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A educação fiscal, desde que entendida como um elemento constitutivo da cultura que 

preza pela coesão social, não pode ter por objetivo simplesmente convencer o 

contribuinte de seus deveres tributários, como tantas vezes soe acontecer em campanhas 

governamentais. Tampouco pode fazer uso da distribuição, pelo governo, de prêmios e 

vantagens individuais a quem se comporta corretamente diante do fisco3, sendo, por 

outro lado, indesejáveis as ameaças aos que pensam se evadir ou efetivamente se 

evadem das obrigações (o medo, nesse caso, pode gerar ódio, que logo se converte em 

ira antitributára)4. Campanhas contra o avanço da carga tributária5, por mais legítimas 

que sejam, também não são instrumentos promissores de educação fiscal como cultura, 

pois em geral não se preocupam em explicar as causas do maior gravame, muito menos 

o destino da arrecadação adicional, sendo que muitas vezes a arrecadação cresce por que 

a economia cresce (em sistemas nos quais a tributação é indireta, a receita pública 

dependendo do ritmo da atividade econômica). 

 A educação fiscal para a coesão social é aquela que contribui para que cada 

cidadão tenha uma aguda consciência, antes de tudo, da imprescindibilidade da própria 

coesão social e do papel central que nele têm o Estado e os governos. Esta educação, 

portanto, não pode ser meramente tributária (com o olhar voltado para o lado da receita 

do governo), devendo abarcar receita, despesa, resultado orçamentário e endividamento 

público – aí, sim, sendo fiscal, ou seja compreendendo todos os aspectos do fenômeno 

fiscal. Nem é promissora se não tratar o indivíduo como parte de um todo – a sociedade, 

a Nação – que o limita, de certo modo, mas também cria, em contrapartida, as condições 

para sua liberdade e crescimento. 
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 Os programas de educação fiscal que visem, de fato, reforçar a coesão social, na 

América Latina, devem considerar e reforçar as temáticas que disseminem e ampliem o 

apreço, entre os cidadãos-eleitores-contribuintes-usuários de serviços públicos-

demandantes de políticas sociais, pelas seguintes concepções: 

 - o pagamento de tributos é condição sine qua non para a sustentação continuada 

do padrão civilizado de coexistência pacífica, de convivência democrática e de padrões 

de bem-estar socioeconômico; 

 - a arrecadação deve se pautar por critérios equitativos de distribuição do ônus 

tributário, à base de uma progressividade bem pactuada, na qual os ricos não sejam 

esbulhados, mas na qual também não se permita que a excessiva concentração de 

riquezas (patrimônio e/ou renda) reduza o potencial de crescimento econômico (pela 

ociosidade de estoques de riqueza não engajada economicamente – mormente bens 

imobiliários, pela especulação financeira dos muito ricos  e pela prevalência de uma 

baixa propensão marginal a consumir da sociedade que não distribui a renda adicional 

gerada a cada ano) e impeça que os padrões de consumo cheguem, pelo menos, ao 

máximo permitido por uma economia mercantil-capitalista moderna; 

 - o gasto público deve se realizar com a máxima qualidade possível, entendendo-

se esta como a conjuminação dos seguintes requisitos: eficiência, eficácia, efetividade, 

oportunidade (socialmente considerada) e sustentabilidade fiscal-financeira 

intertemporal; conjuminação essa obtida tendo-se em mente os efeitos microeconômicos 

e macroeconômicos da política fiscal; 

 - receita e despesa (ou orçamento) e resultados orçamentários, bem como seus 

impactos sobre o endividamento, mantidos sob constante e efetivo controle social, por 

meio dos mecanismos estatais de controle interno e externo e através dos instrumentos 

sócio-estatais de controle popular/cidadão (como orçamentos participativos, as 

audiências públicas, os conselhos gestores de políticas públicas, entre outros). 

 Iniciativas e projetos de educação fiscal  que não dialoguem com estes valores 

podem até oferecer contribuições para a melhoria da coesão social na América Latina, 

mas não explorarão todo potencial que podem ter para esta finalidade. 

 Por último, mas não menos importante, tratar de coesão social (como norte dos 

fazeres fiscais) sem considerar que esta é muito limitada - embora bem possível, como 

demonstra a História - sem justiça social é uma atitude questionável e até mesmo 

arriscada, especialmente num subcontinente em cuja certidão de nascimento o nome da 

mãe é Esperança e o nome do pai é Espoliação. 


