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RESUMO 
 

 
 

Este artigo tem como objetivo principal apresentar o Programa Nacional de Educação Fiscal, 

como incentivo a pratica da cidadania, tendo como objetivo específico, mostrar o processo de 

criação e desenvolvimento do Programa, sua abrangência, objetivos, valores, missão e suas 

diretrizes. Procurando situar às pessoas a frente de questões relevantes para uma formação 

cidadã, por meio do conhecimento e conscientização de seus direitos e deveres, levando-as a 

adoção de comportamento  e atitudes eticamente corretas, contribuindo para o 

desenvolvimento das políticas públicas, buscando reduzir as diferenças sociais. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Educação. Cidadania. Políticas públicas. 

 
 
 

 

ABSTRACT 

 
This article has as its primary purpose, submit the national programme of Education Tax as a 

means of underpins the practises of citizenship, with the specific goal, show the process of 

creation and development  of  the programme, its scope, objectives, values, mission and its 

guidelines. Looking for placing people ahead of issues relevant to a citizen training through 

knowledge and awareness of their rights and duties, forcing them to adopt ethically correct 

behavior and attitudes, contributing to the development of public policies, seeking to reduce 

social differences. 
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1- INTRODUÇÃO 

 
Educação Fiscal - Para parte da sociedade este termo pode significar apenas um conceito 

novo de educação. Entretanto, educação fiscal não deve ser entendida tão somente como um 

novo conceito educacional, mas pode sim, transformar-se em um tema de 

interdisciplinaridade, onde seu conteúdo possa ser abordado nas disciplinas das diversas 

modalidades de ensino, seja de nível básico, médio ou superior. 

 
Alias, esta é a principal proposta do Programa Nacional de Educação Fiscal (PNEF), que 

será apresentado no presente artigo, tendo como justificativa fundamental para a autora do 

mesmo, a importância de sua  disseminação junto a todos os segmentos sociais, buscando 

como resultado dessa disseminação a consciência  cidadã dos indivíduos, que devem ser os 

principais responsáveis pelo fortalecimento da democracia no Brasil, a partir do 
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desenvolvimento  de  políticas  públicas  justas  e  igualitárias.  Dessa forma, entende-se a 

educação fiscal como um  conceito  bastante  abrangente  de  cidadania,  que  pode  levar  o 

indivíduo   a   uma   mudança   de   comportamento   social.   Isto posto, surge então um 

questionamento, será este pleito possível? Será o PNEF um caminho para a transformação do 

indivíduo perante a sociedade, com atitudes e comportamentos eticamente corretos? Paulo 

Freire (1979) diz que a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a 

sociedade muda. 

 
Diante do exposto, este artigo traz como objetivo geral apresentar o PNEF como incentivo 

a prática da cidadania, prática esta que se configura através da participação social efetiva, 

contribuindo com o estado na aquisição de recursos, principalmente financeiros e, ao mesmo 

tempo, controlando a aplicação desses recursos. Como objetivo específico destaca-se, mostrar  

o  processo  de  criação  e  desenvolvimento  do  Programa  a  sua  abrangência,  os 

objetivos, os valores e suas diretrizes. 

 
Para alcançar os objetivos propostos, fez-se um estudo teórico valendo-se de obras do 

próprio PNEF, como é o caso dos quatro cadernos que abordam, desde a contextualização 

social do Programa até seus conteúdos mais específicos, importantes para a compreensão do 

desenvolvimento das políticas públicas como; função social do tributo, conceituação de 

estado, de cidadania, de orçamento publico e controle social. Para melhor entendimento o 

presente artigo está estruturado em seção e subseção. 
 

 
 

2- O SURGIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL. 
 

 
 

O Programa Nacional de Educação Fiscal surgiu em 1996, a partir da percepção dos 

Secretários  de  Fazenda  dos  estados  brasileiros,  que  formavam  o  grupo  do  CONFAZ- 

Conselho Nacional de Políticas  Fazendárias daquela época, de que a sociedade precisava 

mudar o seu conceito sobre o tributo e entender, a partir de um novo conceito, a importância 

da mesma para o crescimento social. Este grupo entendeu ainda a  necessidade de se criar 

estágios educativos, que pudessem influenciar o cidadão para a formulação de uma nova 

visão sobre o tributo. 

 
Assim, através da portaria conjunta do Ministério da Educação e Fazenda número 413, 

estabeleceu-se os critérios e as normas para execução do Programa em âmbito nacional, nos 

estados e municípios da federação brasileira. (PNEF 2004). 

 
A princípio, o Programa foi criado sob a denominação de Educação Tributaria e, aí, como 

o próprio nome deixa transparecer, a sua abrangência parecia ser somente sobre as questões 

tributarias, resumindo-se apenas ao ato de arrecadar os tributos por meio do pagamento dos 

impostos.  O  que  não  era  só  esta  na  verdade,  a  proposta  do  Programa,  que  para  seus 

idealizadores tinha uma proposta mais abrangente e profunda que  era promover cidadania 

tributária, por meio de conhecimento e da conscientização dos assuntos que envolvem, não só 

a arrecadação dos tributos, mais o uso adequado e transparente do dinheiro publico, originado 

do pagamento dos impostos, que compõe o sistema tributário brasileiro. 

 
A partir desse entendimento, o nome do Programa foi alterado e hoje, tem-se o Programa 

Nacional  de  Educação  Fiscal,  tendo  em  vista  o  âmbito  educativo,  uma  vez  que  seu 

desenvolvimento requer ações  que visam uma mudança de comportamento do indivíduo e, 
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sabe-se que, só se consegue alcançar uma mudança comportamental e atitudinal, por meio de 

ações educativas. 

 
Nesse sentido, a Educação Fiscal tem os seguintes pressupostos; direitos e deveres do 

cidadão; o controle democrático dos recursos públicos e das ações de seus gestores e a função 

socioeconômica do tributo.   São estes pressupostos  que   formam   o   alicerce   de   um 

comportamento ético, que levam a uma  reflexão  que envolve tanto a natureza do capital à 

valorização do homem, da preservação do meio ambiente e do respeito as diferenças para uma 

convivência justa e harmoniosa (PNEF 2004). 
 

 
 

2.1. COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS EXECUTORES DO PROGRAMA. 

 
A forma  de  execução  do PNEF encontra-se definida na  portaria de  sua  constituição 

numero 413, assinada conjuntamente pelos ministérios da Educação e Fazenda publicada em 

maio de 2002 (PNEF (2004). Na verdade, esta portaria apresentou a reformulação do grupo de 

trabalho de Educação Fiscal, que a princípio foi criado como Grupo de Educação Tributária- 

GET. Essa reformulação abrangeu os três níveis de governo  federal, estadual e municipal. 

Para o PNEF, este documento é de fundamental importância por definir as competências de 

cada  órgão  envolvido  na  sua  implementação,  sem,  no  entanto,  interferir  no  poder  de 

autonomia dos mesmos. 

 
São os seguintes órgãos responsáveis pelo desenvolvimento do PNEF: no âmbito do 

Ministério da  Fazenda, tem-se o gabinete do ministro, a Secretaria da Receita Federal e a 

Escola  Superior  de   Administração  Fazendária  (ESAF),  ( responsável  pela  gerência 

nacional do Programa) Secretarias de Fazenda e de Finanças ou Tributação dos Estados e do 

Distrito Federal e, no âmbito do Ministério da  Educação, as Secretarias de Educação dos 

Estados. O Programa está sob a coordenação das Secretarias de  Fazenda. Porém, sempre 

buscando um trabalho de parceria, tanto com os seus órgãos executores, conforme definição 

da citada portaria 413, como com outras instituições que entendam a importância do PNEF. 
 

 
 

2.1.1- A formação dos Grupos de Trabalho 
 

 
 

Como exposto no item anterior, o Programa de Educação Fiscal é desenvolvido por meio 

dos Grupos  formados por representantes dos órgãos constantes da portaria 413/2002. Estes 

grupos seguem as diretrizes propostas para o alcance dos objetivos, observando seus valores e 

missão. 

 
Em relação às diretrizes, descritas no caderno um do PNEF (2004), estas apresentam 

como o foco a  ênfase no exercício da cidadania que deverá voltar-se para a “organização, 

mobilização e o estímulo à participação social, no tocante às questões tributárias as finanças e 

gastos públicos relativos às três esferas de Governo” (PNEF 2004, P. 38). 

 
Sendo o PNEF, um Programa de governo o seu funcionamento se dá por meio de recursos 

orçamentários  próprios,  originados  dos  três  níveis  de  governo,  bem  como,  oriundos  de 

parcerias com entidades da sociedade civil ou órgãos internacionais. 
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Outra recomendação, para o desenvolvimento do Programa é que, suas ações tenham 

caráter de educação permanente e que sejam desvinculadas de campanhas de premiação com 

finalidade exclusiva de aumento da arrecadação dos impostos. 

 
Seguindo essas diretrizes, o Programa com seu enfoque na educação, têm como princípios 

norteadores:  “político,  estético,  e  ético  das  diretrizes  curriculares  nacionais,  a  legislação 

educacional  vigente,  respeitando  as  diretrizes  nacionais,  estaduais  e  municipais  e  pela 

autonomia das instituições de ensino” (PNEF 2004, p.39). 
 

 
 

2.1.2- Missão, Valores e objetivo do PNEF 

 
A missão do Programa está estabelecida e dividida dá seguinte forma; conforme o caderno 

um do PNEF (2004): 

 
Da Educação Fiscal: “Estimular a mudança de valores, crenças e culturas do indivíduo, na 

perspectiva da  formação de um ser humano integral, como meio de possibilitar o pleno 

exercício de cidadania e propiciar a transformação social” (PNEF, 2004, P. 38). 

 
Do Programa  de  Educação Fiscal:  “Contribuir permanentemente para  a  formação  do 

indivíduo,  visando ao desenvolvimento da conscientização sobre seus direitos e deveres no 

tocante ao valor social do Estado democrático” (PNEF-2004, P.38). 
 

Como valores, o Programa estabeleceu pontos importantes para a concretização do Estado 

democrático como; a “superioridade do homem sobre o Estado; a liberdade, a igualdade e a 

justiça social” (PNEF (2004, P.37). 

 
Fundamentando-se  nesses  pontos,  surgem  as  ideias  forças  do  Programa  Nacional  de 

Educação Fiscal, quais sejam: 

 
Na educação, o exercício de uma prática educativa na perspectiva de formar um ser 

humano integral, como meio de transformação social dentro de um mundo 

globalizado, tendo essa prática como foco a formação cidadã no processo 

ensino/aprendizagem, dando ênfase ao desenvolvimento de competências e 

habilidades; 

Na cidadania, objetivo é possibilitar e estimular a ação efetiva do cidadão quanto ao 

controle democrático do Estado, incentivando-o à participação individual e coletiva 

na definição de políticas publicas e na elaboração das leis para sua execução; 

Na ética, uma gestão publica eficiente, transparente e honesta quando a alocação e 

aplicação dos recursos e realização dos gastos públicos, 

Na política, o exercício da boa governança que conte com uma gestão pública 

responsável, transparente e voltada à justiça social. (PNEF 2004, P.37-38). 

 

Percebendo a complexidade de todos esses princípios, ideias e diretrizes e ainda a difícil 

jornada no  desenvolvimento da  missão, sem  deixar em  segundo  plano seus  valores, os 

idealizadores do programa e seus executores, estabeleceram como objetivo do PNEF; Geral, 

promover e institucionalizar a Educação Fiscal para o efetivo exercício da cidadania, como 

específicos,  sensibilizar  o  cidadão  para  a  função  socioeconômica  do  tributo;  levar  aos 

cidadãos  conhecimento  sobre  administração  pública;  incentivar  o  acompanhamento  pela 

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

entre o estado e o cidadão. (PNEF 2004). 
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Levando-se em conta a abrangência nacional do Programa de Educação Fiscal, onde seu 

foco são alunos  e professores das escolas de ensino fundamental e médio, sem, no entanto 

tirar de todos os brasileiros a oportunidade de conhecer e vivenciá-lo em qualquer fase de sua 

vida, o Programa foi dividido em cinco  módulos, onde em cada um destes, abrange um 

determinado tipo de público, procurando usar uma metodologia apropriada a cada um. 

 
Dessa forma, o modulo I, está voltado para a criança do ensino fundamental, envolvendo 

alunos da 1ª ao 9ª ano; o módulo II envolve os adolescentes do ensino médio, entre a faixa 

etária de quinze a dezesseis anos; o módulo III destina-se aos servidores públicos, o módulo 

IV, é para os universitários e o módulo V, procura envolver a sociedade em geral, por meio de 

grupos   organizados,   como,   sindicatos,   associações   comunitárias   e   organizações   não 

governamentais  (ONGS),  clubes  e  todos  que  entendam  a  prática  da   cidadania,  como 

consequência de ações educativas. 

 
2.3- METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 

 
O processo metodológico de desenvolvimento do Programa começa com a divisão em 

módulos  de  abrangência  dos  diversos  públicos,  que  resultou  na  construção  dos  cincos 

módulos apresentados no item  anterior e continua na definição dos conteúdos trabalhados 

junto a estes públicos, expostos no seu principal produto didático, que são os quatro cadernos 

do Programa de Educação Fiscal. Nestes cadernos os conteúdos são apresentados da seguinte 

forma: 

 
O caderno um, maior referência do presente artigo, situa a Educação Fiscal no 

contexto social, fazendo uma abordagem de todo o processo criativo do Programa, 

apresentando, missão, valores, principio norteadores, diretrizes, objetivos, 

abrangência.  Trazendo,  ainda  no  capítulo  três,  uma  retrospectiva  histórica  da 

educação no contexto social. 

 
O caderno dois, fala sobre a relação Estado-Sociedade, destacando-se os seguintes 

conteúdos; a  evolução Histórica do conceito de Estado e Sociedade; o Estado 

Brasileiro;  Administração  Publica;  Estado  democrático  de  direito  e  cidadania; 

ética; Estado, Capital e trabalho e as diferenças sociais. 

 
Já  o  caderno  três,  fala  sobre  o  Sistema  Tributário  Nacional,  aprofundando  o 

conceito de Estado; explicando sobre os serviços públicos, apresentando a história 

do tributo no Brasil; conceituando tributo, mostrando os elementos das obrigações 

tributarias;  a  classificação  dos  impostos;  a  repartição  das  receitas  tributárias, 

importância  dos  documentos  fiscais,  função   socioeconômica  dos  tributos  e 

igualdade e justiça do sistema tributário nacional. 

 
Por  ultimo,  o  caderno  quatro,  apresenta  os  conteúdos  referentes  a  gestão 

democrática dos recursos públicos, neste, estuda-se o sobre o orçamento publico, 

Gestão Financeira, contabilidade das despesas públicas, Órgãos fiscalizadores das 

contas publicas, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Responsabilidade Social e 

situa o Programa de Educação Fiscal no contexto do controle social. 

 
Assim,  os  cadernos  ora  apresentados  abordam  de  forma  abrangente os  principais 

conteúdos  desenvolvidos junto a todos os tipos de públicos, utilizando-se os mais diversos 

instrumentos metodológicos,  organizados sob varias  formas,  desde projetos  pedagógicos, 
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implementados  junto  às  varias  comunidades  escolares  bem  como,  conteúdo  de  apoio  a 

qualquer  disciplina  da  matriz  curricular  de  todas  as  modalidades  de  ensino,  palestras, 

encontros e seminários. 

 
Atualmente,  considera-se  como  principal  ação  pedagógica  do  programa o  curso  de 

disseminadores de Educação Fiscal, a distância, oferecido aos professores de todo o Brasil 

com  a  finalidade  de   capacitá-los   para  desenvolverem  em  sala  de  aula  os  conteúdos 

apresentados pelo Programa de forma interdisciplinar. 

 
Importante ressaltar também, o curso de Educação Fiscal em nível de Especialização lato 

sensu, este, assim como o primeiro, tem a sua execução sob a responsabilidade da Escola 

Superior de Administração Fazendária, Gerente Nacional do PNEF. 
 

 
 

3- O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL NO ESTADO DO PIAUÍ 
 

 
 

No Piauí o Programa de Educação Fiscal foi instituído pelo Decreto nº 10.745, de 06 de 

março de 2002.  Além desta institucionalização, o mesmo Decreto cria a comissão mista 

permanente e o Grupo de Educação Fiscal do Estado, com a responsabilidade de implementar 

o programa no Piauí. 

 
A implementação  do  Programa,  foi  feita  com  recurso  orçamentário  do  Programa  de 

modernização da  Administração Fazendária do Estado do Piauí, oriundo do Programa de 

Apoio  a  administração  Fiscal  para  os  Estado  Brasileiros-  PROMOTAF/PNAFE (PEF-PI 

2002). 

 
O Programa de Educação Fiscal do Piauí, a exemplo de outros estados, segue as diretrizes 

do Programa Nacional, adequando-as à sua realidade. Assim, varias ações de educação fiscal 

já  foram  desenvolvidas no  estado,  como:  concurso  temático,  junto  às  escolas,  palestras, 

seminários, participação em eventos culturais, produção de vídeos, além de folders, cartazes e 

outros que servem também de material de divulgação do Programa. 

 
Outra ação importante são os cursos oferecidos a professores, alunos de nível superior e 

técnicos dos órgãos parceiros na disseminação do Programa. Estes cursos são desenvolvidos 

na modalidade presencial e a distância, sendo a ultima modalidade, gerenciada pela ESAF. 

 
Atualmente,  o  Piauí encontra-se  na  seguinte  situação  em  relação  ao  Programa  de 

Educação Fiscal: 

Seis subgrupos, atuando em seis municípios, com apoio do Grupo da capital; 

Implantação do Programa nos  municípios, com autonomia própria, a exemplo de 

Teresina e Parnaíba; 
 

 

Duas  mil  e  quinhentas  pessoas,  entre  professores,  técnicos  e  universitários 

capacitados, na modalidade de ensino a distancia e presencial; 

 
Formação  de  trinta  e  dois  tutores  para  tutoriar  o  curso  de  disseminadores  à 

distância; 
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Várias  parcerias  firmadas  com  órgãos  e  instituições  de  ensino  superior,  para 

melhor implementação do Programa; 

 
Inserção  do  Programa  em  de  430  escolas,  por  meio  de  desenvolvimento  de 

projetos pedagógicos e ciclos de palestras. 

 
Para planejar e desenvolver as ações citadas, o Programa de Educação Fiscal conta hoje 

com um grupo formado por funcionários de diversos órgãos da esfera estadual e federal 

(Controladoria  Geral da União, Receita Federal do Brasil, Controladoria Geral do Estado, 

Secretaria de Educação e  Cultura),  sob a coordenação da Secretaria da Fazenda, conforme 

estabelece a portaria 413 de 2002 (PNEF 2004). 
 

 
 

4- CONCLUSÃO 

 
O artigo em pauta apresenta a Educação Fiscal como instrumento de mudança, com 

condições de contribuir na colocação do país no caminho certo. A partir deste entendimento, a 

escola torna-se o ambiente  adequado para a construção do conhecimento que certamente 

levará o jovem a refletir criticamente sobre a situação da sua comunidade. 

 
Isto certamente, despertará nesse jovem a consciência de seus direitos e deveres e, o 

conhecimento da  função socioeconômica dos tributos, da efetivação do controle social, em 

fim,  da  participação  de  todos,  contribuindo  e  acompanhando  a  aplicação  dos  recursos 

públicos,  de  forma  que  esta  aplicação  possibilite  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  da 

sociedade. 

 
Dessa forma, conclui-se que, a Educação Fiscal, pode sim, ser o caminho ideal para o 

exercício da cidadania, construindo uma sociedade justa e igualitária. 
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