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É muito importante entender bem o que é
cidadania. Trata-se de uma palavra usada todos
os dias, com vários sentidos, mas hoje significa,
em essência, o direito de viver decentemente.

Cidadania é o direito de ter uma idéia e poder
expressá-la. É poder votar em quem quiser sem
constrangimentos. É processar um médico que age
com negligência. É devolver um produto estragado
e receber o dinheiro de volta. É o direito de ser
negro, índio, homossexual, mulher, sem ser
discriminado. De praticar uma religião sem ser
perseguido.

Há detalhes que parecem insignificantes, mas
revelam estágios de cidadania: respeitar o sinal
vermelho no trânsito, não jogar papel na rua, não
destruir telefones públicos. Por trás desse
comportamento está o respeito à coisa pública.

O direito de ter direitos é uma conquista da
humanidade. Da mesma forma que a anestesia, as
vacinas, o computador, a máquina de lavar, a pasta
de dente, o transplante de coração.

Foi uma conquista dura. Muita gente lutou e
morreu para que tivéssemos o direito de votar. E
outros batalharam para você votar aos 16 anos.
Muito sangue foi derramado pela idéia de que
todos os homens merecem a liberdade e de que
todos são iguais perante a lei.

1.1. LEITURAS DE REFLEXÃO

DIREITO DE TER DIREITOS*

Um sem número de pessoas perdeu a vida
combatendo a concepção de que o rei tudo poderia
porque tinha poderes divinos e de que aos outros
cabia somente obedecer. No século XVIII, a
rebeldia a essa situação detonou a Revolução
Francesa, um marco na história da liberdade do
homem.

No mesmo século, surgiu um país fundado na
idéia de liberdade individual: os Estados Unidos.
Foi com esse projeto revolucionário que eles se
tornaram independentes da Inglaterra.
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 ANALFABETO POLÍTICO

Bertold Brecht, “O analfabeto político”.

“Ele não ouve, não fala, nem participa dos
acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo
de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do
aluguel, do sapato e do remédio dependem de
decisões políticas. Ele é tão burro que se orgulha e
estufa o peito dizendo que odeia a política. Não
sabe, o imbecil, que de sua ignorância política
nasce a prostituta, o menor abandonado, o
assaltante e o pior de todos os bandidos, que é o
político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das
empresas nacionais e multinacionais”.

O PIOR ANALFABETO É O
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ELABORAÇÃO DE COORDENADORES E
PROFESSORES DA  REDE  MUNICIPAL

DE ENSINO FUNDAMENTAL DE
 FRANCA/SP

As atividades apresentadas no presente caderno foram elaboradas em oficinas  pedagógicas no ano
de 2004, com a coordenação da representante da Receita Federal, do Programa Nacional de Educação
Fiscal e por todos os professores de Ensino Fundamental da rede Municipal de Franca, das escolas:

-ESCOLA MUNICIPAL DR.  VALERIANO GOMES

-ESCOLA MUNICIPAL FREI LAURO DE CARVALHO BORGES

-ESCOLA MUNICIPAL PROF. ALDO PRATA

-ESCOLA MUNICIPAL PROF. ANTÔNIO MANOEL DE PAULA

-ESCOLA MUNICIPAL PROF. CÉSAR AUGUSTO DE OLIVEIRA

-ESCOLA MUNICIPAL PROF. DOMENICO PUGLIESI

-ESCOLA MUNICIPAL FLORESTAN FERNANDES

-ESCOLA MUNICIPAL PROF. JOSÉ MÁRIO FALEIROS

-ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUZINETE CORTEZ BALIEIRO

-ESCOLA MUNICIPAL PROF. PAULO FREIRE

-ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SUELI MARQUES CONTINI
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A Educação Fiscal, programa de âmbito
nacional, integrado pelos Ministérios da Fazenda
e da Educação, pela Secretaria da Receita Federal,
pela Secretaria do Tesouro Nacional e pelas
Secretarias de Fazenda de Educação de todos os
Estados brasileiros,  surge como prioridade para a
formação do cidadão participativo e para a
harmonização de sua relação com o Estado.

Sua atuação pretende impulsionar um processo
de mudança, compartilhando e alicerçando
conhecimentos sobre o Estado e suas funções, que
leve ao desenvolvimento da consciência crítica na
formação do cidadão desde a sua infância.

EDUCAÇÃO FISCAL: UMA CONTRIBUIÇÃO
NA FORMAÇÃO DO NOVO CIDADÃO

Tal processo de mudança, porém, requer que
assumamos um compromisso profissional com a
sociedade, para o qual devemos nos preparar
tecnicamente. De acordo com Paulo Freire “Na
medida em que o compromisso não pode ser um
ato passivo, mas práxis – ação e reflexão sobre a
realidade – inserção nela, ele implica
indubitavelmente um conhecimento da realidade.
    Se o compromisso só é válido quando está
carregado de humanismo, este, por sua vez só é
conseqüente quando está fundado cientificamente.
Envolta, portanto, no compromisso do profissional,
seja ele quem for,  está a exigência de seu constante
aperfeiçoamento”. (Paulo Freire, in Educação e
Mudança, página 21)

Neste contexto, é imprescindível o papel da
Escola como espaço de reflexão das questões
sociais na perspectiva da cidadania. Para isto, o
professor deve também se desenvolver como
sujeito crítico da realidade, reconhecendo-se
cidadão, consciente de direitos e deveres,
valorizando-se profissionalmente.
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O tema cidadania se faz presente no cotidiano de todos,

a todo o momento. É objetivo explícito dos Parâmetros

Curriculares Nacionais, quando preconiza que os alunos

“sejam capazes de compreender a cidadania como

participação social e política, assim como exercício de

direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no

dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio

às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo

respeito”.

Mais importante, porém, que conceituar cidadania, é

exercê-la e, para tanto, a apropriação de conhecimentos é

indispensável.

Dentro do contexto da Educação Fiscal, devemos ser

capazes de, ao longo das atividades desenvolvidas,

compreender:

1. CIDADANIA

-     Quais são os direitos e deveres do cidadão;

- Diferenças entre interesse individual e interesse coletivo;

- O que é e para que existe o Estado;

- Qual o papel do Estado e quais são suas atividades;

- De onde vem o dinheiro que financia as atividades do Estado;

- Quem paga os impostos;

- Como o cidadão participa das decisões da sociedade.
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Gioia Matilde Alba Tumbiolo Tosi

Representante da Receita Federal em Franca

Programa Nacional de Educação Fiscal

Junho de 2005

O presente caderno, fruto de reuniões e
discussões dos coordenadores pedagógicos e
professores da Rede Municipal de Ensino
Fundamental de Franca/SP, com representantes da
Receita Federal, do Programa Nacional de
Educação Fiscal, pretende ser um guia orientador
de atividades possíveis de realizar com os
educandos ao longo do ano, tratando da Educação
Fiscal dentro do conceito de transversalidade,
conforme definido nos PCNs (Parâmetros
Curriculares Nacionais do MEC).

O assunto deve ser abordado nas diversas séries
a partir da educação infantil, bastando, para isto, a
adequação das atividades sugeridas. Estas, por sua
vez, foram elaboradas partindo-se sempre da
realidade local dos alunos, o que, na prática, levou
à sua classificação nos temas:

-Cidadania;
-Serviço público: direito ou caridade?;
-O bem público é nosso;
-Trabalho, consumo e comércio.

Diante da necessidade sentida pelos educadores
de se instrumentalizar com conhecimentos, em um
processo conjunto de formação da cidadania, que
envolvesse educandos e educadores, cada capítulo
deste caderno traz, de um lado, leituras de reflexão
e conceitos de educação fiscal destinados aos
professores e, de outro, atividades e sugestões de
leituras, músicas, filmes, a serem desenvolvidos
com as crianças.

No que diz respeito aos conceitos de educação
fiscal, obviamente a relação sugerida não é
exaustiva e tampouco deve ser utilizada apenas
em sua totalidade quando do desenvolvimento
das atividades com as crianças.
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Situação problema
        -    Por que os latões de lixo não estão sendo utilizados de forma adequada?

Objetivo
        -    Partindo da necessidade de reciclagem do lixo, levar a mudanças de hábitos e atitudes para
              o exercício da cidadania.

Ações e operações
         -    Monitores do recreio (fiscalizar atitudes – aplicação de penalidades),  Confecção de panfletos

  (ilustração e distribuição na comunidade).

Conceitos disciplinares
      -    Português (escrita, leitura e oralidade), Matemática (situações problema, sistema monetário e
            gráfico), Ciências (saúde e conservação) e Geografia (conservação do solo).

Temas transversais
     -      Conservação do meio ambiente, Classificação do lixo (orgânico e inorgânico), Importância da
            reciclagem e a Questão monetária (taxas, tributos e salários).

ATIVIDADE 5:  CIDADÃOS PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE
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Desde então, os direitos foram se alargando, se
aprimorando, e a escravidão foi abolida. Alguém
consegue imaginar nos dias de hoje um país
defendendo a importância dos escravos para a
economia? No entanto, este argumento foi usado
muito tempo no Brasil. Os donos de terra
alegavam que, sem escravos, o país sofreria uma
catástrofe. Eles se achavam no direito de espancar
e até de matar os escravos que fugissem. Nessa
época, o voto era um privilégio: só poderia votar
quem tivesse dinheiro. E, para se candidatar a
deputado, só com muita riqueza em terras.

Nos últimos séculos, os trabalhadores
ganharam direitos. Imagine que na Europa, há
pouco mais de cem anos, crianças chegavam a
trabalhar até 15 horas por dia. E não tinham férias.

A mulheres, relegadas a segundo plano,
passaram a poder votar, símbolo máximo da
cidadania. Até há pouco tempo, justificava-se
abertamente o direito do marido bater na mulher
em nome da “honra”.

Em 1948, ainda sob a emoção da vitória contra
as forças totalitárias na Europa, surgiu a
Declaração Universal dos Direitos do Homem,
aprovada pela ONU (Organização das Nações
Unidas). Com essa declaração, consagrou-se a
visão de que, além da liberdade de votar, de não
ser perseguido por suas convicções, o homem tem
direito a uma vida digna.

*Gilberto Dimenstein, in “O Cidadão de Papel”.

A onda dos direitos mudou a cara e o mapa do
mundo no final do século XX. Assistimos à
derrocada dos regimes comunistas com a extinção
da União Soviética. Os países do Leste europeu
converteram-se à democracia. A América Latina,
tão viciada em ditadores, viu surgir na década de
1980 uma geração de presidentes eleitos
democraticamente. Entre o final da década de 1980
e o início da década de 1990, desfez-se na África
do Sul o odioso regime de segregação racial – o
apartheid.

Agora, dez anos depois, no início do século XXI,
cai mais uma máscara da sociedade: vêm a lume
os crimes violentos cometidos contra crianças
absolutamente indefesas.
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Situação problema
      -     Escassez de recursos diante das grandes necessidades da comunidade.

Objetivo
       -       Conscientizar os alunos  do que é  necessário para alcançar o bem-estar social, ou seja, quais
              são nossos deveres, enquanto cidadãos, para usufruir nossos direitos (necessidades do bair-
             ro, professores especializados, UBS, asfalto de qualidade, etc.)

Ações e operações
-Levantamento das necessidades da Escola (roda de conversa, pesquisa individual e pesquisa

de campo);
-Atitudes de conservação (placa de valores, dramatização e  música);
-Confecção de panfletos (pelos alunos, com distribuição na comunidade).

Conceitos disciplinares
-História: evolução histórica;
-    Português: escrita, leitura e oralidade;
-    Matemática: estatística, ganho e perda;
-    Geografia: modificação da paisagem.

Temas transversais
-Cidadania e ética, Responsabilidade, Bem-estar social, Participação comunitária e Preservação

de bens públicos e ecológicos.

1.2. ATIVIDADES

ATIVIDADE 1: CUMPRINDO DEVERES PARA EXERCER DIREITOS
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Situação problema
       -     Falta de conhecimento sobre para que servem os impostos e por que temos que pagá-los.

Objetivo
       -     Esclarecer e conscientizar os alunos da importância dos impostos e da fiscalização.

Ações e operações
-Operações conceituais: elaboração de um gibi aos alunos, que conceitue “imposto” de modo

lúdico e que envolva sua vivência (na escola e na família). Elaboração do gibi sob a
responsabilidade da Receita Federal e Secretaria de Educação. Envolver no gibi ações que
levem ao desenvolvimento pleno da cidadania, com mudanças de postura;

-Operações procedimentais:
1.   Pesquisa de campo, levantando portadores de textos (contas de telefone, água, luz, notas

fiscais diversas e outros), para análise e reflexão dos impostos pagos pelos munícipes.
2.   Painel, mural e informativo.
3.   Entrevistas com comerciantes sobre a importância do imposto;

-Operações atitudinais: construção de panfletos e cartazes, conscientizando a comunidade sobre
a importância do assunto tratado.

Conceitos disciplinares
-Língua Portuguesa, Artes, Matemática, História e Geografia.

Temas transversais
-Ética, Consumo e trabalho e Cidadania.

ATIVIDADE 2: ESCLARECER PARA MELHOR VIVER
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A EDUCAÇÃO E A CIDADANIA *

Parece haver um amplo consenso de que a
cidadania não é um estado passivo de gozar os
direitos conquistados ou concedidos de cima para
baixo. Já não satisfaz esse modelo de democracia
descendente, no qual se inscreve uma série de
direitos que nunca se concretizam.

A própria cidadania não pode ser entendida
como uma condição estática, definitiva e acabada,
pois ela só se realiza na dinâmica, no processo
contínuo de conquista e defesa, construção e
expansão, tanto no campo do direito, quanto no
das condições concretas de existência, no plano
ético e cultural, no interesse individual e no
coletivo. Portanto, a cidadania se efetiva pela
participação (que supõe o dever de contribuir para
o bem comum), além do usufruto de direito
individuais e sociais.

   A participação se faz através de organizações
civis, sindicatos, partidos, em movimentos sociais,
em eleições, etc., predominando sempre, como
forma de ação política, o comportamento coletivo
sobre o individual. O indivíduo não se anula
quando atua dentro dos limites ditados pela
vontade coletiva, a não ser quando lhe falta um
mínimo de cultura política que lhe permita ter
consciência do processo em que está inserido. É
aí que entra a importância da educação.

A educação é fundamental na formação do
cidadão, ao capacitá-lo a participar do exercício
da cidadania através das decisões políticas. É a
importância dessa função formativa que as
ditaduras procuram sempre anular ou diminuir,
restringindo o acesso à educação aos contingentes
elitizados da população. É por isso também que o
ensino, desde o nível fundamental até o superior,
revela a tendência a tratar a educação
exclusivamente como forma de capacitação para
o trabalho, sem relacionar diretamente a ação
produtiva com o exercício da cidadania.
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Situação problema
     -    Diante da carência de recursos do município, como será possível conseguir recursos para ]
           melhorias na escola e no bairro.

Objetivo
      -    Buscar na história da própria escola a importância dos recursos públicos para promover o
            bem-estar da comunidade, esclarecendo que pagou e ainda paga por eventuais melhorias
            obtidas.

Ações e operações
- Entrevista com os pais para diagnosticar se os mesmos possuem conhecimentos sobre a

importância de se exigir notas fiscais;
- Filme: “O Rei Leão”, com o objetivo de ilustrar a importância do trabalho em grupo, o respeito

a uma organização social;
- A partir da coleta de informações, obtidas nas entrevistas, explorar o assunto com debates e

discussões;
- Levar a nota fiscal para a sala de aula para manuseio entre os alunos;
- Gincana: arrecadação de notas fiscais;
- Confecção de uma nota fiscal.

Conceitos disciplinares
- Matemática: sistema monetário nacional e pedágios;
-    Português: interpretação e produção de textos;
-    História: os três poderes e a história do bairro.

Temas transversais
- Cidadania, Ética, Meio ambiente e Saúde.
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ATIVIDADE 4: FORMANDO CIDADÃOS DO FUTURO

Situação problema
     -    Falta de interação e mobilização que provoquem mudanças na sociedade.

Objetivo
     -    Provocar mudanças de atitudes que desencadeiem ações que visem a melhoria da qualidade
           de vida do cidadão.

Ações e operações
-Levantamento de conhecimentos prévios e materiais diversificados a serem utilizados;
-Leitura de textos a respeito dos conceitos de cidadania;
-Pesquisa sobre Direitos e Deveres do cidadão;
-Tabulação e apresentação de dados de diversas formas: cartazes, dramatizações, maquetes,

etc.

Conceitos disciplinares
     -     História, Língua Portuguesa, Geografia e Artes.

Temas transversais
-Cidadania e Ética.

ATIVIDADE 3: SOU UM CIDADÃO!
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No caso específico do Brasil, dadas as condições
em que se encontra nosso sistema educacional,
sobretudo o ensino público, a discussão
envolvendo educação e cidadania está marcada
pelas questões práticas, materiais e imediatas. São
temas obrigatórios na análise do assunto: os
investimentos públicos; a construção, reforma e
manutenção das escolas; a alimentação dos alunos;
a distribuição de verbas para ensino e pesquisa; a
formação e aperfeiçoamento dos corpos docentes,
técnicos e administrativos; a remuneração digna e
o incentivo ao magistério. Mas outras duas
preocupações devem nortear, como objetivos
finais, as tomadas de decisão sobre tais questões
práticas. A primeira preocupação é com relação aos
conteúdos do ensino. Além do problema de “como
ensinar”, é preciso estabelecer com clareza, em
amplitude e profundidade, “o que ensinar”. Os
programas mínimos exigidos por lei, as diretrizes
e bases da educação, já não eram, em parte
adequados quando foram concebidos, e hoje estão
muito defasados.

Em decorrência dessa preocupação impõe-se
outra: qual é o perfil do cidadão que se pretende
formar? Todo e qualquer processo educacional
precisa ter um termo, um fim almejado, expresso
com clareza e realizável sem utopias. Trata-se de
determinar objetivos educacionais compatíveis
com as necessidades relacionadas tanto com a
preparação do homem para o trabalho, quanto com
o estabelecimento de uma cidadania digna para
todos.”

*Paulo Martinez, in Direitos de cidadania -

Um lugar ao sol. (páginas 24 a 25) 11
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Os tributos são o pé-de-meia comum para
trazer benefícios para a comunidade. Assim, são
recolhidos basicamente para a manutenção do
Estado e dos serviços que ele oferece. E, segundo
o princípio do benefício, os impostos ajudam a
determinar quais as atividades que o governo
deve tomar para si e quem paga por elas. Na
prática, esse princípio ordena que o dinheiro
público deve ser usado para atender diretamente
às aspirações dos cidadãos enquanto
consumidores de serviços públicos, e não somente
como eleitores.

Se fizermos uma análise dos benefícios que o
dinheiro proveniente da tributação nos traz,
veremos que, no Brasil, o povo paga impostos
altíssimos se compararmos com o pouco ou quase
nada que recebe em troca. O jornalista Joelmir
Beting (in O Estado de São Paulo) aponta a
“violência contra o contribuinte que trabalha e
consome: o baixo retorno da contribuição. E não
apenas na Previdência Social. Qual tem sido o
retorno público que um desempregado (que paga
imposto no pão de cada dia) desfruta hoje em
matéria de assistência médica, de educação
elementar, de saneamento básico, de habitação
popular, de transporte coletivo e de segurança
pública?”

Os tributos devem oferecer serviços de
qualidade, em vez de carcaças de hospitais apenas
iniciados, médicos e enfermeiros com baixos
salários, equipamentos que se deterioram nos
porões da burocracia e do desinteresse: prédios
escolares sem manutenção e professores mal-
pagos, ônibus lotados e sujos, polícia
desmotivada, Justiça lenta. A população, por sua
vez, deve exigir serviço médico e transporte
coletivo eficientes, segurança com policiais bem
pagos, bem treinados e equipados, Justiça mais
ágil, porque justiça que tarda é menos justa.

OS BENEFÍCIOS QUE
 OS TRIBUTOS TRAZEM*
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- Contribuinte: é a pessoa física ou jurídica
obrigada ao pagamento do tributo. Pode ser:
a) Contribuinte de fato: aquele que sofre
efetivamente o ônus do tributo, ou seja, o
consumidor final. b) Contribuinte de direito: é
aquele que, tendo cobrado o imposto do
consumidor final ao embuti-lo no preço da
mercadoria ou serviço, tem a obrigação de
repassá-lo ao ente tributante (União, Estados e
Municípios).

- Recursos Públicos: representam todos os
recursos que o Estado tem à sua disposição
para administrar, oriundos da arrecadação de
tributos, obtenção de empréstimos e
financiamentos, emissão de moeda, venda de
patrimônio, rendimentos obtidos pelo
patrimônio estatal e outros.

- Finanças Públicas: é o conjunto de ações e
problemas que integram o processo de
arrecadação e execução de despesas pela
administração pública e a gestão do patrimônio
público. Abrange todos os atos relativos à
arrecadação de tributos, captação de outros
recursos, formulação e execução dos
orçamentos, realização de compras, controle
interno e prestação de contas.

- Administração Pública: pode ser entendida
como um conjunto de órgãos instituídos para
atingir as metas e objetivos do governo ou
como o conjunto das funções necessárias à
realização dos serviços públicos.

1.3. CONCEITOS DE

- Administração Tributária: é a atividade da
administração pública voltada ao
gerenciamento da área tributária (tributação,
fiscalização e arrecadação), desenvolvida pelas
Secretarias de Fazenda ou Finanças dos
Estados e Municípios e, no âmbito da União,
pela Secretaria da Receita Federal e INSS.

- Gasto Público: é todo dispêndio de recursos
(despesas e investimentos) efetuado pela
administração pública.

- Arrecadação Tributária: é a atividade estatal
privativa da União, Estados e Municípios,
visando a entrada de recursos de origem
tributária para os cofres públicos.

- Arrecadação Municipal: é a atividade  privativa
dos municípios, visando a entrada de recursos
de origem tributária para os cofres municipais.
O montante da arrecadação municipal
compreende as receitas próprias e as
decorrentes de transferências da União e dos
Estados (repartição das receitas tributárias).

- Gestão Fiscal: é o conjunto de operações
desenvolvidas pela administração pública, que
visam controlar as receitas e gastos públicos,
ou seja, obter, criar, gerir e dispender os
recursos necessários à satisfação das
necessidades públicas.

EDUCAÇÃO FISCAL
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Ao aprofundar o conceito de cidadania, surge a
evidente contradição existente entre o pagamento,
por parte da população, de seus tributos e a má
qualidade dos serviços prestados pela
administração pública.

Considerando que as necessidades do ser
humano são ilimitadas e os recursos escassos, a
participação popular se faz necessária e
indispensável na tomada de decisões quanto a
aplicação do dinheiro público. Para que esta
participação se efetive, porém, é importante que a
comunidade detenha conhecimentos básicos de
funcionamento do sistema. No desenvolvimento
das atividades com os educandos devem ser
destacados:

DIREITO OU CARIDADE?
2. SERVIÇO PÚBLICO:
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-    O que são serviços públicos e a quem são destinados?
-    Os serviços públicos são “gratuitos” ou, caso contrário, quem paga por eles?
-    Como é feita a opção de destinação dos recursos do município?
-    Como o cidadão pode participar da tomada de decisão?
-    O que são impostos, taxas e contribuições e qual a diferença entre eles?
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-       Tributo: é a parcela que a sociedade entrega
ao Estado, em dinheiro, de  forma  obrigatória, para
financiamento dos gastos públicos. Tributo é
gênero, do qual são espécies:

a) Imposto: é o tributo cobrado sem que
haja uma contraprestação específica
para este ou aquele serviço, ou para
realizar esta ou aquela obra. Destina-
se a financiar os serviços públicos
universais, isto é, aqueles que
devem ser prestados de forma a
beneficiar toda a coletividade
indistintamente.

b) Taxa: é o tributo cobrado em
decorrência do exercício do poder de
fiscalização dos entes públicos (por
exemplo, nos alvarás de
licenciamento para construção,
localização de estabelecimento
comercial, licenciamento de
veículos, dentre outros), em função
da prestação de um serviço público
obrigatório efetivo ou potencial (ex.
taxa de coleta de lixo) em que o
contribuinte paga pelo serviço
independentemente de estar
usufruindo, bastando que o serviço
seja colocado à sua disposição. Não
se confunde com a remuneração dos
serviços públicos como o
fornecimento de água, esgoto ou luz,

os quais constituem tarifas ou preços
públicos e não taxas.

c) Contribuição de melhoria: é o tributo
cobrado em razão de obra pública
que beneficie o contribuinte
individualmente.

d) Empréstimo compulsório: é o tributo
cobrado exclusivamente pela União
e restituível, para cobrir despesas
extraordinárias decorrentes de
calamidade pública, guerra externa
ou ainda, em caso de investimento
público urgente de relevante
interesse nacional.

e) Contribuição especial: é o tributo
cobrado com finalidade específica.
Existem diversas espécies de
contribuições especiais, sendo a mais
importante delas a espécie
Contribuições Sociais, assim
chamadas porque se destinam ao
financiamento da Seguridade Social
(saúde, previdência e assistência
social).

- Mínimo existencial: parcela da renda que as
pessoas devem destinar às suas necessidades
vitais para a manutenção de uma existência
digna. A proibição de se tributar esta parcela
de renda é o que se conhece como isenção ou
imunidade do mínimo existencial ou mínimo
vital.

- Controle Social: é o controle exercido pela
sociedade sobre a Administração Pública.
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* Texto extraído do site Leãozinho

Cartilha “Onde está o dinheiro”
23

Quando abrimos a torneira estamos usando um
serviço – de abastecimento de água – que é de
responsabilidade do governo.

Se acendemos a luz, e ela funciona, nem
prestamos atenção. Mas o dedo do governo
também está ali, no abastecimento de energia
elétrica.

Quando saímos de casa, andamos por uma rua
bem calçada, com esgoto e boca-de-lobo em bom
estado, estamos diante de outros serviços de
responsabilidade do poder público (a Prefeitura
e o Governo do Estado).

Quando levamos nosso filho até a porta da
escola, ou procuramos o posto de saúde para uma
consulta, também estamos vivendo situações em
que o governo está presente.

Educação, transporte, saúde, abastecimento e
saneamento básico, são exemplos de setores em
que o governo presta serviços à população.

Imposto é uma contribuição em dinheiro que
os poderes públicos cobram das pessoas e das
empresas para implantar e manter os serviços
públicos.

Existem impostos sobre as vendas, sobre a
produção das indústrias, sobre as operações
financeiras, sobre os serviços, etc. Em produtos
como o cigarro e as bebidas, o imposto é maior do
que o cobrado sobre os produtos que todos usam.

Também pagamos impostos diretos para o
Governo: é o caso do IPTU (Imposto Predial e
Territorial Urbano), do IR (Imposto de Renda), do
ISS (Imposto sobre Serviços), etc. É com o dinheiro
desses e de outros impostos que o governo presta
serviços e faz investimentos para atender as
necessidades da população.

Quase um terço do que você paga por qualquer
mercadoria deve ser recolhido sob a forma de
imposto pelos comerciantes e fabricantes.

Taxa é o valor que pagamos pela utilização,
efetiva ou potencial, de serviços públicos
colocados à nossa disposição. Entre esses serviços,
podemos citar:

- Fiscalização sanitária;
- Iluminação pública;
- Expedição de certidões, de segunda via de

documentos, de alvarás (licenças para
construção de prédios ou para
funcionamento de uma empresa, por
exemplo).

Vivemos em sociedade e por isso nossos
interesses podem ser individuais ou coletivos.

A rua e o lar fazem parte de nossa vida e é
preciso que a gente se organize bem para combinar
com harmonia esses dois universos.

Há questões de ordem privada e questões de
ordem pública. Ou seja, temos problemas que são
pessoais e outros que devem ser resolvidos
coletivamente.

O Estado foi criado para encontrar soluções para
os problemas que vão além da vida pessoal, ou
seja, para dar conta de cuidar da saúde, da
educação e da segurança de todos.

Ele está presente em muitos dos momentos da
nossa vida, sem que a gente perceba. Entre eles,
destacam-se duas situações:

-Quando nos obriga a pagar algum imposto
ou taxa;

-Quando nos fornece algum serviço ou
benefício.

O que faz o governo que escolhemos enquanto
dura o seu mandato?

2.1. LEITURAS DE REFLEXÃO

COMEÇO DE PAPO*

O governo que escolhemos faz escolhas
políticas, decide o que é mais importante e que,
por isso, deve ser feito primeiro.

O bom representante planeja o que vai fazer
sem perder de vista que seus programas são
programas para toda a sociedade.

Governar é, antes de tudo definir prioridades.
Assim como votar é escolher quem vai definir
essas prioridades...
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Os tributos na história da humanidade, Biblioteca do Estudante no site “Leãozinho”, in
receita.fazenda.gov.br.

A bússola e a balança, por um mundo mais justo, texto de Maria Lúcia de Arruda Aranha, Editora
Moderna.

Cidadania, vamos entrar nessa?, Ramos A , Souza, Mônica, Sansoni, Silvia, FTD, 1998 – (Coisas de
gente grande).

O jeito de cada um: iguais e diferentes, Garcia, Edson Gabriel, São Paulo, FTD, 2001 (Conversas
sobre cidadania).

Política, que bicho é esse?, texto de Adriana Ramos, Mônica de Souza e Sílvia Sansoni, Coleção
Coisas de gente grande.

Eleições, que tal ir treinando?, texto Adriana Ramos, Mônica de Souza e Sílvia Sansoni, Coleção
Coisas de gente grande.

Impostos e Cidadania, Rosa, José Roberto, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Fazenda
(Programa Nacional de Educação Fiscal).

Dona Formiga, compadre Tatu e o imposto de renda, Bastos, Cecília Lopes da Rocha, Brasília,
Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal, 2004.

1.4. LEITURAS SUGERIDAS

Site Leãozinho,  encontrado no endereço  www.receita.fazenda.gov.br, que possui leituras, jogos,
histórias e peças teatrais, para trabalhos com crianças de todas as faixas etárias.

1.5. SITE RECOMENDADO

19



CAD 01F

- Serviços Públicos: são aqueles prestados pela
administração pública nas três esferas de
governo, visando a satisfação das necessidades
públicas como educação, segurança, justiça,
saúde, habitação, transportes, saneamento e
outros.

- Administração Pública:  pode ser entendida
como um conjunto de órgãos instituídos para
atingir as metas e objetivos do governo ou
como o conjunto das funções necessárias à
realização dos serviços públicos.

- Despesas Públicas:  são os pagamentos
efetuados pela administração pública, relativos
aos serviços prestados e obras realizadas, em
benefício da sociedade. Sua realização
depende de prévia autorização no orçamento
público.

- Arrecadação Municipal:  é a atividade  privativa
dos municípios, visando a entrada de recursos
de origem tributária para os cofres municipais.
O montante da arrecadação municipal
compreende as receitas próprias e as
decorrentes de transferências da União e dos
Estados (repartição das receitas tributárias).

- Orçamento Público: é o documento sob a forma
de lei, onde estão registradas as estimativas de
receitas e despesas de um determinado ano
(exercício financeiro). Cada nível de governo

(União, Estados e Municípios) possui o seu
orçamento.

- Vinculação de Receitas Tributárias: são
recursos de origens tributários e que devem ser
aplicados em áreas específicas, sendo as
receitas mais importantes aquelas vinculadas
às áreas de educação e saúde. A educação é
garantida pela Constituição Federal, art. 212,
caput, pelos menos 18% das receitas
decorrentes dos impostos de competência da
União e 25% das receitas de impostos de
competência de Estados e Municípios.

- Prestação de Contas: é o procedimento pelo
qual o administrador público está obrigado a
comprovar perante os órgãos competentes
(Tribunal de Contas e/ou órgãos de Controle
Interno) o uso dos bens e valores que lhe foram
entregues.

- Taxas: é o tributo cobrado em decorrência do
exercício do poder de fiscalização dos entes
públicos (por exemplo, nos alvarás de
licenciamento para construção, localização de
estabelecimento comercial, licenciamento de
veículos, dentre outros) ou em função da
prestação de um serviço público obrigatório
efetivo ou potencial (ex. taxa de coleta de lixo),
em que o contribuinte paga pelo serviço
independentemente de estar usufruindo,
bastando que o serviço seja colocado à sua
disposição. Não se confunde com a
remuneração dos serviços públicos como o
fornecimento de água, esgoto ou luz, os quais
constituem tarifas ou preços públicos e não
taxas.

2.3. CONCEITOS DE
EDUCAÇÃO FISCAL

32

Diante da decadência dos serviços públicos, a
classe média vem optando pelo plano de saúde
privado, a escola paga, a segurança particular. Está,
pois, pagando duas vezes para obter os mesmos
serviços que deveriam estar à sua disposição.

Qual será a solução para esse quadro em que
pagamos por serviços que não são prestados? A
resposta é: cidadania. É a organização da
comunidade em associações de donas de casa, de
alunos, de amigos do bairro, de pais e mestres, etc.
Tais associações representam segmentos da
sociedade e, por isso, acabam sendo recebidas por
administradores regionais das prefeituras das
grandes cidades, ou por prefeitos de cidades
menores, que se vêem obrigados a ouvir suas
reivindicações.

O brasileiro já cumpre com seu dever de
cidadão ao pagar impostos. Falta agora reclamar
seu direito de receber educação, assistência médica
e outros serviços com qualidade. Acreditamos que
pagar impostos e reclamar qualidade são os dois
lados da mesma realidade, que é a cidadania. O
economista Cláudio de Moura e Castro (in Folha
de São Paulo, 20/10/1994) reforça a idéia de que o
brasileiro não tem serviços públicos de melhor
qualidade porque não sabe ou não se interessa em
reclamar. Moura Castro se pergunta como é que o
Brasil pode ter uma educação tão ruim e ao mesmo
tempo fazer coisas tão complicadas, como aviões
e bioengenharia de soja. Eles mesmo
responde:”porque não teve empenho, não tentou
seriamente. (...) Se o brasileiro vigiasse a escola,
como vigiou a seleção, o problema do ensino básico
estaria resolvido”. * Silvia Cintra Franco,

in Dinheiro Público e Cidadania.25

Situação problema
     -    A carência de recursos que leva à má qualidade no atendimento público.

Objetivo
     -    Conscientizar os alunos de quanto contribuem no pagamento de imposto em tudo que é
         adquirido no comércio.

Ações e operações
Partindo de uma atividade específica de pintura em telas, levar os alunos a:

-Na aquisição de tubos de tinta e telas, observar o documento fiscal, verificando o quanto
do total é pago como imposto;

-Pesquisar para que serve o imposto que é arrecadado e como volta para o município;
-Listar os benefícios que este dinheiro pode reverter para a comunidade;
-Pesquisar a maneira pela qual podemos cobrar, de quem e quando, pela realização dos

serviços necessários, tendo em vista a arrecadação do imposto.

Conceitos disciplinares
-Leitura e interpretação de textos, Análise de documentos (notas fiscais e cupons fiscais) e

Cálculo de porcentagem.

Temas transversais
-Ética, Cidadania e Comércio.

ATIVIDADE 3: PARA PINTAR TAMBÉM SE PAGA IMPOSTO?
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Situação problema
        -     Dificuldade de manter os bens comuns do bairro, para não gerar gastos desnecessários.

Objetivo
        -    Através do cotidiano do aluno, proporcionar condições para que haja mudança de atitudes
               em relação à conservação do patrimônio, tornando-o agente multiplicador.

Ações e operações
-Percorrer as ruas do bairro, fazendo observações sobre os danos causados aos bens públicos,

pela ação do homem e que acabam gerando despesas com serviços públicos desnecessários;
-Levantamento feito através de pesquisas, gráficos, listas e entrevistas;
-Análise dos dados obtidos;
-Reconhecer as prioridades da comunidade.

Conceitos disciplinares
-Matemática: construção e análise de gráficos, classificação, seriação e agrupamento, medidas

e situações-problema;
-História e Geografia: noção de espaço: comparação ao longo do tempo, verificando a ação do

homem, valores e serviços públicos;
-Português: leitura, interpretação e compreensão e produção de diversos tipos de textos;
-Ciências: meio ambiente.

Temas transversais
      -     Ética e Cidadania

ATIVIDADE 4: CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

29
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Situação problema
      -     A dificuldade de se administrar o município, considerando que as necessidades da
            comunidade são ilimitadas e os recursos são escassos.

Objetivo
       -       Conscientizar da necessidade de reivindicar melhores qualidades de vida através do dinheiro
            arrecadado com os tributos.

Ações e operações
- Leitura e interpretação do texto: ”Como se fosse dinheiro”(Catapimba vai ao bar comprar um

produto e o comerciante lhe dá balas como se fossem troco e diz que as mesmas são “como se
fosse dinheiro”. Um dia o menino leva as balas para pagar uma mercadoria e o comerciante
não aceita. O menino questiona: ”Ué, não valem como dinheiro?”;

- Reflexão sobre a ação dos personagens da história e roda de conversa com levantamento de
hipóteses;

- Elaboração de jogo, com seis participantes, cartas com nomes de bairros francanos e o valor de
todos os imóveis de cada um e outras chamadas de “sorte ou azar”. No caso de “sorte” o
participante recebe o benefício decorrente do imposto e “azar”, terá os problemas a resolver
com o dinheiro arrecadado.

Conceitos disciplinares
- Matemática, Língua Portuguesa e Geografia.

Temas transversais
- Ética, Cidadania, Trabalho e consumo e Preservação do Meio Ambiente.

2.2. ATIVIDADES

ATIVIDADE 1 : O PREFEITO É VOCÊ
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Situação problema
       -   Desperdício da merenda.

Objetivo
        -    Conscientizar os alunos da importância do não desperdício da merenda.

Ações e operações
1. Questionário oral e coletivo:

- O que vocês acham da merenda?
- Todos comem a merenda?
- Você come toda a merenda colocada no seu prato?
- Caso não coma, o que você faz com as sobras?

2. Após o recreio levar os alunos para observarem o que foi jogado fora da merenda.
3. Um aluno vai observar seus colegas de classe. Quantos jogaram fora a merenda?

Tabulação e gráfico.

Conceitos disciplinares
       -    Ciências, Língua Portuguesa, Geografia e História.

Temas transversais
        -    Consumismo e Alimentação.

ATIVIDADE 6: DESPERDÍCIO DA MERENDA

31
3

Situação problema
       -      Escola pública? Manter sua conservação sem gerar gastos desnecessários.

Objetivo
Levar o aluno a:

-Vivenciar os problemas da instituição escolar;
-Refletir sobre suas causas e conseqüências;
-Mudar e adequar seu comportamento/atitude em relação ao patrimônio escolar.

Ações e operações
-Vivência: deixar salas de aula e pátio da escola sem a limpeza diária durante três dias;
-Refletindo: direcionar os questionamentos às conseqüências, levando-os à construção de

conceitos.

Conceitos disciplinares
-Matemática: porcentagem, sistemas monetários, gráficos e tabelas, estimativas e medidas;
-História e Geografia: pesquisas e entrevistas;
-Português: textos informativos e descrições;
-Ciências: higiene e  meio ambiente.

Temas transversais
-Ética e Pluralidade cultural: transformação no meio ambiente provocada pelo homem.

ATIVIDADE 5: PEQUENOS CIDADÃOS EM BUSCA DE FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO
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Situação problema
     -     Partir da situação das deficiências e carências do bairro, por exemplo, a falta de opções de
            lazer e a deficiência no atendimento médico.

Objetivo
     -      Conscientizar  ou criar uma consciência cidadã da necessidade da contribuição e  de fazer
            valer os seus direitos, ou seja, o dinheiro pago pelos pais deve ser revertido em atendimento.

Ações e operações
      - Iniciar com entrevista com os pais, objetivando saber se há a consciência de que todos estamos
sujeitos ao pagamento de impostos, bem como da importância de se exigir notas fiscais, para que o
dinheiro seja efetivamente revertido aos cofres públicos;

-Promover palestras informativas para os adultos, realizar encenação contendo fatos cotidianos,
evidenciando causas e conseqüências;

-Realização de Gincana (arrecadação de notas fiscais).

Conceitos Disciplinares
-Serviços públicos,  sistema monetário,  porcentagem e interpretação de textos.

Temas transversais
-Cidadania e  Ética.

ATIVIDADE 2:   QUEM PAGA,  RECEBE

27
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Situação problema
     -     Falta de conhecimentos, por parte dos alunos, sobre: “Quem construiu e mobiliou a escola,
           de onde vem a verba, como manter o patrimônio público, etc.”.

Objetivo
     -     Levar os alunos a uma reflexão sobre a responsabilidade de conservar os patrimônios públi-
           cos, pensando no bem comum, enfocando a escola. Conscientizá-los de que os bens são
           adquiridos através dos impostos que pagamos ao comprarmos mercadorias.
     -     Fazer com que o aluno seja multiplicador destas informações na sua família.

Ações e operações
- Listar juntamente com os alunos quais são seus direitos e deveres;
- Discutir o assunto;
- Promover a simulação de situações de comércio, sendo uma onde o consumidor exija nota

fiscal e outra não;
- Comparar as duas situações, pensando nas vantagens, desvantagens e conseqüências para a

comunidade;
- Abordar a importância da nota fiscal.

Conceitos disciplinares
     -     Português: interpretação e produção de textos;
     -     Matemática: cálculo de impostos, elaboração de gráficos e elaboração de orçamento;
     -      História: do município e seu patrimônio.

Temas transversais
      -     Cidadania, Ética e Patrimônio público.

3.2. ATIVIDADES

ATIVIDADE 1: EU, PEQUENO CIDADÃO
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Adivinhe do que eles estão reclamando, Iacocca, Michele e Liliana, Governo do  Estado de São
Paulo, Secretaria da Fazenda (Programa Nacional de Educação Fiscal).

A coisa certa, Oliveira, Cláudio Attilio de, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da
Fazenda (Programa Nacional de Educação Fiscal).

Impostos, a gente paga pra quê?, texto de Adriana Ramos, Mônica de Souza e Sílvia Sansoni,
Coleção Coisas de gente grande.

Dona Formiga, compadre Tatu e o imposto de renda, Bastos, Cecília Lopes da Rocha, Brasília,
Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal, 2004.

Gastos do governo, Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, Escola Fazendária do Estado
de São Paulo, 2005.

2.4. LEITURAS SUGERIDAS

Site Leãozinho,  encontrado no endereço  www.receita.fazenda.gov.br, que possui leituras, jogos,
histórias e peças teatrais, para trabalhos com crianças de todas as faixas etárias.

2.5. SITE RECOMENDADO

Uma das situações mais comuns em nossos dias
é o cidadão confundir os governantes com o Estado
e tratar as coisas públicas como se não fossem
nossas e como se não fôssemos todos responsáveis
pelo bem-estar geral.

Essa situação afasta o cidadão do poder público,
isola o governante, que fica mais livre, inclusive,
para errar sozinho e cometer desatinos e estimula
o desprezo pela responsabilidade social de fazer
com que o setor governamental seja eficiente e
cumpra corretamente suas funções com o povo.

É preciso compartilhar responsabilidades entre
o Estado e o cidadão, para que os recursos públicos
sejam bem administrados, com o maior
direcionamento possível para o bem-estar social.
A responsabilidade do cidadão começa quando ele
elege os governantes e os representantes, mas
continua com a participação, o acompanhamento,
a avaliação e o questionamento da forma de
condução das coisas públicas, exigindo
competência e qualidade nas ações.

Com essa participação, o governante sente que
a sua responsabilidade com o acerto é maior e o
cidadão tem certeza de que ele tem parte nas
conquistas sociais do emprego do dinheiro
público.

Só falta ao cidadão estabelecer a relação correta
entre o dinheiro que ele paga com o tributo e a
propriedade dos bens que esses recursos
financiam.

3.1. LEITURAS DE REFLEXÃO

O BEM PÚBLICO*
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A prática é apenas reclamar do dinheiro que se
paga ao governo e não se importar com os bens
que ele financia, como se o Estado fosse
proprietário das coisas públicas.

Esse erro de interpretação explica o pouco caso
que geralmente apresentamos com as coisas
públicas, muitas vezes assistindo impassíveis a
cenas de vandalismo, como se não fosse nosso
dinheiro que financiou a aquisição daquele bem e
que irá financiar a recuperação do mesmo.

Outro dia ouvimos o depoimento de uma
diretora, afirmando que depois da implantação do
Programa Nacional de Educação Fiscal em sua
escola, tinham acabado as depredações do prédio,
a quebra de vidraças, os riscos nas carteiras, etc.
Bastou explicar às crianças que a escola era de todos
nós, quem a havia financiado fora o dinheiro dos
impostos e que todos nós, ao consumirmos
qualquer produto, estamos pagando indiretamente
impostos.

Um dos grandes propósitos do Programa
Nacional de Educação Fiscal é o desenvolvimento
dessa consciência de que tudo o que se encontra
em nome do Estado nos pertence, ou seja, o bem
público pertence à sociedade.

Para refletir:
“Se planejarmos por um ano, devemos plantar

cereais; se planejarmos para uma década, devemos
plantar árvores; porém, se planejarmos para toda
a vida, devemos treinar e educar o homem”.
(Kwntsu, século III AC)

* Maria de Fátima Pessoa de Melo Cartaxo

O cidadão tem direito a ser informado sobre o
destino que as autoridades pretendem dar ao
dinheiro arrecadado com os impostos. Essa
informação se dá, por lei, com a publicação do
orçamento público.

Na idade média o senhor feudal não tinha
limites para seus gastos, e para supri-los não
hesitava em criar novos impostos ou aumentar a
alíquota dos já existentes. Dessa forma o suserano
não tinha problemas com o orçamento, pois o
patrimônio público confundia-se com o seu
próprio patrimônio e a noção de Estado ainda não
existia.

Hoje, no Estado democrático, receitas e despesas
passam a ter limites, sendo o controle financeiro
do orçamento público exercido pela população
por meio de seus representantes legitimamente
eleitos.

Nossos representantes devem pronunciar-se
sobre as atividades financeiras do Estado que
envolvem as receitas, as despesas e os créditos
públicos e o orçamento.

A receita de um assalariado é seu salário – assim
como a de um locador de imóvel é o aluguel -, e
suas despesas são os gastos com moradia,
alimentação, educação, lazer, etc. As receitas
públicas, como vimos, provêm, em grande parte,
dos tributos. As despesas públicas destinam-se a
atender às necessidades e aos objetivos do Estado
e só podem ser feitas com autorização legislativa.

TRIBUTAÇÃO E INFORMAÇÃO*

Os créditos públicos nada mais são do que
empréstimos tomados pelos governantes para
cobrir o déficit público, isto é, o dinheiro que falta,
ou para investimentos. Se os empréstimos são de
grande monta, podem tornar-se obrigações
resgatáveis a longo prazo, isto é , dívidas que uma
geração ou governo deixam de herança para seus
sucessores. Aliás, a imensa dívida brasileira,
externa e interna, que vem sendo forjada ao longo
do tempo – agravada sobremaneira durante o
“milagre econômico” dos anos 70 – nossos netos
também terão de pagar. Outro exemplo é o viaduto
Santa Ifigênia, em São Paulo, construído no início
do século com empréstimo inglês e que só acabou
de ser pago na década de 90, no final do século!
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Lamentavelmente, é comum encontrarmos
governantes e políticos “entendendo” que os custos
dos serviços públicos são gratuitos. Na verdade,
“esquecem-se” de que os programas de governo
são financiados pelos tributos pagos por todos os
cidadãos. Casos como o da liberação da bagagem
dos tetracampeões da Copa do Mundo de 1994,
sem o recolhimento dos impostos devidos, são um
inequívoco exemplo de menosprezo ao dinheiro
público e pelo princípio da isonomia, que
estabelece que somos todos iguais perante a lei,
independentemente de nossas habilidades com a
bola.

Infelizmente, extensas áreas do país carecem da
presença do Estado, isto é, de serviços de saúde e
de educação para citar alguns, e da consciência da
cidadania. São regiões cujas lideranças políticas
estão voltadas para o bem próprio e o de seu
círculo de amigos e familiares. Exemplo disso é o
“coronelismo” no Nordeste brasileiro, mas que
pode ser encontrado em quase todo o país.

O caso dos anões do orçamento, em 1994, em
que se descobriu que vários políticos conseguiam
verbas extras para si mediante manipulações do
orçamento nacional, ilustra o quanto essas
lideranças estão representadas na política nacional
e no Congresso. O interesse desses legisladores é
limitado: preocupam-se tão somente em garantir
sua reeleição e a de seus amigos e canalizar os
recursos estatais para suas propriedades. Obtêm,
à base do  “é dando que se recebe”, o controle de
agências estatais (mediante a obtenção de cargos
em estatais, sem secretaria ou ministérios para
apadrinhados) que lhes fornece esses recursos.
Têm dificuldade em prestar contas e procuram
evitar o surgimento de partidos estáveis e
instituições representativas sólidas.

O orçamento deve ser publicado, não só porque
a lei obriga, mas também porque deve ser
conhecido da comunidade, desde a sua votação
no Legislativo.

Os técnicos de planejamento de alguns
municípios pesquisados, garantem que os
orçamentos municipais são entregues para exame
e votação do Legislativo até 30 de setembro,
devendo retornar ao Executivo antes do
encerramento das sessões legislativas no final do
ano.

Divulgar o orçamento é requisito universal do
governo democrático.

* Silvia Cintra Franco,
in Dinheiro Público e Cidadania.
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Os teóricos da matéria orçamentária são
unânimes em afirmar que o orçamento geral de
um governo deve ser o programa diretor de toda
a atividade governamental, revelando-se um
instrumento útil à política de ação a ser seguida
pelo governo e não simplesmente uma lista de
receitas e despesas. Na verdade, o orçamento
público pode ser um mecanismo eficaz de controle
político do Executivo a ser exercido pelo
Legislativo.

Do vassalo ao cidadão, um longo tempo de
lutas e conquistas foi necessário para que o
controle do orçamento público estivesse nas mãos
dos representantes do povo, os membros do Poder
Legislativo.

Essa luta entre o Poder Legislativo e o Poder
Executivo pelo controle do orçamento,
desenvolve-se em três etapas:

-Conquista da faculdade de votar impostos;
-Conquista da faculdade de discutir e

autorizar despesas;
-Estabelecimento da periodicidade do

orçamento e especificação dos gastos.
No Brasil o orçamento é elaborado e executado

pelo Poder Executivo, cabendo ao Poder
Legislativo a sua votação e o seu controle.

É inegável, portanto, que os representantes do
povo têm grandes responsabilidades quanto: à
obtenção de receitas (a criação de tributos depende
de sua aprovação) e ao destino das despesas (que
lhes cabe aprovar).

Em resumo: são eles que aprovam o orçamento
público elaborado pelo Executivo. É no orçamento
que se decide que regiões e grupos serão
favorecidos com as despesas estatais.

É bom lembrar que todo governante só consegue
atuar se tiver uma bancada de representantes do
povo que o apóie. Deverá ter também e
necessariamente um plano de ação, cujo orçamento
é, parafraseando Caetano Veloso, a sua “melhor
tradução”. Segundo o financista Fastón Jéze, “no
Estado moderno, os partidos políticos têm seus
programas e suas concepções. Um governo não está
no poder senão para realizar o programa do partido
político que o sustenta”. (in Aliomar Baleeiro,
Direito Tributário Brasileiro, 10. Ed., Rio de Janeiro,
Forense, página 19).

ORÇAMENTO: PRIORIDADES DO
GOVERNANTE OU DOS GOVERNADOS?*
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A depredação e má utilização dos bens públicos
pode ser atribuída, sem sombra de dúvida, ao
desconhecimento da população quanto à
propriedade dos bens. Quando uma criança destrói
a carteira escolar, picha os muros do prédio,
provavelmente não tem a noção de que ela mesma
é “dona” dos equipamentos públicos, de que os
pais dela pagaram pela escola, através da
tributação.

A identificação da comunidade com os bens
públicos ainda está longe de ser realidade e passa
pela apropriação de informações básicas que
devem se tornar familiares inclusive para as
crianças: o bem público é construído e mantido com
dinheiro proveniente de impostos e taxas, as
prioridades da coletividade devem ser observadas
por seus representantes – no Legislativo e
Executivo – e é cada vez mais importante a
participação popular nas diversas etapas do
orçamento público.

Com estas atividades, busca-se o esclarecimento
da população a respeito do que sejam:

-    Bem público;
-    Patrimônio público;
-    Recursos públicos;
-     Orçamento participativo;
-     Orçamento público.

3. O BEM PÚBLICO É NOSSO
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A abordagem dos temas Trabalho, Consumo e
Comércio  em  um mesmo capítulo justifica-se    na
medida em que o que se quer enfatizar é a
Educação Fiscal nas relações comerciais e de
trabalho.

Neste contexto, devemos refletir a respeito de
situações polêmicas como:

- O trabalho informal é realmente alternativa
viável ao desemprego?

- Quais são as conseqüências do trabalho
informal na comunidade?

- Sonegação, contrabando, descaminho
podem ser decorrentes desta
informalidade?

- O dinheiro referente a impostos que está
embutido no preço de todos os produtos e
serviços é realmente recolhido aos cofres
públicos?

 Para tentar encontrar respostas às questões é
muito importante  identificar os elos da cadeia
produtiva e dos tributos que são gerados na mesma
e que devem – ou deveriam – produzir mais
empregos para as famílias, levando à melhoria de
qualidade de vida.

4. TRABALHO,   CONSUMO  E  COMÉRCIO

48

Situação problema
      -     Falta de recursos básicos para o exercício do trabalho individual, falta de creches. Mais
            especificamente referente à falta de creches, para  cuja construção necessita-se de  aumento
            de arrecadação de recursos.

Objetivo
      -     Estimular a criança a ser agente multiplicador dos conteúdos e ações desenvolvidos,
                alcançando o envolvimento da comunidade no processo de tomada de decisão do orçamento
            público, para a reivindicação de construção de bens públicos prioritários.

Ações e operações
- Diagnosticar o conhecimento prévio;
- Pesquisar tipos de documentos fiscais,  diferenciando recibo, notas, formulários, etc.;
- Elaborar entrevistas visando buscar informações sobre a emissão de notas e pagamento de

impostos;
- Incentivar a solicitação de notas;
- Passeatas.

Conceitos disciplinares
      - Português: elaborar textos e entrevistas;
      -     Matemática: valores monetários;
      - Ciências: convivência social;
      -     Geografia e História: mundo do trabalho.

Temas transversais
      - Ética, Cidadania (direitos e deveres) e Responsabilidade social.

ATIVIDADE 2: AÇÃO COMO MEIO DE CONSTRUÇÃO
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Situação problema
       -      A necessidade de construção de áreas de lazer nos bairros, relatada pelos alunos em pesqui-
             sa realizada anteriormente.

Objetivo
       -        Conscientizar e mobilizar a comunidade para que acione o poder público nas reivindicações

de seus interesses (construção da praça).

Ações e operações
-Leitura de paradidáticos;
-Paródias de músicas;
-Teatros;
-Confecção de cartas para as autoridades;
-Passeatas com participação da imprensa e autoridades, que serão convidadas;
-Confecção de cartazes;
-Publicação dos trabalhos das crianças no jornal;
-Visita à Câmara de Vereadores;
-Construção de maquetes da praça.

Conceitos disciplinares
-Língua Portuguesa: temas transversais, leitura e produção de diferentes tipos de textos,

Interpretação e Oralidade;
-Matemática: cálculo (financeiro de medidas), estimativa, proporção, geometria e medidas

não padronizadas;
-Geografia: espaço, ação do homem no meio ambiente e conceito de espaço público e privado;
-História: o homem como agente de sua história, história do bairro e temporalidade;
-Ciências: solo, vegetação, saúde e lazer;
-Artes: cartazes, maquete, teatro e fotos.

Temas transversais
-Ética, Cidadania, Direitos e deveres e Pluralidade cultural: transformação no meio ambiente

provocada pelo homem.

ATIVIDADE 5: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO
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-Bens Públicos: são  as propriedades móveis e
imóveis que integram o patrimônio público
como escolas, bibliotecas, hospitais públicos,
pontes, rios, praças, ruas, móveis das
repartições públicas, veículos oficiais e outros.

-Patrimônio público: é o conjunto de bens,
direitos e obrigações que se encontram à
disposição do Município, do Estado ou da
União, para a realização dos seus fins.

-Orçamento Público: é o documento sob a forma
de lei, onde estão registradas as estimativas de
receitas e despesas de um determinado ano
(exercício financeiro). Cada nível de governo
(União, Estados e Municípios)  possui o seu
orçamento.

-Orçamento Participativo: é um processo de
elaboração de orçamento-programa, que está
sendo adotado por alguns Estados e
Municípios, o qual consiste na consulta às suas
comunidades e associações de bairros ou
rurais, possibilitando a discussão por parte da
sociedade das prioridades da ação
governamental.

-Finanças Públicas: é o conjunto de ações e
problemas que integram o processo de
arrecadação e execução de despesas pela
administração pública e a gestão do patrimônio
público. Abrange todos os atos relativos à
arrecadação de tributos, captação de outros
recursos, formulação e execução dos
orçamentos, realização de compras, controle
interno e prestação de contas.

-Investimento Publico: são recursos públicos
aplicados em obras, ações ou serviços,
necessários ao atendimentos das necessidades
da sociedade. Exemplo: construção de escolas,
estradas, creches, etc.

-Arrecadação Municipal: é a atividade privativa
dos municípios, visando a entrada de recursos
de origem tributária para os cofres municipais.
O montante da arrecadação municipal
compreende as receitas próprias e as
decorrentes de transferências da União e dos
Estados (repartição das receitas tributárias).

3.3. CONCEITOS DE
EDUCAÇÃO FISCAL
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Situação problema
      -     Necessidade de se realizar a cobertura da quadra da escola, em vista das dificulda-
            des enfrentadas para as aulas de Educação Física e outros eventos debaixo de sol e chuva.

Objetivo
       -       Conscientizar os alunos e conseqüentemente pais e moradores, da importância da participação
            dos mesmos no orçamento  e decisões que dizem respeito à comunidade a que pertencem.

Ações e operações
- Teatro: dramatização de uma situação real do orçamento participativo;
- Debates: organização das idéias pelo teatro introduzidas, esclarecimentos de dúvidas,

levantamento dos direitos e deveres em relação ao assunto;
- Leituras informativas sobre o assunto;
- Entrevistas com os pais e moradores para sabermos o que conhecem sobre o assunto;
- Produção de textos e cartazes informativos;
- Palestra com pessoas que possam informar aos alunos, esclarecendo dúvidas e fechando o

assunto;
- Reunião com os  pais onde os próprios alunos possam conscientizá-los trocando informações.

Conceitos disciplinares
- Português: escrita e leitura de textos, oralidade – enriquecer o vocabulário;
- Matemática: cálculos, gráficos e tabelas e situações-problema;
- Ciências: saúde;
- História: cidadania, direitos e deveres para refazermos a história como cidadãos conscientes

e agentes, críticos e reflexivos;
- Geografia: município, bairro e região onde se localiza a escola;
- Arte: dramatização e maquetes;
- Educação física: saúde, necessidade da prática esportiva, valorização do ambiente adequado.

Temas transversais:
- Ética (valores, atitudes, direito, deveres e respeito mútuo) e Cidadania.

ATIVIDADE 3: PARTICIPAR PARA ACONTECER
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A praça é do povo: política e cidadania, Maria Lúcia de Arruda Aranha, São Paulo, Editora Moderna,
2001 (Col. Aprendendo a Com-viver).

Impostos e Cidadania, Rosa, José Roberto, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Fazenda
(Programa Nacional de Educação Fiscal).

Gastos do Governo, Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, Escola Fazendária do Estado de
São Paulo, 2005.

Adivinhe do que eles estão reclamando, Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, 2003.

Dona Formiga, compadre Tatu e o imposto de renda, Bastos, Cecília Lopes da Rocha, Brasília,
Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal, 2004.

3.4. LEITURAS SUGERIDAS

Site Leãozinho,  encontrado no endereço  www.receita.fazenda.gov.br, que possui leituras, jogos,
histórias e peças teatrais, para trabalhos com crianças de todas as faixas etárias.

3.5. SITE RECOMENDADO
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Situação problema
       -     Falta de calçamento ao redor da escola e ao redor do campo de aviação.

Objetivo
      -     Conscientizar os alunos dos deveres dos cidadãos em relação ao pagamento de impostos e
            taxas, gerando dividendos que devem ser utilizados pelo poder público para melhorias  à
              população. Conseqüentemente conscientizá-los do direito de cobrar essas melhorias, saben-
            do  onde  e a quem recorrer.

Ações e operações
-Proporcionar um momento em que os alunos estejam andando em local sem calçada e com

calçada;
-Levantamento dos dados obtidos, fazendo um parâmetro de comparação entre os locais,

diagnosticando os pontos positivos e negativos;
-Pesquisa: de onde sai o dinheiro para fazer a calçada desses locais?;
-Levantamento dos dados obtidos, discutindo com os alunos, levando-os a compreender que

a obrigação de fazer a calçada nestes locais é do poder público mas, para que isso aconteça,
precisamos exercer nosso dever de cidadão, pagando impostos, taxas e pedindo notas fiscais;

-Leituras de textos que facilitem a compreensão da importância da conscientização social;
-Uso de vídeo para facilitar esta compreensão;
-Dramatização com o objetivo de vivenciar a necessidade de exercer direitos e deveres de

cidadão;
-Confecção de cartazes e textos informativos para serem distribuídos entre classes;
-Levar até a escola pessoas do poder público para que as crianças pessoalmente possam fazer

suas reivindicações.

Conceitos disciplinares
-Ciências: saúde, higiene, bem-estar e prevenção de acidentes;
-História: trânsito, bairro,  cidadania e comércio;
-Geografia: local onde vivemos e infra-estrutura;
-Matemática: gráficos, comércio e tabelas;
-Português: textos – escrita e leitura;
-Arte: teatro, ilustração e maquetes.

ATIVIDADE 4: POR QUÊ NÃO TEMOS CALÇAMENTO AO REDOR DA ESCOLA?
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Temas transversais
      -     Ética e Cidadania
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Situação problema
      -     De onde vem o brinquedo? Por quê ele custa tão caro? Por quê eu não tenho um?

Objetivo
      -     O aluno terá oportunidade de compreender o funcionamento de uma empresa, desde a pro-
            dução até a venda do produto e os impostos que este processo acarreta.
      -      Conscientizar os alunos da importância da nota fiscal, através da confecção e venda de brin-
            quedos.
      -      Refletir sobre a influência do dinheiro arrecadado através dos impostos diretamente na vida
            do aluno.

Ações e operações
- Pesquisa sobre os brinquedos de antigamente;
- Recolhimentos de matéria-prima (sucata);
- Confecção dos brinquedos;
- Estipular o preço do brinquedo;
- Montagem de uma loja para a compra e venda do produto, emitindo a nota fiscal. Cada classe

terá a sua loja e fará a compra na loja de outra sala. Uma sala representará o comércio informal
(barraca de camelô);

- Mostrar o orçamento do dinheiro arrecadado  e a porcentagem que será destinada às necessidades
da sociedade (escola).

Conceitos disciplinares
       -     Cálculos operatórios, porcentagem, situações problema, comércio, indústria e artes.

Temas transversais
      -     Comércio e consumo, Ética e Cidadania.

4.2. ATIVIDADES

ATIVIDADE 1: A FÁBRICA DE BRINQUEDOS

56

No Brasil, o direito ao trabalho passou a constar
de leis a partir da década de 1930, no primeiro
governo de Getúlio Vargas. Até então, os
trabalhadores não tinham qualquer garantia de
salários, benefícios ou direitos e condições dignas
para exercer seu ofício. A legislação criada por
Vargas foi reunida na Consolidação das Leis
Trabalhistas (CLT), em 1943, instituindo diversos
benefícios para os trabalhadores como os direitos
a férias de 30 dias por ano, 13o. salário,
aposentadoria por tempo de serviço, salário
mínimo, etc. Na Constituição de 1988, muitos
desses direitos foram ampliados e estendidos.

No entanto, nos últimos 10 a 15 anos, a
participação de assalariados formais e servidores
públicos no mercado de trabalho caiu muito, o que
resultou na criação de cerca de 11 milhões de
empregos informais, ocupados por assalariados
que atuam principalmente no comércio e na
prestação de serviços.

Há várias formas de definir o trabalho informal.
Comumente ele é tido como atividade considerada
à margem da legislação e com serviços de alta
rotatividade. A informalidade nas relações de

4.1. LEITURAS DE REFLEXÃO

trabalho pode ser medida também pelo índice de
precariedade dos vínculos entre patrões e
empregados (ex. trabalhadores assalariados sem
carteira profissional assinada e trabalhadores
autônomos). Para o Ministério da Previdência
Social, trabalhador informal são todos os que não
contribuem para a previdência. Para a Organização
Internacional do Trabalho (OIT) e para o IBGE, são
os trabalhadores domésticos, autônomos,
empregados e empregadores em empresas com
menos de cinco funcionários. A Comissão
Econômica para a América Latina (CEPAL)
acrescenta à definição da OIT os autônomos de
baixa qualificação.

O setor informal da economia é composto,
assim, por pequenos negócios familiares,
cooperativas e todo tipo de trabalho autônomo,
independente do vínculo empregatício. Podemos
dizer, ainda, que muito profissionais que atuam
em atividades liberais clássicas, como médicos e
advogados, trabalham sob variadas formas de
assalariamento, mas sem qualquer garantia
trabalhista, nem registro em carteira, encontrando-
se em situação de trabalho informal.

TRABALHO INFORMAL E DESEMPREGO:
 BRASIL, TERRA DE OPORTUNIDADES? *
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Deixando de adquirir produtos ou serviços de
baixa qualidade ou injustificadamente caros,
contribuem para que esses produtos ou serviços
sejam desprezados. Diante das exigências e ações
dos consumidores os ofertantes poderiam ser
levados a promover adequações em seus
produtos ou serviços, ou até mesmo essas
exigências e ações poderiam tornar
economicamente inviável a fabricação de
determinados produtos ou a oferta de serviços.

A conscientização deve ser geral, a força dos
consumidores está na ação generalizada. Cada um
deve fazer a sua parte e não esperar que outro o
faça. Todavia, há a possibilidade de exercer o
“poder de compra” constituindo-se associações
para esse fim específico ou por intermédio de
associações já existentes como as de bairro e de
donas de casa, por exemplo. Entre outras
iniciativas, essas associações poderiam formar
consórcios para a aquisição de bens ou serviços,
quando possível.

Como já ocorre em outros países, a utilização
consciente do “poder de compra” poderá fortalecer
o mercado local. Poderá, também, manter ou
ampliar o nível de emprego no Brasil, na medida
em que priorize a aquisição de produtos com
qualidade aqui fabricados.

Caso os consumidores tenham motivos e
julgarem conveniente, poderão deixar de comprar
produtos fabricados em um determinado país ou
por uma determinada empresa, como por

exemplo, por razões ambientais, políticas, bélicas,
utilização do trabalho infantil, etc.

O atributo do “poder de compra” não deve ter
em conta apenas aspectos pessoais, mas também
aspectos relacionados ao bem comum.

Na verdade, vale lembrar que os consumidores
não devem ser apenas meros compradores. O
“poder de compra” pode ser entendido e exercido
de forma mais abrangente. Os consumidores
podem ser agentes potenciais de mudanças.
Tornando-se mais conscientes e utilizando-se do
poder de que estão revestidos, podem exercer em
toda a sua plenitude a cidadania, podem melhorar
o seu nível de satisfação e de auto-estima, bem
como os da sociedade, contribuir para a inclusão
social, nível de emprego, desenvolvimento,
qualidade, entre outros.

Mas não é só isso. O privilégio do “poder de
compra” pode ser ainda muito mais amplo. O
cidadão pode se utilizar desse poder em outras
áreas como no ambiente político, no local de
trabalho, entre outras, pois de forma direta ou
indireta, mais cedo ou mais tarde, a ação ou inação
do cidadão terá influência na qualidade dos
serviços, sejam públicos ou privados. E esses
mesmos cidadãos ou a sociedade como um todo
receberão no futuro, além dos possíveis reflexos
para o meio ambiente, educação, saúde, segurança,
economia, cultura, justiça, relações sociais e
direitos humanos e para a democracia.

52

No ambiente político, especificamente, a
participação não deve se restringir ao período
eleitoral. Continuamente, os cidadãos devem
procurar atuar conscientemente e se informar
para que nas eleições tenham condições de
decidir acertadamente. Como a atuação dos
políticos, que são representantes do povo, não
se restringe ao período eleitoral, a atuação
política dos cidadãos também não deve se
restringir a esse período.

A abrangência de atuação não se resume às
situações mencionadas. Devemos estar sempre
atentos para as oportunidades de atuação, que
são inúmeras. Todos podem e devem exercer o
poder da cidadania.

Finalmente, cabe mencionar que para se ter
cidadania, de forma mais abrangente, e
possibilitar que o “poder de compra” seja
exercido em sua plenitude, a população deve ter
níveis mínimos de educação, renda, cultura e
saúde. Para tanto, precisam estar envolvidos as
três esferas de governo (Federal, Estadual e
Municipal), o setor privado, além de toda a
sociedade civil, organizada ou não.

(1) Como pode ser observado ao longo do texto,
o “poder de compra” a que se faz referência no
presente artigo, é distinto de poder aquisitivo e
da utilização do dinheiro como reserva de valor.

* Célio Luís, in site Aprendiz.org.br
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Uma das atividades mais populares da economia
informal é a exercida pelos vendedores
ambulantes, também chamados de camelôs ou
marreteiros. A maioria trabalha de forma
clandestina, sem autorização das prefeituras e
vende produtos contrabandeados ou produzidos
sem pagamento de impostos. Sem licença para
ocupar pontos-de-venda nas ruas, milhares deles
invadem e literalmente interditam o fluxo de
pedestres e automóveis.

Nas profundas e aceleradas mudanças
estruturais profissionais e ocupacionais, parece
haver certo acordo quanto ao desaparecimento de
ofícios clássicos ou ligados a tecnologias
superadas, enquanto novas tendências aparecem
no horizonte. Alguns setores parecem ter mais
probabilidade de crescer no futuro: Informática,
Saúde, Meio Ambiente, Turismo, Lazer e
Entretenimento, Biotecnologia, Administração,
Tecnologias da Informação, Terceiro Setor e
Educação.

Garantir trabalho para milhões de brasileiros
que todos os anos atingem a idade mínima para
ingresso no mercado de trabalho é uma das
prioridades que parecem fazer parte das propostas
de todos os governos. Diferentes estratégias para
criação de empregos vêm sendo desenvolvidas
desde o início da década de 1990. O apoio dos
governos federal e estaduais a programas de
incentivos à agricultura familiar tem contribuído
para melhorar os índices de trabalho no meio rural.
Outra iniciativa é o financiamento de pequenos
negócios de pessoas de baixa renda por instituições
de microcrédito, como o Banco do Povo.

Espalha-se por todo o País uma nova cultura de
trabalho, conhecida como economia solidária, que
incentiva a formação de cooperativas com atuação
em diversos ramos: produção, comércio,
distribuição, etc. Em várias universidades públicas,
formam-se grupos de apoio com professores,
técnicos e especialistas em cooperativismo, que
organizam incubadoras de cooperativas,
fornecendo assessoria para que elas se firmem e
prosperem.

* Gilberto Dimenstein, in Quebra-cabeça Brasil
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E o assunto está bem longe de ser restrito apenas
aos Estados Unidos, como advertiu o próprio
diretor. Em março deste ano, em Genebra (Suíça),
ministros da Saúde do mundo inteiro chegaram a
um acordo para que a Organização Mundial da
Saúde (OMS) aprove uma estratégia para o
combate da obesidade – principal causa do
aumento das doenças cardiovasculares e de
diabetes – que defende a redução de ingestão de
açúcar.

Entre as principais recomendações do
documento apresentado estavam: diminuição de
açúcar, sal e gordura em alimentos
industrializados, controle da propaganda de
alimentos para crianças, aumento das informações
nutricionais nos produtos, fiscalização sobre as
qualidades anunciadas nas embalagens e
investimentos em programas de educação sobre a
saúde. “É uma cultura que começa logo no berço
e continua por toda a vida adulta. Isso é um
absurdo. E os resultados podem ser vistos nas
ruas”.

Quando questionado sobre a clara idéia de que
comer um mesmo alimento durante um mês inteiro
também é prejudicial, Spurlock é enfático. “Se você
comer todos os dias brócolis, também poderá ficar
doente. Mas os agricultores não falam todos os
dias para você comer o vegetal, não criam parques,
desenhos ou brinquedos. Muito menos falam que
brócolis é uma refeição”.

Durante o documentário, o espectador verá a
equipe do diretor perguntar a 100 nutricionistas
qual é a média saudável para comer esse tipo de
alimento, seja ele McDonald’s, Bob’s, Burger King
ou Taco Bell. Todos afirmam que a média deve
ser no máximo duas vezes por mês.

A nutricionista brasileira Carolina Sayad, uma
das profissionais do Hospital Sta. Isabel, em São
Paulo, é da mesma opinião. “Esses alimentos são
ricos em gorduras, conservantes, corantes, além
de serem extra calóricos. Mesmo as saladas não
se comparam, em termos nutricionais, às que
fazemos em casa”, analisa.

Depois de um mês se alimentando desse tipo
de “refeição”, Spurlock apresentou hipertensão,
problemas no fígado, estômago e fortes dores de
cabeça, causados pelo excesso de açúcar. Além
disso, em menos de 30 dias já havia superado seu
peso em mais de 10 quilos. “Tudo o que eu queria
era que essa experiência chegasse ao fim”, alegra-
se o diretor, que, depois de um ano, voltou ao seu
peso normal.

* Rodrigo Zavala,

in Site aprendiz.org.br, 28/07/2004
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Comer todos os dias hambúrgueres com
batatas fritas pode ser o sonho de muitas crianças,
não só nos Estados Unidos, mas em grande parte
do mundo. No entanto, as conseqüências desse
tipo de dieta podem ser catastróficas, como fica
provado no documentário “Super Size Me”, do
americano Morgan Spurlock.

Durante um mês inteiro, o diretor comeu frente
às câmeras três refeições saídas diretamente do
restaurante McDonald’s, apesar da consternação
dos médicos que acompanharam toda a dieta. “O
filme é a jornada pelo mundo dos problemas de
saúde gerados pelo ganho de peso e pelas cadeias
de fast food”, afirmou o diretor, que esteve esta
manhã  em São Paulo para promover sua
produção.

Spurlock confessa que teve a idéia de fazer tal
documentário, a partir de uma série de
reportagens televisivas sobre a epidemia de
obesidade na América. “Tudo levava a crer que
nós, assim como o resto do mundo, subitamente
tivéssemos assumido a postura do gordo feliz”,
criticou.

Um levantamento feito nos EUA mostrou que
13% das crianças entre 6 e 11 anos e 14% dos
adolescentes entre 12 e 19 tinham sobrepeso. A
manutenção do padrão de inatividade física e erro
alimentar mostrou que o sobrepeso atinge entre
30 a 35% das pessoas com idade abaixo de 30 anos.
E esses dados estão desatualizados. “Eu assisti a
inúmeras crianças obesas e incontáveis famílias
que saíam para comer fora, noite após noite,
entupindo-se de pizza e hambúrguer”, lembrou.

Segundo Spurlock, parte da culpa recai sobre
as técnicas publicitárias, desenvolvidas para
seduzir e condicionar crianças. No McDonald’s,
por exemplo, o palhaço é o símbolo de
divertimento nos parquinhos coloridos das lojas,
além de aparecer sempre nos comerciais. Um fato
curioso no filme é o teste que o diretor faz para
provar a presença de Ronald na memória das
crianças. Quando mostra fotografias para as
crianças, que reconhecem, sem titubear e com  o
sorriso no rosto, o palhaço, confundem Jesus
Cristo com George W. Bush.

FILME MOSTRA MALEFÍCIOS
                      DO “FAST FOOD”*
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O Código de Defesa do Consumidor foi uma
importante conquista. Nele foram estabelecidas
regras para as relações de consumo, o que
representou importante avanço para essas relações,
assim como tornou-se valioso instrumento de
proteção ao  consumidor.    Embora a legislação de
proteção ao consumidor possa ser considerada
moderna, ainda não é largamente utilizada como
deveria. O consumidor carece de maior
conscientização em relação à possibilidade de ter
os seus direitos respeitados. Ele, também, ainda
não tem consciência da abrangência que pode ter a
sua atuação no sentido de modificar as relações
sociais.

O PODER DE COMPRA E A CIDADANIA*

Quem adquire produtos ou serviços dispõe de
um privilégio denominado “poder de compra”(1),
que pode ser exercido pela empresa privada, órgão
público, cooperativa ou por qualquer cidadão
individualmente. Esses agentes econômicos ao
adquirirem produtos e serviços estabelecem
exigências, necessidades ou padrões que podem
torná-los indutores da qualidade, da
produtividade, de inovações tecnológicas,
contribuindo para a geração de emprego,
ocupação, renda, competitividade e
desenvolvimento do país, podendo também ser
utilizado como instrumento de modificação das
relações sociais com uma postura transformadora
da sociedade.

Os consumidores podem exercer um papel mais
importante na sociedade. Quanto maior a
conscientização da amplitude, importância e
alcance desse papel, maior será o nível de satisfação
e o seu poder de contribuir positivamente para a
melhoria da sociedade e do bem comum.
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- Incentivos fiscais: são formas legais de redução
ou supressão do tributo a pagar, visando
beneficiar determinados setores produtivos
com o objetivo de gerar empregos, ampliar a
produção, o comércio internacional e a
prestação de serviços. Também são instituídos
com o objetivo de incentivar atividades sociais
ou culturais.

- Documentos fiscais: são documentos
autorizados pelo fisco e emitidos quando do
fornecimento de mercadorias, bens ou
prestação de serviço.

- Nota fiscal: é um documento autorizado e
controlado pelo Estado ou Município de
emissão obrigatória quando das vendas de
mercadorias ou de prestação de serviços,
devendo ser preenchido pelos comerciantes,
industriais ou prestadores de serviços, pelo
valor correto da operação.

- Cupom fiscal: é um documento emitido por
equipamento autorizado pelo Fisco (Emissor
de Cupom Fiscal – ECF) que comprova a venda
de mercadorias a varejo e a prestação de serviço
de transporte interestadual e intermunicipal de
passageiros.

- Evasão fiscal: a evasão fiscal se dá pelo não
pagamento do tributo. Pode ser lícita ou ilícita.
A primeira sendo sinônimo de elisão fiscal,
quando a legislação tributária permite a
redução ou supressão do tributo a pagar, por
exemplo, através de benefícios fiscais (isenções
ou imunidades). Na evasão ilícita ou ilegal, o
não pagamento no todo ou em parte dos
tributos devidos é também chamado de
sonegação e deve ser combatido mediante
atividade fiscal por parte do Estado.

- Evasão fiscal e Distribuição de renda: com a
evasão fiscal se verifica maior concentração de
renda. Esta concentração se dá por duas
formas: a primeira, pela diminuição no volume
de bens em decorrência da diminuição dos
valores arrecadados, posto que um dos
objetivos da cobrança de tributos é promover
a distribuição de renda mediante a prestação
de serviços públicos por parte dos governos;
a segunda, pelo fato do agente econômico
aumentar o seu lucro na medida em que, tendo
cobrado o tributo do consumidor final incluso
no valor da mercadoria, não o repassa ao poder
público.

- Descaminho: significa importar ou exportar
mercadorias, cuja  importação ou exportação
seja permitida pela legislação, todavia sem que
se faça o pagamento dos tributos devidos.
Exemplo: cigarros, componentes para
informática e outros.

- Contrabando: significa importar ou exportar
mercadorias cuja importação ou exportação
seja proibida pela legislação. Exemplo:
drogas.
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Situação problema
O pai de Mateus comprou um vídeo-game para presenteá-lo. No momento da compra esqueceu de
exigir a nota fiscal.
Depois de algum tempo de uso, o aparelho apresentou problema. O pai de Mateus voltou à loja
para reivindicar a troca do aparelho sendo negada pelo vendedor pela falta da nota fiscal.
O pai de Mateus teve negado seu direito de consumidor por não ter exercido seu papel de cidadão
consciente, exigindo em qualquer compra a nota fiscal que garante também o cumprimento legal
do emprego do imposto fiscal.

Objetivo
      -      Conscientização da importância da nota fiscal no momento da compra para garantia dos
            direitos do consumidor.

Ações e operações
      -     Pesquisa: elaborar uma pesquisa juntamente com os alunos para verificar quem tem o
             hábito de exigir a nota fiscal na compra de qualquer objeto;
      -     Operação: fazer uma tabulação com os dados adquiridos na pesquisa.

Conceitos disciplinares
       -    Português, Matemática, História e Geografia.

Temas transversais
- Direito do consumidor, Consumo consciente, Ética e Cidadania.

ATIVIDADE 2: DIREITOS E DEVERES DO CIDADÃO CONSUMIDOR
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Situação problema
-Falta de informação;
-Forma de cultura.

Objetivo
      -    Promover a sensibilização e a conscientização da importância da nota fiscal como fonte
            geradora de recursos;

-Propor mudanças de postura do cidadão.

-Levantamento dos conhecimentos prévios dos educandos;
-Apresentação das informações através de pesquisa, palestra, filme, livro paradidático,

atividades práticas e dramatizações – supermercados, lojas, etc.

Conceitos disciplinares
      -    História, Língua Portuguesa, Matemática e Artes.

Temas transversais
       -    Cidadania e Ética.

ATIVIDADE 5: NOTA FISCAL: O QUE É ISTO?
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Situação problema
      -    O Estado não tem recursos suficientes, uma vez que a sociedade não foi ainda
            conscientizada de sua participação na exigência de nota fiscal em suas compras.

Objetivo
      -     Desenvolver a ação participativa buscando a conscientização e o  senso crítico da criança
            frente à arrecadação de tributos, uma vez que com isso a escola, a comunidade, a cidade e
            o país serão beneficiados.

Ações e operações
      -     Solicitar aos alunos que façam uma compra e peçam uma nota fiscal, observar a reação do
            comerciante;
      -    Fazer um debate, expondo ao grupo os resultados obtidos e fazer uma reflexão.

Conceitos disciplinares
O tema Educação Fiscal deverá abranger todas as disciplinas curriculares, perpassando os temas
transversais:

-Finalidade;
-Tipos de impostos repassados para a União, Estados  e  Municípios;
-Fiscalização pelos cidadãos quanto ao destino da verba arrecadada.

Temas transversais
O uso do imposto beneficiando a população:

-Saúde, Ecologia, Lazer, Esporte, Educação, Habitação, Emprego, Trânsito, Valorização
profissional (sem facções), Orçamento e Lixo.

ATIVIDADE 6: A NOTA FISCAL EM NOSSA VIDA
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Situação problema
       -    Falta de envolvimento da comunidade na discussão de questões como arrecadação e aplicação
          de recursos, obtidos através dos impostos.

Objetivo
     -    Através da proposta de uma situação real de comércio, conscientizar o aluno da importância
          e necessidade de sua atuação como cidadão, sobre a arrecadação fiscal e sua aplicação.

Ações e operações
- Montagem do estabelecimento;
- Compra de mercadoria;
- Apuração de custo;
- Formação do preço de venda;
- Aplicação de recursos.

Conceitos disciplinares
      -    Matemática, Língua Portuguesa, Ciências e Artes.

Temas transversais
      -      Ética, Meio ambiente, Cidadania, Saúde, Trabalho e consumo, Culinária regional e Trânsito.

ATIVIDADE 3: RECEITA BEM CALCULADA
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- Trabalho informal: é o trabalho desenvolvido
por pequenos empreendimentos sem qualquer
registro junto ao poder público competente
para fins de controle, implicando em prejuízos
para a arrecadação tributária e para os
trabalhadores.

- Seguro desemprego: é um benefício de
assistência social de caráter temporário
financiado por contribuições sociais (PIS/
PASEP) e prestado ao trabalhador que tiver
sido demitido sem justa causa e estiver
desempregado, desde que preenchidas
determinadas condições.

- PETI: Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil – Programa do Governo Federal com
objetivo de retirar crianças e adolescentes do
trabalho perigoso, penoso, insalubre,
possibilitando o acesso, a permanência e o bom
desempenho escolar, por meio de atividades
culturais, esportivas, artísticas e de lazer no

período complementar ao da escola, ou seja,
na jornada ampliada.

- Movimento econômico: o movimento
econômico ou valor adicionado significa a
soma dos valores gerados pelos contribuintes
do ICMS, com mercadorias ou serviços sujeitos
ao imposto, ainda que não tenha ocorrido o seu
pagamento. Sua apuração serve para
determinar o valor do ICMS e outras receitas
que retornam aos municípios (repartição das
receitas tributárias).

- Imposto indireto: é aquele em que o valor do
tributo está incluso no preço da mercadoria ou
serviço adquirido pelo consumidor final,
sendo o comerciante, industrial ou prestador
de serviço meros repassadores destes valores
aos cofres públicos. Exemplos: ISS, ICMS e
COFINS.

- ICMS: Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e Prestação de
Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação. É a
principal fonte de renda dos Estados, sendo
que 25% do produto arrecadado é distribuído
entre os Municípios, proporcionalmente ao
movimento econômico. O ICMS torna-se uma
das principais fontes de receita dos Municípios.

4.3. CONCEITOS DE
EDUCAÇÃO FISCAL
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ATIVIDADE 7: ÉTICA NA MÍDIA
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Situação problema
       -     Por que deixamos nos influenciar por propagandas enganosas? Por que não pedimos nota
              fiscal? Por falta de informação, comodismo, etc?

Objetivo
       -     Conscientizar as pessoas sobre a importância da nota fiscal, como garantia de seus
             direitos. Compreender que essa atitude traz benefícios para a sociedade.

Ações e operações
-Levantamento de conhecimentos prévios;
-Conversa informal sobre propaganda enganosa;
-Pesquisa e análise de propaganda;
-Entrevista com os pais, vizinhos e outros sobre o assunto;
-Comparação de propagandas gravadas para análise (áudio e vídeo);
-Debate;
-O que é nota fiscal e para que serve;
-Pesquisa: o último produto comprado influenciado pela propaganda e que foi solicitada a

nota fiscal;
-Fazer um gráfico e tabela do resultado da pesquisa, observando quantos pegaram e

quantos não pegaram a nota fiscal;
-Diferenças entre nota fiscal e cupom fiscal;
-Analisar as informações contidas na nota, calculando os impostos e contribuições

incidentes (ICMS, COFINS, PIS);
-Falar com os alunos sobre os tributos, ressaltando a função social do tributo, onde devem

ser aplicados os impostos que pagamos, a importância do imposto para a comunidade, o
que é sonegação;

-Dramatização de acordo com o tema trabalhado.

      -     Português, Matemática e Geografia.
 Temas transversais

Situação problema
      -    Se não exigirmos nossos direitos, será que teremos condições de conservar nossos
           patrimônios públicos? Como a sociedade pode contribuir para melhorar a arrecadação e
           com isso garantir a melhoria e conservar esse patrimônios?

Objetivo
      -    Compreender a origem do produto e os impostos embutidos, até chegar ao consumidor e a
           relação deste com a conservação do patrimônio.

Ações e operações
-Coleta de materiais (embalagens e dados);
-Montagem de uma feira de produtos, discriminando preços e impostos embutidos;
-Prática consumidora;
-Observação, comparação, discussão e reflexão sobre a importância de se exigir nota fiscal,

para que essa arrecadação seja aplicada na conservação e ampliação do patrimônio
público.

Conceitos disciplinares
-Matemática: leitura e interpretação de gráficos e tabelas, as quatro operações,

porcentagem, Geometria e medidas de capacidade;
-    Português: leitura e interpretação de textos diversificados e produção de textos;
-    História e Geografia: indústria, matéria-prima e comércio, organização política, direitos e

deveres do cidadão.

Temas transversais
      -     Ética, Cidadania, Meio ambiente e Educação fiscal.

ATIVIDADE 4: INCENTIVANDO O CIDADÃO MIRIM
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RESPONSABILIDADE SOCIAL
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Site Leãozinho,  encontrado no endereço  www.receita.fazenda.gov.br, que possui leituras, jogos,
histórias e peças teatrais, para trabalhos com crianças de todas as faixas etárias.

4.5. SITE RECOMENDADO

A cadeia produtiva, Estante Estudantes na Biblioteca do Leãozinho, no site Leãozinho – Receita
Federal.

Cálculo dos tributos numa cadeia produtiva, Estante Estudantes na Biblioteca do Leãozinho, site
da Receita Federal.

A bússola e a balança, por um mundo mais justo, texto de Maria Lúcia de Arruda Aranha, Editora
Moderna.

Impostos, a gente paga pra quê?, texto de Adriana Ramos, Mônica de Souza e Sílvia Sansoni, Coleção
Coisas de gente grande.

4.4. LEITURAS SUGERIDAS

Constituição da República Federativa do Brasil/Anne Joyce Angher, coordenação – 10a edição –
São Paulo: Rideel, 2004.

Araújo, Ulisses Ferreira de, Temas transversais e a estratégia de projetos, São Paulo:  Moderna 2003.

Dimenstein, Gilberto, O cidadão de papel, 23a edição, São Paulo: Editora Ática, 2003.

Dimenstein, Gilberto, Giansanti, Álvaro César, Quebra Cabeça do Brasil, Temas de Cidadania na
Historia do Brasil, 1a edição, São Paulo: Editora Ática, 2003

Souza, Herbert de (Betinho) e Rodrigues, Carla, Ética e Cidadania, São Paulo: Editora Moderna,
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