
1 
 

É POSSIVEL CONSTRUIR A CIDADANIA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE 
EDUCAÇÃO FISCAL? 

Dirce Maria Martinello1, Edes Marcondes do Nascimento2 

 

RESUMO 

Este artigo objetiva pensar de forma crítica, as possíveis razões que fizeram com que o 
Programa de Educação Fiscal surgisse, os seus propósitos, as escolhas políticas pedagógicas 
e os seus resultados práticos, considerando ser uma oportunidade de exercitar a cidadania.  

 

1. A ORIGEM DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL 

 

O Programa Nacional de Educação Fiscal3 – PNEF surgiu em 19964 

com a necessidade de implantar um Programa que promovesse a consciência 

tributária e na reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz, 

reunido em Fortaleza (CE), técnicos do governo registram a importância de um 

programa de consciência tributária para despertar a prática da cidadania. Neste 

mesmo ano ocorre a formação de um Convênio de Cooperação Técnica entre 

União, Estados e Distrito Federal para a execução do Programa. 

Em julho de 1999, o Confaz – Paraíba - aprova a alteração de 

denominação, que passa a ser Programa Nacional de Educação Fiscal – PNEF 

atribuindo maior abrangência e supera o marco inicial o qual dava ênfase no 

contribuinte de amanhã, e introduz a alocação e gestão dos recursos, voltando-se ao 

contribuinte do aqui e agora, cuja primazia passa a ser a relação entre a Administração 

Tributária e o cidadão-contribuinte.  

                                                 
1 Doutoranda pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Mestre em Educação e Trabalho. 
Servidora pública da Secretaria de Estado da fazenda do Estado de Santa Catarina. 
2 Mestre em Geofísica e Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. 
3 O Programa Nacional de Educação Tributária teve sua denominação alterada para Programa 
Nacional de Educação Fiscal devido a intenção do Programa em não abordar apenas os tributos, 
mas também as questões que envolvem a alocação de recursos arrecadados e a transparência dos 
gastos públicos, ou seja, as finanças públicas. 
4 Neste período as relações entre o Estado e a sociedade se mostravam desgastadas. O clima era de 
desconfiança, os conflitos estavam presentes. Mas havia um objetivo que precisava ser alcançado: a 
reforma do Estado. Projeto inadiável e imprescindível, principalmente para promover o ajuste 
fiscal; as reformas econômicas orientadas para o mercado, que, acompanhadas de uma política 
industrial e tecnológica, garantisse a concorrência interna e criasse as condições para o 
enfrentamento da competição internacional; a reforma da previdência social; a inovação dos 
instrumentos de política social, proporcionando maior abrangência e promovendo melhor 
qualidade para os serviços sociais; aumento da “governança”, ou seja, sua capacidade de 
implementar de forma eficiente políticas públicas. (In: WWW.bresserpereira.org. Plano Diretor de 
Reforma do Aparelho do Estado: 1995 p.10). 
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É importante lembrar que neste período o Estado brasileiro estava 

aderindo a um processo de reforma ou de adequação (1989) diante das exigências 

postuladas pelo denominado Consenso de Washington5, onde economistas do 

Fundo Monetário Internacional – FMI, Banco Mundial – BM, Banco Interamericano 

de Desenvolvimento – BIRD e dos governos de Ronald Reagan e Margareth 

Thatcher que tomaram linha de frente diante das recomendações de diversos 

técnicos e economistas latino-americanos, com destaque ao inglês John Willianson 

e diretor do Institute for International Economics, entidade de caráter privado, e 

que adotaram a seguinte recomendação: Disciplina fiscal, ou seja, o Estado deve 

limitar seus gastos à arrecadação, eliminando o déficit público. 

As recomendações do Consenso de Washington tiveram os seguintes 

direcionamentos: disciplina fiscal priorizando à educação, a saúde e a 

infraestrutura; A reorientação das despesas públicas preservou as despesas com a 

segurança nacional. No entanto, recomendou a redução em investimentos 

públicos; A reforma tributária recomendada incentivava a arrecadação de recursos 

pelo Estado: i) de maneira direta sobre a renda dos cidadãos individualizados (com 

uma aplicação progressiva das alíquotas definidas), e ii) de maneira indireta sobre 

o consumo de todos os cidadãos (em contraposição a justiça fiscal que recomenda 

taxar menos produtos básicos, que serão os mais adquiridos pelos pobres). 

Recomendava, ainda, a liberalização financeira e comercial com o fim das 

restrições que impediam as instituições financeiras internacionais de atuarem em 

igualdade com as nacionais e o afastamento do Estado do setor; Com redução de 

alíquotas de importação e estímulos à exportação, visando a impulsionar a 

globalização da economia; Flexibilizar a taxa cambial; Eliminação de restrições ao 

capital externo permitindo investimento direto estrangeiro; Promover a venda de 

empresas estatais; Desregulação, com redução da legislação de controle do 

processo econômico e das relações trabalhistas e propriedade intelectual. 

                                                 
5 Em uma reunião em Washington (1989) foi tomado um conjunto de medidas consensuais voltadas 
a promoção do equilíbrio entre receita e gasto público, ou o ajustamento econômico dos países 
considerados em desenvolvimento, mas que possuíam dívidas junto aos organismos internacionais 
e que tinham dificuldade de cumprir as metas de pagamento. O Consenso de Washington 
assessorado por economistas de instituições financeiras situadas em Washington, como o FMI, o 
BM e o Departamento do Tesouro Americano fundamentadas num texto do economista John 
Williamson, do International Institute for Economy, e que se tornou a política oficial do Fundo 
Monetário Internacional. 
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O Estado brasileiro adapta a sua agenda de desenvolvimento e das 

políticas públicas ao atendimento das metas do Consenso de Washington e o 

Programa Nacional de Educação Fiscal deixa para trás, o que pode ser considerado 

a sua primeira fase: Educação Tributária e começa a ser planejado como o 

Programa voltado ao desenvolvimento da cidadania, tendo como  objetivos: a) 

Sensibilizar o cidadão para a função socioeconômica do tributo; b) Levar 

conhecimentos aos cidadãos sobre administração pública; c) Incentivar o 

acompanhamento pela sociedade da aplicação dos recursos públicos; d) Criar 

condições para uma relação harmoniosa entre o Estado e o cidadão. 

Para alcançar estes objetivos o Programa6 passou a ser 

desenvolvidos através de módulos apresentados através de material didático 

voltado à formação da cidadania, assim distribuídos: I - às crianças do ensino 

fundamental, apresentando de modo gradual os conceitos ligados à educação fiscal. 

II - aos adolescentes do ensino médio, aprofundando os temas apresentados no 

Módulo I; III - aos servidores públicos, mediante processo de conscientização e 

envolvimento no Programa; IV - aos estudantes universitários; V - à sociedade em 

geral. 

Em termos práticos o Programa de Educação Fiscal foi estruturado 

pela Portaria 413, de 31 de dezembro de 2002, definindo as competências e as 

atribuições do Ministério da Fazenda, através da Receita Federal do Brasil e as 

secretarias de Estado da Fazenda, e o Ministério da Educação através das 

Secretarias de Estado, como consequência houve desdobramentos em suas 

respectivas instituições nas esferas federal, estadual e municipal e, em 2007, foi 

firmado o protocolo de cooperação entre os entes federados. A Escola Superior de 

Administração Fazendária – ESAF, é a responsável pela coordenação nacional do 

Programa. Outros órgãos passaram a fazer parte: Secretaria Tesouro Nacional – 

STN, a Controladoria Geral da União – CGU, Procuradoria Geral da União – PGU, 

Secretaria do Orçamento Financeiro - SOF.  

                                                 
6 Para conhecer e aprofundar o PNEF sugere-se os seguintes sítios: 
www.esaf.fazenda.gov.br/educacaofiscal/programa.www.pt.wikipedia.org/.../programanacional
deeducação. www.sefaz.al.gov.br/pef/.../curso_educacao_fiscal.pdf. 
www.cgu.gov.br/Imprensa/Noticias/noticias. www.fazenda.mg.gov.br/cidadaos/educacao_fiscal.  
www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo. www.esaf.fazenda.gov.br/.../educacao-fiscal/ Fiscal 
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O Programa cresce e através de esforço começa a capacitar 

professores de todo o país e que junto com os técnicos das Secretarias de Estado da 

Fazenda - SEFAZ, Receita Federal do Brasil - RFB, pedagogos e técnicos do Estado 

brasileiro começam a desenvolver as atividades, com destaque para as escolas 

brasileiras. Estes agentes afinados em uma proposta de ação nacional cujos 

propósitos norteadores se voltavam para desenvolver a consciência crítica da 

sociedade vinda ao encontro do controle social. Fortalecer a educação como 

mecanismo de transformação cultural. Harmonizar a relação Estado/cidadão e 

conscientizando o cidadão para a função social e econômica dos tributos (garantir 

recursos para a manutenção do Estado, o qual possa ser instrumento de 

distribuição e desenvolvimento como forma de minimizar as diferenças regionais). 

Também foi contemplado o conhecimento sobre gestão pública e o conhecimento 

compartilhado a favor do bem público. Outro propósito se dedica a ampliação da 

eficiência e transparência do Estado e a responsabilidade fiscal para obter o 

equilíbrio fiscal, a longo prazo, reduzindo a corrupção e fortalecendo a ética na 

administração e refletindo sobre as práticas sociais. O Programa também se 

propõe a buscar caminhos para melhorar o perfil do homem público, bem como 

atenuar as desigualdades sociais. 

O Programa evolui e através de muitos debates, aceitando a 

interdisciplinaridade, promovendo estudos e intercâmbios de experiências entre 

órgãos e Estados, produzindo material pedagógico, vídeos, encontros entre tantas  

experiências país a fora. Percebe-se o amadurecimento através da definição de 

novas estratégias e ações que alcançasse os objetivos propostos. Surge o 

Planejamento Estratégico7 para avaliar o que foi desenvolvido pelo Programa e 

definir novas ações educativas e que promova a cidadania voltada à realidade 

social, política, cultural e econômica do Brasil, bem como para aperfeiçoar os 

processos de acompanhamento e avaliação de suas ações. O Programa avançava na 

direção de compartilhar conhecimentos e interagir com a sociedade sobre as 

questões das políticas fiscais. Mas, algumas questões devem ser postas: Se a 

                                                 
7 O Planejamento Estratégico é um importante documento desenvolvido entre todos os envolvidos 
na implementação do Programa Nacional de Educação Fiscal, para rever as suas realizações e 
aperfeiçoar os novos processos a serem desencadeados com base na avaliação das ações. Definiu 
pela gestão participativa, onde a organização, a direção, a coordenação e o controle buscavam 
coesão interna, direcionamento das diretrizes e alternativas de ação. 
(http://www.esaf.fazenda.gov.br/esafsite/educacao-fiscal/Edu_Fiscal2008/cadernos.htm) 
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metodologia adotada pelo Programa de fato contribui para a construção do 

exercício da cidadania, na relação entre Estado e sociedade? Como tratar da 

relação entre o Estado e a sociedade diante dos objetivos determinados pela 

Educação Fiscal? Em que nível de mudança, ou de participação, o Programa 

reconhece que houve alteração da consciência e o individuo passa a ser cidadão? 

Por que na sociedade brasileira não se é cidadão? 

 

2. A pretensão de construir uma consciência voltada à cidadania 

 

As questões postas devem ser motivadoras para pensar a prática do 

Programa, sem dissociar das pretensões encaminhadas pelo Consenso de 

Washington, através dos discursos que apregoam um novo modelo de gestão 

para o serviço público. 

Talvez elaborar uma análise mais crítica sobre o Programa Nacional 

de Educação Fiscal, seria interessante se fosse considerado o Programa como o 

protagonista que constrói um elo ou faz a mediação entre o Estado e a 

sociedade. O Programa se propõe a fazer o papel ideológico com uma 

identidade cidadã aos indivíduos que a ele se vincula, avançando para além da 

compreensão sobre a função socioeconômica do tributo, já que os seus 

participantes nunca são “convidados à mesa” para tomar as decisões sobre as 

políticas públicas que de fato a sociedade necessita. Este avanço é fundamental 

para romper com a ideia de que a cidadania está centrada nos cumprimentos 

das determinações ditadas pelo Programa8. 

Analisando sob outro aspecto a participação da sociedade mediante 

a função socioeconômica do tributo. Nessa perspectiva, uma das razões pelas 

quais existe o tributo deve ser visto como um instrumento para promover 

mudanças e reduzir as desigualdades sociais e não um fim em si mesmo. Para 

tanto, o cidadão, consciente da função social do tributo, é convocado a 

participar do processo de arrecadação, aplicação e fiscalização do dinheiro 

público. 
                                                 
8 Acessar pesquisa CNI Ibope: Retratos da sociedade brasileira: Saúde Pública. 
http://admin.cni.org.br/portal/data/pages/FF80808134CE91AD0134D2267E4E09D3.htm 
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 Sobre esta perspectiva “a cidadania9 é um elemento insustentável de 

promoção e da emancipação dos direitos da coletividade”. (AMORIM: 2010, 

p.94) 

O teor dos discursos apresentados pelo Estado de incentivo ao 

aumento da arrecadação, normalmente vem acompanhado da promessa de 

ampliação ou de melhoria dos serviços públicos. No quesito da cidadania, o 

discurso é permeado pela igualdade legal e moral. Este tipo de discurso causa a 

impressão de que a liberdade é o valor fundamental e garantido pelos preceitos 

constitucionais, embora a liberdade de agir do cidadão é do ponto de vista  

individual e não coletivo, se referindo mais ao acesso aos direitos civis e da 

propriedade. Este tipo de discurso minimiza, mas não elimina a questão da 

desigualdade social, política, cultural e econômica. O lugar da desigualdade é 

institucional, é legalizado, é legitimado. 

A motivação utilizada pelo governo para que a sociedade minimize a 

desigualdade e na melhoria dos serviços públicos, é através do esforço no 

pagamento dos tributos. Tornou-se comum, para não dizer que faz parte da 

história do Estado brasileiro, responsabilizar a sociedade pelos seus conflitos, 

pelas suas condições sociais, já que podem ser entendidas como consequências 

das suas próprias escolhas, pois afinal, se vive numa democracia.10  

Ora, a cidadania deve ultrapassar as questões tributárias num 

universo de que “todos são iguais perante a lei”, e avançar para fazer parte de 

um mundo político real e não de um mundo político simbólico, onde o Estado 

trata de seus conflitos com a sociedade através de longos processos 

burocráticos, onde a linguagem adotada pelas instituições públicas é pouco 

compreendida pela sociedade, onde o Estado acostumou a sociedade a sofrer 

violações no que diz respeito aos direitos humanos, sociais e civis, onde boa 

                                                 
9 O termo cidadania passou a ser muito utilizado após Constituição 1988 por políticos, militantes 
dos movimentos, religiosos, Organizações Não Governamentais – ONGs como personificação dos 
cidadãos.  
10 A Revista Britânica EIU Unidade de Inteligência de The Economist 2012 traz os resultados do 

Índice de Democracia 2012 e o Brasil fica em 44º lugar. 
http://www.visitpanama.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=1028:unidad-de-

inteligencia-de-the-economist-201  
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parte das experiências de participação social se tornam apenas administrativas, 

não legitimando a efetividade da participação social na gestão pública, no 

acompanhamento do individuo na gestão pública, na busca de harmonização e 

na relação entre Estado e sociedade conforme apregoa o Programa. 

Outro aspecto relevante para ser avaliado diz respeito a conceituação 

para Educação Fiscal “é de processo que visa à construção de uma consciência 

voltada ao exercício da cidadania”. 

O objetivo é de propiciar a participação do cidadão no 

funcionamento e aperfeiçoamento dos instrumentos de controle social e fiscal 

do Estado. E a missão é de “Compartilhar conhecimentos e interagir com a 

sociedade sobre a origem, aplicação e controle dos recursos públicos, 

favorecendo a participação social.” 

www.esaf.fazenda.gov.br/esafsite/educacaofiscal/EduFiscal2008/INDEX. 

O sentido atribuído à participação social, no contexto da Educação 

Fiscal pode se aproximar da concepção política voltada à democracia, se estiver 

associado aos processos de integração social dos indivíduos engendrados nas 

suas lutas, nos movimentos sociais, nas organizações das mais diversas formas, 

enfim na dinâmica da sociedade. São trabalhos de conscientização e de 

organização, mas também de resultados práticos. 

De acordo com GOHN a participação social precisa ser entendida nas 

suas concepções: 

Na concepção liberal se constitui de uma ordem social que 

assegure a liberdade individual e a participação objetiva, o fortalecimento da 

sociedade civil, não para participar da vida do Estado, mas para fortalecê-la e 

evitar as ingerências do Estado como forma de controle e interferência na vida dos 

indivíduos. 

A participação liberal corporativa advém de um movimento 

espontâneo dos indivíduos e a existência de organizações na sociedade. 

A participação comunitária concebe o fortalecimento da 

integração sociedade civil em seus órgãos representativos aos órgãos deliberativos 

e administrativos do Estado. Este tipo de participação ocorre quando os estímulos 



8 
 

são promovidos pelos programas e normalmente visam diluir os conflitos sociais 

(COHN: 2011 p.19). 

A estrutura da participação autoritária se dá nos coletivos 

organizados para lutar contra as relações de dominação e pela divisão do poder 

político, defendendo, sobretudo a manutenção do controle do poder para a 

sociedade. 

A concepção da democracia radical sobre a participação e fortalece 

a sociedade para a construção de uma nova realidade social, sem injustiças, 

exclusões, desigualdades, discriminações. Portanto, discutir a conscientização da 

cidadania no Programa Nacional de Educação Fiscal, deve ser contextualizada nas 

inquietantes contradições que envolvem o tema. É preciso superar a visão da 

cidadania como “direitos e deveres” na postulação daquilo que o individuo pode e 

deve fazer. O propósito de discutir a cidadania não pode estar vinculado as forma 

de controle e de disciplina junto à sociedade.  

O cidadão não é passivo em estado de direitos específicos que goza 

da proteção da lei.  

  

3. O Programa Nacional de Educação Fiscal em si   

 

 Pode-se dizer que o Programa Nacional de Educação Fiscal tem um nível 

sofisticado de complexidade. Circunda pelas ciências interdisciplinares, onde a 

pedagogia, a economia, a sociologia, a administração, o serviço social, a psicologia, 

o direito, entre outros compõem, em conjunto, metodologias que se propõem a 

construir novas modalidades de conhecimento. Também se pode dizer que o 

Programa Nacional de Educação Fiscal se instala nas “entranhas” dos seus atores 

sociais ou disseminadores, e seus “olhares ternos” se voltam na busca de 

resultados, numa prática de vida incansável de um sonho de se ter uma sociedade 

mais justa.  
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 A outra característica do Programa Nacional de Educação Fiscal é a 

interdisciplinaridade11 como construção que visa reintegrar o conhecimento de 

áreas, respeitando a contribuição de cada uma delas para evoluir a favor da 

alteração de uma prática pedagógica voltada ao objetivo comum, exercitar a 

cidadania, como o mais importante aliado para avançar a favor de alterações 

culturais determinadas por uma sociedade de classes, hierarquizada, desigual e 

injusta. 

 
  Neste processo o Programa vem evoluindo. Dentro de uma dinâmica de 

enfrentamento das contradições, incertezas e indefinições, aparentando certa 

desordem, distante de ter uma visão de totalidade e ao mesmo tempo falta 

clarificar os elementos de saberes construídos e praticados a ponto de alterar a 

consciência de grupos humanos ou de comunidades como por exemplo as 

inúmeras experiencias realizadas em escolas ou mesmo aquelas vivenciadas com a 

sociedade. 

 

 A ausência de um sistema de avaliação como forma de análise e de 

interpretação dos resultados implica num distanciamento entre as práticas em si e 

os seus resultados. Como consta no documento do planejamento nacional, “(...) de 

seus efeitos e de seus impactos produzidos pela implementação de ações em 

contextos claramente identificados, cujos procedimentos visam a analisar a 

eficiência, eficácia e efetividade de ações planejadas, adotadas e implementadas. 

Entende-se por monitoramento o processo de acompanhamento e controle da 

implementação de projetos por meio de monitores lógicos que podem, inclusive, 

descrever e acompanhar as mudanças causadas pela ação do programa”. 

(Planejamento Estratégico: 2004, p.16,17) 

  

 Na busca de resultados práticos, percebe-se ausência de análises, o que nos 

remete a observação de que os atores sociais envolvidos no Programa, devem 

avançar em estratégias políticas que rompam com interações e retroações 

                                                 
11  A interdisciplinaridade incorpora os resultados de várias especialidades. É uma forma de religar 
os diversos ramos do saber para que juntos possam se integrar e convergir utilizando métodos, 
tecnologias, conceitos a fim de garantir um resultado prático positivo. 
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pragmáticas ou apenas em determinadas ações imediatas voltadas para a 

quantificação de dados e não para a alteração da consciência. Em outras palavras, 

são as ações pontuais (palestras, atividades nas escolas, seminários) que tratam do 

tema da Educação Fiscal, como se a partir desta ação a população conseguisse se 

apropriar de sua cidadania. É a atenção que os disseminadores do Programa 

devem em considerar cidadania como causa e feito, ou direito e dever, dentro de 

um processo maniqueísta onde a visão se reduz ao utilitarismo e as relações 

sociais se constroem pela meritocracia.  

 

 As estratégias políticas dos disseminadores do Programa devem estar 

comprometidas com a dinâmica da sociedade em sua totalidade e de modo 

sistêmico. 

  

 Para efeitos deste trabalho, a Educação Fiscal aqui referida, se dá através de 

alguns dados que foram coletados, analisados e divulgados na rede, como no caso 

da Pesquisa de Percepção da política fiscal brasileira,12 cujo objetivo foi de 

identificar o nível de conhecimento dos cidadãos sobre a política fiscal. Entre os 

itens pagamento de impostos, gastos públicos, controle das ações do Estado, houve 

a avaliação sobre o conhecimento que os entrevistados têm do Programa de 

Educação Fiscal. Da amostra de dois mil e dezesseis (2016) entrevistados, apenas 

28,3% conheciam. 

  

 Referentes ao Módulo I e II percebe-se que há uma ampliação de trabalhos 

que envolvem atores sociais (professores, auditores, secretários de diversas 

secretarias e esferas) cujos resultados estão sendo amplamente divulgados nas 

redes sociais, onde caprichosamente as atividades são descritas e parece que se 

aproxima o “gosto do dever cumprido”. Entretanto, deve-se ter claro que a 

Educação Fiscal para estas fases (crianças e adolescentes) deve ser entendida 

como ações preventivas e que se contrapõe a cultura vigente. Mas, se não houver 

                                                 
12 Esta pesquisa foi realizada pela ESAF em  2010 o qual resultou num relatório de percepção sobre a 
Política Fiscal brasileira.. 
http://www.esaf.fazenda.gov.br/esafsite/Pos_graduacao2/documentos/Pesquisa_de_Percepcao_da_Politic
a_Fiscal_v_Internet_09_ago.pdf 
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continuidade em ações que favoreçam a cidadania, o aprendizado e a tomada de 

consciência, adquiridos nos primeiros módulos, podem não surtir efeitos.  

 

Ao tratar do Módulo V - Sociedade em geral – referimo-nos: A Pesquisa dos 

Observatórios voltados à cidadania e à educação fiscal no Brasil: Estrutura e 

atuação13,realizada em 2011, onde contou com a participação de vinte (20) 

Observatórios Sociais de diferentes regiões do país. Um dado de extrema 

relevância é que 55% dos entrevistados disseram que o maior motivo que os 

levaram a criar os seus Observatórios Sociais foi a “ação de acompanhamento dos 

gastos públicos e de educação fiscal” (A Pesquisa dos Observatórios Sociais e a 

Educação Fiscal no Brasil, 2011, p. 9). E a outra razão foi o incentivo para a criação 

de Observatórios Sociais, em seus municípios, recebido do Observatório Social do 

Brasil e de pessoas ligadas a Observatórios de municípios vizinhos. 

  

            

Considerações finais 

A consciência de ser cidadão põe em questão a relação do individuo 

com o seu meio social, com as múltiplas formas de dominação e de controle 

explícitas ou veladas. A cidadania é emancipatória: ser consciente é ser agente de 

transformação, é uma identidade política que pode estar vinculada a missão e aos 

objetivos do Programa Nacional de Educação Fiscal, principalmente se tiver a 

avaliação como caminho e como uma meta a ser alcançada. 

O Programa Nacional de Educação Fiscal, como articulador da 

cidadania, deve ter bem claro uma identidade superando a história da cidadania 

brasileira, mas sendo ela o começo de toda uma discussão para a prática 

transformadora. A participação do cidadão na gestão publica passa por uma 

metodologia de ação, por uma definição de pertencimento a um sistema político de 

um Estado republicano. A democracia deve ser radicalizada. Deve adentrar em 

todas as esferas, do público ao privado, do individual ao coletivo. 

 Deve-se construir o que existe de mais profundo na cultura da 

população brasileira e que ainda está em silêncio e que ainda é imposto, pelo 

                                                 
13 http://www.osflorianopolis.com.br/arquivos/4290_Pesquisa_UDESC_Observatorios.pdf 
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excesso de violência e discriminação. Pela presença do preconceito. Pelo pouco 

exercício de acesso aos espaços públicos.  Pela disciplina que condiciona a conduta 

humana sem tomar conhecimento de que a sociedade é o resultado de uma 

herança histórica e de um modelo autoritário que ainda faz parte da vida dos 

brasileiros. 
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