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Introdução: Pensando nas premissas sobre educação fiscal e cidadania, e
conhecendo o papel de instituições públicas como a Receita Federal na
fiscalização de tributos este surge como parceiro automático no trabalho de
educação fiscal nas escolas para promoção da cidadania. Educação, na qual Freire
(2005) aborda como sendo o fator principal para a alteração e desenvolvimento do
indivíduo dentro da sociedade.
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Objetivo: Portanto o estudo propôs analisar a

professores

envolvidos

no

projeto Educação

Fiscal

e

Cidadania de 19 escolas municipais de Chapecó-SC, capacitados pelo NAF
com apoio da Receita Federal do Brasil em abril de 2019 para atuarem na
implantação do projeto de extensão social sobre Educação Fiscal e Cidadania.
Método: A pesquisa realizada caracteriza-se como descritiva, também realizou-se
uma abordagem quantitativa e qualitativa. O estudo foi realizado no período de
01/05/2019 à 20/12/2020 e os dados foram coletados por meio de entrevista
semiestruturada e questionário com o corpo docente de 19 escolas municipais de
Chapecó. Resultados: Na análise dos dados, foi utilizada a estatística descritiva por
meio da análise de gráficos e tabelas, com o propósito de interpretar os dados
coletados

e

compreender

a

percepção

dos

respondentes,

somados

a

conhecimentos abordados por outros autores em suas pesquisas. Observou-se
com as respostas coletadas o desejo dos participantes de estender o projeto
de educação fiscal e cidadania para períodos futuros, sendo que a receptividadee
a avaliação dos professores com relação ao projeto foi de boa à ótima, logo
facilitará a adesão a projetos que tenham uma periodicidade anual. Conclusão:
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É importante destacar que a receptividade e a avaliação dos professores com
relação ao projeto foi de boa à ótima, logo facilitará a adesão a projetos que
tenham uma periodicidade anual como pretendem as entidades envolvidas, para
que o projeto se desenvolva cada vez mais e possa englobar mais pessoas. O
presente estudo limita-se apenas a um município, apenas às escolas municipais e
também se refere à percepção dos professores, destacando que a amostra
analisada é suficiente para determinar os resultados propostos, porém não permite
confirmar que esses sejam os mesmos para outras regiões.
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