km de 

praias, o turismo apresenta-se como atividade econômica que tem impulsionando 
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substancialmente o setor de serviços. Na agropecuária, destacam-se o cultivo da castanha de 

caju e da cana de açúcar, além de frutas e de alimentos pertencentes à cultura de subsistência, 

e a criação de bovinos, suínos e equinos. No comércio, destacam-se os produtos de gêneros 

alimentícios, artigos de vestuário e material para construção em geral. Por fim, o setor 

industrial é composto em grande parte pelas chamadas indústrias de transformação 

(AQUIRAZ, 2014).  

Nesse cenário, a Tabela 01 mostra a composição percentual do Produto Interno Bruto 

(PIB) de Aquiraz por setor e permite sua comparação com a composição do PIB do Estado no 

ano de 2010. 

Tabela 01 – Composição do Produto Interno Bruto de 2010 
Setor  % PIB Município  % PIB Estado 

Agropecuária 5,13 4,20 

Indústria 42,52 23,70 

Serviços 52,34 72,10 

Fonte: IPECE (2013a) 

No âmbito das finanças públicas, Aquiraz, como grande parte dos municípios 

brasileiros, mostra-se dependente dos repasses federais e estaduais para assegurar recursos 

que propiciem a implementação de suas políticas públicas. Nesse sentido, a Tabela 02 

demonstra anualmente a participação de cada tipo de receita em relação ao total arrecadado no 

ano. 

            Tabela 02 – Participação das receitas sobre o total arrecadado 

Ano 
 Repasses 

Federais (%) 

Repasses 

Estaduais (%) 

Receita Própria 

(%) 

2010 57,9 20,9 21,2 

2011 58,5 20,4 21,1 

2012 54,4 22,1 23,5 

2013 

20141 

59,7 

56,9 

19,2 

9,6 

21,1 

33,5 

               Fonte: Secretaria de Finanças de Aquiraz (2014a) 

Nesse contexto, é necessário que o Município busque reduzir essa dependência das 

transferências constitucionais para conseguir maior autonomia na gestão e execução de seus 

                                                 
1 Dados referentes aos meses de janeiro a outubro de 2014. 
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projetos. Nesse sentido, ações que objetivem, direta ou indiretamente, elevar a arrecadação de 

receitas próprias e conscientizar os cidadãos em relação à importância de tais receitas, como 

por exemplo, o desenvolvimento da educação fiscal, podem ser relevantes para a alteração 

desse panorama das finanças públicas. 

Diante das características apresentadas do Município de Aquiraz, a subseção seguinte 

apresenta os resultados da análise dos dados coletados por meio dos questionários e da 

entrevista aplicados. 

 

5.2 Ações desenvolvidas em Aquiraz 

 

O início do desenvolvimento dos programas de educação fiscal nos municípios cearenses 

data de 1997, um ano após a celebração do Convênio de Cooperação Técnica entre todos os 

entes da federação, com a implantação do Projeto Cidadão desde Pequeno, o ABC da 

Cidadania no Município de Horizonte. 

Desde então, destacaram-se os programas desenvolvidos pela Prefeitura Municipal de 

Fortaleza e pela Prefeitura Municipal de Caucaia devido às atividades inovadoras 

desenvolvidas nessas localidades. Em Fortaleza, por exemplo, foi criado em 2006, por meio 

do Decreto nº 12.096, o Prêmio SEFIN de Finanças Públicas. Já em Caucaia, a novidade foi a 

realização do Orçamento Participativo da Criança e do Adolescente (OPCA) em 2008. 

Neste cenário, o Município de Aquiraz criou, em 2013, o seu programa de Educação 

Fiscal com o objetivo de desenvolver a conscientização cidadã das crianças e adolescentes 

quanto às obrigações junto ao fisco, bem como controle social, por meio da criação de ações 

que propiciem uma maior participação social na gestão pública (SEFIN, 2013).    

Nesse sentido, a gestora da Divisão de Educação Fiscal de Aquiraz, em entrevista 

realizada, esclareceu que o objetivo do programa não é ser uma ferramenta para promoção 

política dos gestores públicos. Para a mesma, trata-se de uma mudança de cultura que 

desenvolve a consciência cidadã na sociedade, não tendo vinculo algum com partidos 

políticos ou com a própria imagem do gestor público. 

 Nesse contexto, a Secretaria de Finanças, juntamente com a Secretaria de Educação 

de Aquiraz, firmaram uma parceria com o intuito de introduzir métodos educativos que 
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viabilizassem o ensino dos aspectos relativos ao tema educação fiscal na rede municipal de 

escolas, para, dessa maneira, atingir as crianças e adolescentes do Município, que são o 

público alvo do programa. 

Nesse cenário, segundo a gestora entrevistada, por ser um projeto novo e pelo 

desconhecimento das pessoas acerca do tema, houve certa dificuldade na implantação do 

Programa nas escolas de Aquiraz. Entretanto, informou a entrevistada, não se tratar de uma 

dificuldade intransponível, pois basta entender e acreditar nas ideias do Programa para 

conseguir os resultados desejados. 

No entanto, para que o processo de inserção da educação fiscal nas escolas ocorresse 

com sucesso e atingisse o público alvo do Programa, além do anseio da Administração 

Pública de apensar essa temática no cotidiano das escolas, era necessária a aceitação e 

participação dos diretores e professores das unidades educacionais.  

    Nesse sentido, a gestora do programa ressaltou que a participação de professores e 

diretores das escolas é essencial para o desenvolvimento do projeto, pois eles são peças 

importantes para que outras escolas sejam conquistadas, fazendo com que as ideias do projeto 

sejam consolidadas e multiplicadas. 

Assim sendo, conforme SEFIN (2014b), a Secretaria de Finanças de Aquiraz, com o 

apoio da Secretaria de Educação do Município e dos diretores e professores das escolas 

promoveram, no ano de 2013, diversas ações no âmbito da educação fiscal, das quais se 

destacam: 

a) Criação de Material sobre Educação Fiscal (cartilha informativa para distribuição no 

evento do Orçamento Participativo da Criança e do Adolescente – OPCA e cartilha sobre 

Tributos Municipais); 

b) Elaboração do Orçamento Participativo da Criança e do Adolescente; 

c) Eleição da Prefeita Mirim de Aquiraz; 

d) Visitas de alunos da rede municipal à Secretaria de Finanças através do Projeto 

Conhecendo a SEFIN; 

e)  Realização de cursos sobre educação fiscal para servidores da SEFIN e da Secretaria de 

Educação (SEDUC); 

f) Realização de cursos para Formação de Multiplicadores de Educação Fiscal para 
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servidores da SEFIN e SEDUC; 

g) Entrega ao Prefeito de Aquiraz, das propostas elaboradas pelas crianças e adolescentes do 

Município em evento do OPCA através da Prefeita Mirim; 

h) Visitas às escolas municipais para divulgar o Programa de Educação Fiscal, com 

apresentação de esquete teatral, realização de gincanas e palestras; 

i) Realização da 1ª edição do Prêmio Cidadania e Educação Fiscal; e 

j) Realização do Dia da Criança Cidadã. 

  Nesse sentido, a gestora do Programa de Educação Fiscal de Aquiraz informou que 

são utilizados instrumentos lúdicos como o teatro, a paródia, a música, além de palestras e 

gincanas, com o objetivo de despertar o interesse dos alunos para um tema que não é simples 

de transmitir. 

Como resultado dessas atividades desenvolvidas em 2013, o Programa de Educação 

Fiscal de Aquiraz conseguiu atingir 14 escolas públicas do Município, que representam 

33,11% da rede municipal de ensino, que é composta por 45 escolas, totalizando cerca de 

13.082 estudantes (SEFIN, 2014b). 

Além disso, outro produto das ações do Programa de Educação Fiscal de Aquiraz foi a 

elaboração da paródia “Tributos”, feita tomando por base a canção “Bad Romance” da 

cantora norte-americana Lady Gaga, que ganhou repercussão nacional em diversos sites de 

notícias. A paródia procura explicar que o pagamento dos impostos está diretamente 

relacionado com a prestação de serviços públicos de qualidade pelo Estado. 

 Ademais, a gestora entrevistada apontou ainda como resultados das ações 

desenvolvidas em Aquiraz: a produção de cartilhas pelos próprios alunos acerca do tema; o 

desenvolvimento e a apresentação da peça teatral vencedora da 1ª Edição do Prêmio 

Cidadania e Educação Fiscal em outras escolas e instituições; e o compromisso assumido pela 

Administração Municipal de atender as demandas estabelecidas no OPCA de 2013.  

Assim sendo, a direção do projeto, buscando dar continuidade à ascensão do 

Programa, definiu como meta fazer com que os conhecimentos sobre educação fiscal sejam 

disseminados em 62% das escolas municipais de Aquiraz em 2014 e que em 2015 todas as 

escolas da rede municipal sejam contempladas com essa temática (SEFIN, 2014b). 

Para que isso ocorra, em 2014 a direção do Programa de Educação Fiscal de Aquiraz 



50 

 

 

 

deu continuidade a ações de sucesso como o Prêmio Cidadania e Educação Fiscal, que chegou 

à sua segunda edição, bem como o Dia da Criança Cidadã. Além disso, o programa contou 

com novas ações, tais como a produção do Jornal de Educação Fiscal de Aquiraz, o 

lançamento do blog de Educação Fiscal e o Concurso para a Criação da Logomarca e Mascote 

do Programa de Educação Fiscal do Município de Aquiraz.   

Nesse contexto, o Prêmio Cidadania e Educação Fiscal busca estimular a elaboração 

de trabalhos de pesquisa, arte e cultura voltados nas áreas de finanças, tributação, auditoria e 

contabilidade, no âmbito da Administração Pública Municipal. Assim sendo, os alunos 

inscritos na segunda edição do Prêmio concorreram em duas categorias diferentes, sendo a 

primeira voltada para os alunos do 3º ao 6º anos e a segunda para os alunos que cursavam do 

7º ao 9º anos. Nesse sentido, os participantes concorreram nas modalidades desenho e frase, 

redação, paródia ou música e esquete teatral. 

Além disso, foi realizado o Dia da Criança Cidadã. Essa ação, que é voltada para a 

comemoração do dia das crianças, proporcionou aos participantes apresentações teatrais e de 

dança, torneios esportivos e a distribuição de presentes para as crianças envolvidas. 

Nesse cenário, a produção do Jornal de Educação Fiscal de Aquiraz foi outra 

importante atividade desenvolvida. O jornal é produzido por crianças, jovens e adultos e tem 

como proposta informar a sociedade, de forma descontraída e objetiva, a respeito de temas 

tributários e das atividades desenvolvidas pela SEFIN. 

Dentre as atividades desenvolvidas, destaca-se ainda o Concurso para a Criação da 

Logomarca e Mascote do Programa de Educação Fiscal. Segundo a gestora entrevistada, o 

objetivo do concurso é fazer com que os alunos sintam-se de fato participantes do Programa a 

partir da criação artística dos mesmos. 

Por fim, a criação do blog de Educação Fiscal é uma forma de divulgação das ações 

realizadas no Programa. A página está inserida no site da SEFIN e nela são colocadas fotos, 

vídeos, cartilhas, jogos e notícias relacionadas às atividades executadas em Aquiraz.  

Além de dar continuidade às ações de sucesso, outro objetivo da gestão do programa 

para 2014 é fazer com que os demais servidores da SEFIN participem do programa. Isto 

posto, a gestora da Divisão de Educação Fiscal do Município afirmou que o objetivo é 

conquistar 100% dos servidores da Secretaria de Finanças para que todos participem 

efetivamente do programa. Nesse sentido, informa a entrevistada, houve um ciclo de palestras 
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promovido pelo Secretário de Finanças do Município que abordavam temas pertinentes à 

educação fiscal. 

Apesar dos relevantes resultados obtidos em curto período, o Programa de Educação 

Fiscal de Aquiraz necessita de melhorias para que suas ações sejam ampliadas e possam 

atingir um número maior de pessoas. Nesse aspecto, a entrevistada afirmou que a dificuldade 

na obtenção de recursos e a falta de infraestrutura são as maiores dificuldades enfrentadas 

para o desenvolvimento do Programa. 

Assim sendo, diante das dificuldades apontadas pela gestora e com o objetivo de 

comparar os programas, vale destacar como se dá o financiamento das atividades voltadas à 

educação fiscal desenvolvidas no Município de Fortaleza. 

Nesse sentido, o Município de Fortaleza está à frente de Aquiraz, pois regulamentou 

seu programa de educação fiscal através da Lei nº 9.825, de 11 de novembro de 2011, 

assegurando gastos de até 0,04% da Receita Corrente Líquida do Município para 

financiamento das ações relativas à educação tributária. Além disso, a referida norma prevê 

ainda a possibilidade de captar recursos de empresas públicas ou privadas e de organismos 

multilaterais que se habilitarem para patrocinar ações voltadas para a educação fiscal.    

No entanto, é preciso levar em consideração que o Município de Fortaleza começou a 

desenvolver seu programa de educação fiscal muito antes do Município de Aquiraz. Ademais, 

devem ser considerados outros fatores para efeito comparativo dos programas, como o 

tamanho dos municípios, a economia dessas localidades, seus potenciais de arrecadação, os 

perfis populacionais, seus índices educacionais, dentre outros. 

Apesar das disparidades evidentes entre os dois municípios em relação aos diversos 

fatores apontados, Fortaleza configura-se como um exemplo a ser seguido por Aquiraz no que 

tange à regulamentação dos programas voltados para a educação fiscal. 

Nesse contexto, vale salientar que, ao mesmo tempo em que o Programa de Educação 

Fiscal de Aquiraz deve seguir o modelo utilizado pelo Município de Fortaleza no que se refere 

à regulamentação, pode também ser visto como exemplo por outros municípios que sequer 

incluíram em sua pauta de planejamento o desenvolvimento da educação tributária. 

Ao ser questionada sobre por qual motivo muitos municípios ainda não aderiram ao 

Programa Nacional de Educação Fiscal, a gestora da Divisão de Educação Fiscal de Aquiraz 

apontou três motivos que colaboram para formar este cenário, quais sejam: a falta de 
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informação sobre tema, o fato de não ser obrigado por nenhuma lei e o desafio em que se 

consiste a implementação de um programa dessa natureza. 

Com efeito, pela dificuldade em se obter recursos financeiros e humanos, implementar 

um programa de educação fiscal não é uma tarefa fácil, pois nem todas as pessoas estão 

abertas a esse novo debate. Entretanto, uma vez implantado, surge como desafio fazer com 

que o programa não seja descontinuado. 

Maia (2010) aponta que no Município de Caucaia, apesar de terem sido desenvolvidas 

diversas atividades reconhecidas nacionalmente no âmbito da educação fiscal, o programa não 

foi incluído pela Prefeitura daquele Município no planejamento do ano de 2010. 

Diante deste desafio, a gestora entrevistada afirmou que a ideia desde o início do 

projeto é que o Programa de Educação Fiscal de Aquiraz não seja descontinuado com 

eventual troca de gestão. Para dificultar que isso ocorra, segundo a entrevistada, é necessário 

conquistar o máximo possível de adeptos ao programa, regulamentar o mesmo, inserir no 

orçamento municipal recursos destinados ao desenvolvimento do programa e criar a cargos no 

organograma da Secretaria de Finanças do Município. 

Além de conhecer a percepção da coordenação do Programa de Educação Fiscal de 

Aquiraz, buscou-se diagnosticar a avaliação dos alunos e professores acerca da educação 

fiscal como instrumento que favorece o exercício da cidadania. Para isso, foram aplicados 

questionários distintos para os professores e alunos vencedores da 2ª Edição do Prêmio 

Cidadania e Educação Fiscal. Assim sendo, a seguir serão demonstrados os resultados das 

perguntas contidas nos questionários aplicados. 

 

5.3 A percepção de alunos e professores acerca do Programa de Educação Fiscal de 

Aquiraz 

 

Com o objetivo de identificar a opinião dos alunos e professores participantes do 

Programa, foi definida uma amostra intencional composta de 6 professores e 18 alunos, 

entretanto apenas 3 professores e 11 alunos responderam o questionário. No entanto, vale 

salientar que todos os demais participantes da amostra responderam os questionários, 

representando 100% de participação da amostra final.   
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Isto posto, tanto o questionário aplicado aos alunos quanto o questionário aplicado aos 

professores foram divididos em dois blocos de perguntas. Desta maneira, enquanto no 

primeiro bloco buscou-se identificar os perfis dos respondentes, no segundo objetivou-se 

conhecer as opiniões dos respondentes acerca do Programa de Educação Fiscal de Aquiraz. 

O primeiro bloco de perguntas dos questionários aplicados aos alunos e professores 

eram compostos de 5 e 6 questões, respectivamente, acerca de aspectos gerais dos 

participantes que buscavam caracterizar os perfis dos respondentes, conforme será mostrado a 

seguir. 

 

5.3.1 Perfis dos respondentes  

  

No questionário dos alunos, pretendeu-se inicialmente identificar o sexo dos 

participantes, conforme pode ser observado no Gráfico 01.  

                Gráfico 01 – Sexo dos alunos do Programa de Educação Fiscal 

 
                    Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

Assim sendo, detectou-se que a maior parte dos alunos atingidos pelas ações do 

Programa, correspondente a 92%, era predominantemente do sexo feminino. 

Além disso, dado que o Programa focaliza a educação de crianças e adolescentes, 

procurou-se identificar a idade dos participantes, conforme pode ser visto no Gráfico 02. 
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                      Gráfico 02 – Idade dos 

                           Fonte: Dados da pesquisa (2014)

De acordo com o Gráfico 02, o Programa não contempla alunos que possuem idade 

inferior a 10 anos e superior a 16 anos. Ademais, fica evidenciado que 73% dos participantes 

possuem entre 14 e 16 anos e 27% possuem entre 11 e 13 anos, 

a faixa etária atendida pelo Programa em adolescentes de 11 a 16 anos.

A inquirição procurou ainda apontar o valor total da renda familiar de cada 

participante como parâmetro para a definição dos perfis. O Gráfico 03 demonstra 

resultados obtidos. 

               Gráfico 03 – Renda total familiar dos 

                   Fonte: Dados da pesquisa (2014)
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De acordo com o Gráfico 02, o Programa não contempla alunos que possuem idade 

inferior a 10 anos e superior a 16 anos. Ademais, fica evidenciado que 73% dos participantes 
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alunos participantes possuem renda total familiar entre R$ 362,00 e R$ 

informaram que a renda de suas famílias está entre R$ 724,00 e R$ 1.086,00.

Além disso, os alunos 

compõe suas famílias e habitam o mesmo lar

quantidade de pessoas que moram na mesma

                Gráfico 04 – Quantidade de membros da família

                   Fonte: Dados da pesquisa (2014)
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evidentes as disparidades sociais facilmente encontradas no Brasil.
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representando 55% do total, e que os demais cursam o 6º, 7º e 8º anos, conforme pode ser 

visto no Gráfico 05. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2 a 3

participantes possuem renda total familiar entre R$ 362,00 e R$ 

da de suas famílias está entre R$ 724,00 e R$ 1.086,00.

Além disso, os alunos foram questionados em relação ao número de membros que 

e habitam o mesmo lar. Dessa forma, o Gráfico 04 evidencia a 

quantidade de pessoas que moram na mesma residência do respondente.
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Fonte: Dados da pesquisa (2014) 
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                Gráfico 05 – Série que os 

                   Fonte: Dados da pesquisa (2014)
 

Nesse contexto, a 

respondentes do questionário não estão com sua vida escolar atrasa

série correspondente às suas respectivas idades.

 Assim sendo, as respostas obtidas através da aplicação do ques

possibilitaram definir o perfil dos alunos participantes do Programa de Educaç

Aquiraz, conforme evidencia

Tabela 03 – Perfil dos alunos participantes do Programa de Educação Fiscal de 
Aquiraz 

Variável

Renda total familiar

Nº de membros da família

Série que cursam

                        Fonte: Dados da pesquisa (2014)
 

Para a definição desse perfil

Conforme Correa (2003), a moda é o valor que se repete com maio

conjunto de dados. 
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 análise conjunta dos Gráficos 02 e 05 permite inferir que os 

respondentes do questionário não estão com sua vida escolar atrasada. Isto é, estão cursando a 
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conforme evidencia a Tabela 03. 

Perfil dos alunos participantes do Programa de Educação Fiscal de 

Variável  Perfil 

Sexo Feminino 

Idade Entre 14 e 16 anos

Renda total familiar Entre R$ 362,00 e R$ 724

Nº de membros da família Entre 4 e 5 pessoas

Série que cursam Nono ano 

Fonte: Dados da pesquisa (2014) 
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Em relação aos professores alcançados pelo Programa, o questionário buscou 

descobrir aspectos tais como: faixa etária; formação acadêmica; área de formação; séries 

lecionadas pelo docente; quantidade de escolas municipais em que professor leciona; e 

quantidade de escolas lecionadas pelo docente que aderiram ao Programa. 

Desta forma, inicialmente constatou-se que a totalidade dos respondentes possuem 

idade entre 30 e 40 anos. Além disso, percebeu-se que 2 são graduados como especialistas 

enquanto apenas 1 possui mestrado. 

Por outro lado, descobriu-se que atuam no Programa de Educação Fiscal de Aquiraz, 

em igual proporção, professores formados em Ciências Humanas, Exatas e Biológicas. 

Ademais, notou-se ainda que 2 dos docentes indagados lecionam do sexto ao nono ano. 

Por fim, observou-se que 2 dos respondentes são professores em apenas uma escola da 

rede municipal de Aquiraz e que estas escolas foram contempladas com as ações de educação 

fiscal desenvolvidas no Município. No entanto, vale ressaltar que um dos docentes informou 

lecionar em duas escolas participantes do Programa. 

Assim sendo, com os dados obtidos junto aos docentes que trabalham com o tema 

tratado nesta pesquisa, foi possível traçar um perfil, utilizando-se novamente a moda como 

medida de posição, conforme mostra a Tabela 04. 

Tabela 04 – Perfil dos professores participantes do Programa de Educação Fiscal de Aquiraz 

Variável  Perfil 

Idade Entre 30 e 40 anos 

Formação acadêmica Especialista 

Área de formação Ciências Humanas, Exatas e Biológicas 

Séries lecionadas Entre o 6º e o 9º ano 

Nº de escolas municipais em que leciona Apenas uma 

Nº de escolas lecionadas que participam do Programa 
Apenas uma 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2014) 
 

Diante dos dados, verifica-se que o Programa proporciona a participação de docentes 

de diversas áreas de atuação acerca de uma temática que, por ser voltada para a questão da 



 

 

 

cidadania, deve englobar todas as pessoas. Além disso, confirma

de fato são as crianças e os adolescentes daquele Município. 

Nesse contexto, após a definição dos perfis dos participantes do Programa de 

Educação Fiscal de Aquiraz, pretendeu

professores a respeito das ações desenvolvidas naque

mostrados os resultados. 

 

5.3.2 Percepções dos alunos 

 

Em relação ao segundo bloco de perguntas, vale ressaltar que foram inseridas algumas 

indagações idênticas nos dois questionários

de alunos e professores caso houvesse alguma discrepância 

determinado aspecto do Programa. 

apenas aos alunos e outras apenas aos professores.

Sendo assim, inicialmente buscou

importante ter aulas sobre educação fiscal na escola. Nesse aspecto descobriu

totalidade dos respondentes informou que acham a inserção dessa te

importante.  

Nesse cenário, os alunos foram indagados a respeito de suas avaliações acerca do 

Programa de Educação Fiscal de Aquiraz, conforme pode ser visualizado no Gráfico 06.
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Dessa forma, percebe

outros 18% o avaliam como bom. 

regular, observa-se que a iniciativa da Secretaria de Finanças de Aquiraz 

maioria dos alunos daquele município.

Além disso, procurou

demais professores e dos diretores das escolas abrangi

conforme mostra o Gráfico 07.

Gráfico 07 – Avaliação da participação de professores e diretores no Programa de 
Educação Fiscal de Aquiraz

                       Fonte: Dados da pesquisa (2014)
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Gráfico 08 – Avaliação dos recursos pedagógicos utilizados no Programa de 
Educação Fiscal de Aquiraz 

 
                        Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

Assim sendo, constatou-se que a intenção de inserir o lúdico, através da música e do 

teatro, por exemplo, impulsionaram a ótima avaliação deste aspecto do Programa. Com efeito, 

para despertar o interesse nas crianças e adolescentes acerca de qualquer que seja o assunto, 

são necessários instrumentos inovadores para a transmissão do conhecimento. 

 Nesse contexto, perguntou-se aos alunos se os assuntos relacionados à educação fiscal 

já haviam sido abordados por algum professor antes da implantação do Programa. Diante 

disso, verificou-se que a maioria dos respondentes (55%) não tinham se deparado com essa 

temática em sala de aula antes do Programa começar. 

 Além disso, os alunos responderam ainda a respeito do nível de conhecimento sobre 

educação fiscal que eles avaliam ter adquirido com o Programa, conforme pode ser visto na 

Tabela 05. 

                    Tabela 05 – Nível de conhecimento adquirido pelos alunos 

 

 

 

 

 

 

 
 
                           Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

55%

36%
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Ótimo
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Regular
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Nível Nº de alunos % 

Ótimo 0     0 

Bom 9      82 

Regular 2      18 

Ruim 0     0 

Péssimo 0     0 

Total                 11       100 
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Diante dos dados, verifica-se que, apesar de 82% dos respondentes considerarem ter 

adquirido um bom nível de conhecimento sobre educação fiscal através do Programa, destaca-

se o fato de nenhum dos questionados terem considerado “ótimo” o nível de conhecimento 

obtido. Assim sendo, esse fato precisa ser considerado na definição das metodologias 

empregadas para que haja evolução nesse aspecto.   

Por fim, buscou-se descobrir dos alunos as ações, que segundo os mesmos, devem ser 

realizadas para melhorar o Programa de Educação Fiscal de Aquiraz. Dessa forma, as 

respostas dos discentes foram direcionadas à expansão do Programa dentro e fora das escolas. 

Segundo os respondentes, enquanto dentro das escolas as demais séries dos ensinos 

fundamental e médio deveriam ter acesso a esse tipo de conhecimento, fora do ambiente 

escolar o Programa deveria ser mais divulgado para a população.  

 

5.3.3 Percepções dos professores acerca do Programa de Educação Fiscal de Aquiraz  

 

 Inicialmente, os professores foram questionados a respeito de suas avaliações em 

relação ao Programa de Educação Fiscal de Aquiraz. Dessa forma, observou-se que a 

totalidade dos respondentes avalia o Programa como ótimo ou bom. Assim sendo, verifica-se 

que, assim como os alunos, os professores aprovam o Programa. 

Ademais, buscou-se investigar as opiniões dos docentes acerca da participação dos 

demais professores e dos diretores das escolas atingidas pelas ações de educação fiscal. Nesse 

aspecto, constatou-se que, enquanto 2 respondentes avaliaram a participação de professores e 

diretores como ótima ou boa, 1 professor avaliou como razoável essa participação.  

Além disso, objetivou-se desvendar qual era a avaliação dos indagados no que se 

refere à participação dos servidores da SEFIN no Programa. Nesse quesito, descobriu-se que 

todos os professores classificaram como ótima a participação dos funcionários da Secretaria 

de Finanças no Programa. Assim sendo, constata-se a semelhança de opiniões de alunos e 

professores em relação a esse aspecto. 

Nesse contexto, tentou-se ainda averiguar as opiniões dos docentes acerca dos recursos 

pedagógicos utilizados na transmissão dos conhecimentos sobre educação fiscal. Diante disso, 

verificou-se que todos os professores classificaram os recursos como ótimo ou bom. Nesse 



62 

 

 

 

aspecto, conclui-se que a diversificação de metodologias de ensino é fundamental para que o 

professor consiga despertar a atenção do aluno para os temas lecionados. 

Por outro lado, os professores foram questionados acerca das premiações estabelecidas 

para os alunos e docentes vencedores do Prêmio Cidadania e Educação Fiscal. Nesse sentido, 

a premiação, que variou entre 250,00 e 800,00 reais para alunos e entre 150,00 e 300,00 reais 

para os docentes, foi avaliada por 67% dos respondentes como ótima.  

Além disso, tentou-se detectar se houve algum tipo de resistência dos discentes por 

ocasião da implantação do Programa. Nesse aspecto, todos os professores informaram que a 

receptividade foi boa. Dessa forma, o fato dessa receptividade não ter sido considerada como 

ótima, revela certa dificuldade em implantar o projeto, ratificando o que a gestora entrevistada 

afirmou. 

Ademais, visando observar o nível de satisfação dos professores com o Programa, os 

docentes foram indagados se tinham interesse em continuar trabalhando com o tema 

Educação Fiscal. Nesse aspecto, verificou-se que todos os pesquisados informaram ter 

interesse em continuar desenvolvendo essa temática no ambiente escolar. Diante disso, um 

dos docentes afirmou que a continuidade desse trabalho “possibilitará aos discentes um 

conhecimento aprofundado e contínuo sobre os direitos e deveres como cidadão [...]”. 

Por fim, buscou-se descobrir, sob a ótica dos professores, quais ações devem ser 

realizadas para melhorar o Programa de Educação Fiscal de Aquiraz. Nesse sentido, 

igualmente aos alunos, os docentes afirmaram o Programa deveria ser mais divulgado e 

expandido com o intuito de conquistar mais adeptos .  

Diante disso, verifica-se o anseio social de expandir as ações de educação fiscal para 

os mais diversos setores da sociedade. Com efeito, essa disseminação de conhecimento 

contribui para o desenvolvimento de uma sociedade mais participativa e consciente dos seus 

direitos e deveres. No entanto, vale ressaltar, trata-se de um processo lento do qual a 

consolidação de um programa dessa natureza é parte fundamental.  
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6 CONCLUSÕES 

 

No intuito de analisar as ações desempenhadas pela Prefeitura Municipal de Aquiraz, 

por meio da atuação da Secretaria de Finanças daquele Município, no âmbito do 

desenvolvimento da educação fiscal, a presente pesquisa concentrou-se em descobrir as 

opiniões de gestores, professores e alunos atingidos por tais ações em relação ao Programa de 

Educação Fiscal de Aquiraz. 

Dessa forma, concluiu-se que a inserção da educação fiscal como tema transversal no 

ambiente escolar tem o objetivo principal de tornar claro para os alunos o papel que os 

mesmos podem e devem desempenhar na sociedade. Com efeito, a explicação de conceitos 

relacionados aos direitos e deveres que os cidadãos possuem, pode despertar nas pessoas o 

desejo de participar ativamente das decisões que de alguma maneira o afetam. 

Nesse sentido, vale ressaltar, a educação fiscal não pode ser entendida apenas como 

um tema que trata somente sobre as relações tributárias. Na realidade, a educação fiscal 

utiliza-se dos conceitos tributários para tentar explicar às pessoas como se dá a relação entre 

Estado e sociedade. 

Assim sendo, verificou-se através da entrevista realizada que o Programa de Educação 

Fiscal de Aquiraz busca, através de diversas iniciativas, fazer com que os jovens daquele 

Município percebam o contexto social no qual estão inseridos. Nesse sentido, a utilização do 

lúdico é essencial para despertar em crianças e adolescentes a vontade de aprender sobre essa 

temática. 

Nesse contexto, observou-se através das opiniões coletadas nos questionários 

aplicados o desejo social de expandir as ações do Programa de Educação Fiscal de Aquiraz 

para além das escolas. Essa expansão depende diretamente da consolidação do Programa e 

está relacionada com a conquista de mais adeptos e com a expansão do público alvo. 

Além disso, a análise dos documentos relativos ao Programa de Educação Fiscal 

disponibilizados pela SEFIN de Aquiraz possibilitou elencar e descrever as ações promovidas 

pela Prefeitura no que se refere à educação fiscal. 

Nesse cenário, conclui-se que as ações desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de 

Aquiraz são caracterizadas essencialmente pela utilização de diversos recursos pedagógicos 

que, através do lúdico, buscam atrair a atenção de crianças, adolescentes, servidores 
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municipais e sociedade em geral para essa temática. Ademais, através dessas ações, busca-se 

despertar nas pessoas atingidas pelos ensinamentos do Programa o desejo de ser um cidadão 

mais participativo no meio social.    

Dentro dessa perspectiva, a continuidade do Programa desenvolvido em Aquiraz é 

fundamental para que os conhecimentos relativos à educação fiscal sejam incorporados na 

sociedade e culminem na formação de cidadãos mais conscientes. Entretanto, essa 

continuidade depende diretamente da regulamentação do Programa através de normas que 

assegurem, por exemplo, os recursos necessários ao seu desenvolvimento. 

No entanto, a presente pesquisa limitou-se em pesquisar apenas um Município e, além 

disso, no que se refere às percepções de alunos e professores, o tamanho da amostra analisada 

não permite afirmar que os resultados demonstrados sejam os mesmos para outros 

municípios.  

Nesse sentido, sugere-se um estudo comparativo entre os programas de educação 

fiscal dos principais municípios cearenses para verificar as percepções dos participantes, além 

de possíveis diferenças existentes entre programas desenvolvidos em localidades distintas.  
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APÊNDICES 
 
APÊNDICE A – Questionário aplicado aos alunos participantes do Programa de 
Educação Fiscal de Aquiraz 
 

 

BLOCO I – PERFIL DO RESPONDENTE  

 

1. Qual o seu sexo?  

(   ) Masculino 

(   ) Feminino 

 

2. Sua idade é: 

(   ) Menos que 8 anos. 

(   ) Entre 8 e 10 anos. 

(   ) Entre 11 e 13 anos. 

(   ) Entre 14 e 16 anos. 

(   ) Mais que 16 anos. 

 

3. A renda total de sua família é: 

(   ) até R$ 362,00. 

(   ) entre R$ 362,00 e R$ 724,00. 

(   ) entre R$ 724,00 e R$ 1.086,00. 

(   ) R$ 1.086,00 a R$ 1.448,00. 

(   ) superior  a R$ 1.448,00. 

 

4. Quantas pessoas moram na sua casa? 

(   ) 2 a 3. 

(   ) 4 a 5. 

(   ) 6 a 7. 

(   ) mais de 7. 

 

5. Qual a série que você estuda? 

(   ) segundo ano. 

(   ) terceiro ano. 
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(   ) quarto ano. 

(   ) quinto ano. 

(   ) sexto ano. 

(   ) outro. Qual? __________________ 

 

BLOCO II – SOBRE EDUCAÇÃO FISCAL  

 

6. Você acha importante ter aulas sobre educação fiscal na escola? 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

 

7. Qual é a sua avaliação sobre o Programa de Educação Fiscal desenvolvido no 

Município de Aquiraz? 

(   ) Ótimo. 

(   ) Bom. 

(   ) Regular. 

(   ) Ruim. 

(   ) Péssimo. 

 

8. Em sua opinião, como pode ser avaliada a participação dos professores no Programa 

de Educação Fiscal de Aquiraz? 

(   ) Ótimo. 

(   ) Bom. 

(   ) Regular. 

(   ) Ruim. 

(   ) Péssimo. 

9. Em sua opinião, como pode ser avaliada a participação dos servidores da SEFIN no 

Programa de Educação Fiscal de Aquiraz? 

(   ) Ótimo. 

(   ) Bom. 

(   ) Regular. 

(   ) Ruim. 

(   ) Péssimo. 
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10. Antes da implantação do Programa de Educação Fiscal, algum professor já havia 

falado a respeito dos temas abordados pelo programa? 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

 

11. Como você avalia os recursos pedagógicos (teatro, música, palestra, site etc) utilizados 

pelo Programa de Educação Fiscal de Aquiraz? 

(   ) Ótimo. 

(   ) Bom. 

(   ) Regular. 

(   ) Ruim. 

(   ) Péssimo. 

 

12. Qual o nível de conhecimento sobre educação fiscal você avalia ter adquirido com as 

atividades do Programa?  

(   ) Ótimo. 

(   ) Bom. 

(   ) Regular. 

(   ) Ruim. 

(   ) Péssimo. 

 

13. Em sua opinião, o que deve ser feito para melhorar o Programa? 

Resp.:______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Questionário aplicado aos professores participantes do Programa de 
Educação Fiscal de Aquiraz 

 

BLOCO I – PERFIL DO RESPONDENTE  

 

1. Sua idade é: 

(   ) Menos que 25 anos. 

(   ) Entre 25 e 30 anos. 

(   ) Entre 35 e 40 anos. 

(   ) Entre 40 e 45 anos. 

(   ) Mais de 45 anos. 

 

2. Qual é sua formação acadêmica? 

(   ) graduação. 

(   ) especialização. 

(   ) mestrado. 

(   ) doutorado. 

 

3. Qual é sua área de formação? 

(   ) Ciências Humanas (Ex.: português e história). 

(   ) Ciências Exatas (Ex.: matemática e física). 

(   ) Ciências Biológicas (Ex.: biologia e química). 

 

4. Em quais séries você leciona? (pode ser marcada mais de uma opção, se for o caso).  

(   ) segundo ano. 

(   ) terceiro ano. 

(   ) quarto ano. 

(   ) quinto ano. 

(   ) sexto ano. 

(   ) outro. Qual? ____________________ 

 

5. Em quantas escolas da rede municipal você leciona? 

(   ) apenas uma. 

(   ) duas. 
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(   ) três. 

(   ) quatro. 

(   ) mais de quatro. 

 

6. Das escolas em que você ensina, quantas aderiram ao Programa de Educação Fiscal? 

(   ) apenas uma. 

(   ) duas. 

(   ) três. 

(   ) quatro. 

(   ) mais de quatro. 

 

BLOCO II – SOBRE EDUCAÇÃO FISCAL 

 

7. Qual é a sua avaliação sobre o Programa de Educação Fiscal desenvolvido no 

município de Aquiraz? 

(   ) Ótimo. 

(   ) Bom. 

(   ) Regular. 

(   ) Ruim. 

(   ) Péssimo. 

 

8. Em sua opinião, como pode ser avaliada a participação dos servidores da SEFIN no 

Programa de Educação Fiscal de Aquiraz? 

(   ) Ótimo. 

(   ) Bom. 

(   ) Regular. 

(   ) Ruim. 

(   ) Péssimo. 

 

9. Como você classifica a participação dos demais professores e diretores das escolas 

participantes do Programa? 

(   ) Ótimo. 

(   ) Bom. 
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(   ) Regular. 

(   ) Ruim. 

(   ) Péssimo. 

 

10. Qual a sua avaliação a respeito da premiação estabelecida para os professores e alunos 

ganhadores do Prêmio Cidadania e Educação Fiscal? 

(   ) Ótima. 

(   ) Boa. 

(   ) Regular. 

(   ) Ruim. 

(   ) Péssima. 

 

11. Como você avalia os recursos pedagógicos (teatro, música, palestra, etc) utilizados 

pelo Programa de Educação Fiscal de Aquiraz? 

(   ) Ótimo. 

(   ) Bom. 

(   ) Regular. 

(   ) Ruim. 

(   ) Péssimo. 

 

12. Como foi a receptividade dos alunos em relação às atividades do Programa de 

Educação Fiscal do Município de Aquiraz? 

(   ) Ótima. 

(   ) Boa. 

(   ) Regular. 

(   ) Ruim. 

(   ) Péssima. 

 

13. Você tem interesse em continuar trabalhando com o tema "Educação Fiscal" em sala 

de aula? 

(   ) Sim 

(   ) Não. 

Por quê? _________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

14. Em sua opinião, o que deve ser feito para melhorar o Programa? 

Resp.:______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 
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APÊNDICE C – Roteiro de entrevista aplicado à diretora da Divisão de Educação Fiscal 
de Aquiraz 
 

1. Em sua opinião, a implantação de um programa de educação fiscal pode ser utilizada para 

promover a imagem política do gestor público? 

2. Existe ou existiu alguma resistência nas escolas para o desenvolvimento das atividades 

relacionadas ao Programa? Justifique. 

3. Como você avalia a contribuição dos professores e diretores em relação ao Programa de 

Educação Fiscal de Aquiraz? 

4. Como acontece e qual é sua avaliação sobre a participação dos demais servidores da 

SEFIN no Programa de Educação Fiscal? 

5. Como você acha que o tema educação fiscal ainda poderia ser explorado dentro da 

escola? 

6. Na sua visão, os objetivos do Programa tem sido alcançados? Justifique. 

7. Você tem interesse em continuar trabalhando com o tema educação fiscal? Justifique. 

8. Em sua opinião, o que deve ser feito para melhorar o Programa? 

9. Em sua opinião, porque muitos municípios ainda não aderiram ao Programa Nacional de 

Educação Fiscal (PNEF)?  

10. O que deve ser feito para que o Programa de Educação Fiscal de Aquiraz se torne 

permanente e não corra risco de deixar de existir por ocasião de uma eventual troca de 

gestão? 

 


