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Introdução

Segundo muitos pesquisadores da ciência política que consideram o estudo de Dahl (1997) 

como balizador, a democracia no Brasil está consolidada. Este autor apresenta os pontos necessários 

para tornar possível uma democracia. Mas esses pontos se referem apenas aos aspectos formais e 

institucionais do regime. Nesse sentido, em um contexto em que muitos teóricos afirmam a 

consolidação da democracia brasileira, percebe-se uma carência de estudos que contemplem as 

percepções dos cidadãos na manutenção desta democracia. Em contrapartida, na América Latina e 

no Brasil se tem verificado um esforço de pesquisadores para que a questão cultural também seja 

considerada nas análises políticas. São exemplos desses esforços os estudos de José Álvaro Moisés

(1995, 2005 e 2010), Marcello Baquero (1997, 2000 e 2007), João Pedro Schmidt (2001), Roberto 

Gutierrez (1996) e Constanza Moreira (1997).

Especificamente no Brasil, pesquisas de opinião têm sido levadas a cabo a fim de 

caracterizar a cultura política do país, bem como melhor compreender as suas especificidades e 

motivações. Além disso, essas pesquisas têm procurado identificar as bases do apoio à democracia 

por meio da análise das opiniões e dos comportamentos dos brasileiros em relação aos seus níveis 

de confiança, de participação e de interesse político. Tais pesquisas apontam que, na opinião da 

maioria da população brasileira, é baixa a satisfação e o apoio ao regime democrático no Brasil. Ao 

mesmo tempo, uma parte considerável da população brasileira encontra-se insatisfeita com a 

administração dos recursos públicos no país, classificando os impostos cobrados pelo governo como 

muito altos. Tais opiniões podem ser resultado, entre outras questões, da insatisfação com os

serviços públicos aos quais os cidadãos têm acesso (como educação e saúde). Essa insatisfação faz 

com que o dever cívico dos cidadãos, de pagar tributos, seja percebido como uma ação penosa aos 

brasileiros – favorecendo a percepção tributária negativa da população.

A percepção tributária negativa pode levar a um aumento da desconfiança institucional. E 

isso deve servir de alerta, pois indica um desgaste da necessária relação entre Estado e cidadãos. Por 

incidir nessa relação, aqui se defende que a percepção tributária é um dos componentes da cultura 

política (ou das culturas políticas), e, portanto, importante quesito de análise para quem busca 

compreender uma cultura política.

Com isso, neste paper objetiva-se tratar a possível relação entre o apoio/satisfação à 

democracia e a percepção da população brasileira sobre os impostos, considerando as variáveis 

nível educacional e renda familiar. Para tanto, será tratada a hipótese de que na relação entre as 
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variáveis citadas, quanto maior a escolaridade e a renda familiar, menor tolerância aos impostos

cobrados pelo Estado. Ao mesmo tempo, a percepção negativa dos tributos no Brasil vem a manter 

ou a agravar o baixo apoio à democracia.

Os dados a serem analisados provêem de um survey aplicado no Brasil, sendo utilizado o 

banco de dados do Latinobarômetro do ano de 2005. Nessa pesquisa, realizada pelo IBOPE entre 05 

e 16 de agosto de 2005, foram aplicados 1204 questionários. Os respondentes foram selecionados 

através de amostra probabilística em três estágios, sendo probabilística em duas e por cotas na final.

A pesquisa é representativa da população brasileira.

A percepção tributária e a interpretação da democracia

Diversos autores vêm desenvolvendo estudos sobre cultura política. Gabriel Almond e 

Sidney Verba (1963 e 1989), precursores dos estudos de cultura política, explicitaram a importância 

desta dimensão. Ela está relacionada com o senso de identidade nacional, atitudes participativas 

(política e não-políticas), atitudes em relação ao governo e sua performance e, ainda, conhecimento 

e atitudes sobre os processos políticos de decisão. Cultura política refere-se a predisposições 

atitudinais e de comportamento das pessoas em relação ao poder público.

A cultura política, de acordo com Sidney Verba (1969), é aprendida de duas formas. A 

primeira delas, baseada em relações interpessoais, diz respeito às experiências tanto pré-adultas (na 

família, na escola, em grupos) quanto adultas extra-políticas (na família, com amigos, com colegas 

de trabalho, em associações não-políticas). A segunda forma se refere às relações propriamente 

políticas. Exemplo disso são os contatos que as pessoas mantêm com políticos - é o que o autor 

denomina memória política.

O estudo da cultura política de uma sociedade pode ilustrar a maior ou menor confiança no 

governo, nos políticos e nas suas instituições, e também auxiliar na compreensão desse 

comportamento. Essa possibilidade aumenta com o estudo da percepção da população sobre os 

tributos. Da mesma forma que a cultura política incorre sobre atitudes e comportamentos, a 

percepção tributária também. Assim, aqui se compreende que a percepção tributária é uma variável 

que pode auxiliar na compreensão da cultura política – e das atitudes e comportamentos da 

população. A percepção tributária também é importante porque dentre os elementos que constituem 

o apoio democrático dos cidadãos, donde constam a participação política dos cidadãos, a sua 
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confiança nas instituições políticas democráticas e o seu apoio à liberdade de expressão, também 

faz parte deste leque o cumprimento de deveres pela população. Dentre os deveres a serem seguidos 

em uma comunidade está o pagamento de tributos.

Se a percepção desta obrigação é positiva, o apoio à democracia está assegurado. Ao 

classificarem o pagamento de seus impostos como um dever cívico, os cidadãos indicam sua 

concordância com as decisões políticas do Estado, o que favorece o apoio e a estabilidade 

democrática do país. No entanto, ao se apresentar uma percepção tributária negativa, tal situação 

pode auxiliar para se estabelecer uma situação de insatisfação com a democracia. Além disso, a 

percepção tributária pode incidir em outros fatores que regulam opiniões e comportamentos da 

população, como a confiança interpessoal. Tal fato se explica com o seguinte exemplo: quando um 

grupo de pessoas afirma que os demais cidadãos cumprem suas obrigações na sociedade, ele está 

afirmando que confia nos seus concidadãos; se, ao contrário, esse grupo afirma não ser possível 

confiar que os demais cidadãos colocarão em prática seus deveres, a desconfiança tomou conta da 

sociedade. E isso não acontece apenas entre os cidadãos. A percepção tributária pode estar atrelada 

à confiança (ou à falta de confiança) nas instituições. Portanto, a percepção tributária é aqui 

entendida como fator que faz parte da cultura política brasileira. Como a cultura tem sido 

considerada um fator que determina atitudes políticas (BAQUERO, 2000), e sendo a percepção 

tributária um componente da cultura política, fica evidente a importância do estudo das atitudes e 

dos comportamentos da população frente o pagamento tributário.

A cultura política constitui relação importante entre eventos políticos e o comportamento de 

reação da população a estes eventos. Deste modo, esta relação é relevante uma vez que o 

comportamento político dos cidadãos é muito suscetível à compreensão que a população possui 

sobre esses episódios. Isso inclui a avaliação de informações e de notícias sobre o pagamento de 

impostos. A maneira como a população diagnostica as situações, maneira essa influenciada por sua 

cultura política – que, como afirmado anteriormente, resulta da socialização e das experiências do 

cotidiano, influencia o seu comportamento com um poder maior do que o verificado quando o 

governo apresenta decisões formais ou quando se apresentam ocasiões extraordinárias à sociedade 

(VERBA, 1969).

Sidney Verba (1969) assevera que a questão da identidade também está ligada à mobilização 

de confiança dos membros em seu sistema político. Em outras palavras, a relação emocional dos 

cidadãos com a política e com os políticos e suas instituições são determinantes para definir suas 

atitudes e comportamentos em relação a recursos (financeiros ou não) a serem entregues ao Estado. 
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Os eventos políticos, ou o ambiente, segundo David Easton (1970a, 1970b), são, portanto, 

determinantes no comportamento da população quanto à política. Nesse sentido, a percepção dos 

tributos também faz parte do ambiente que influencia as decisões dos cidadãos.

Sendo assim, a cultura política aqui tratada diz respeito a um conjunto formado por atitudes, 

sentimentos e comportamentos que os indivíduos possuem em relação ao sistema político e ao seu 

próprio papel no sistema, que podem sofrer alterações ou se reforçar de acordo com os contextos 

apresentados na sociedade. Já a percepção tributária, como um componente da cultura política, 

reflete um conjunto de valores e ações sobre o pagamento de tributos ao Estado e que apresenta 

conseqüências na cultura política da população bem como para o sistema político vigente.

Um acontecimento importante das últimas décadas no Brasil, que pode ter implicações na 

percepção tributária dos brasileiros, foi a descentralização pós-1988. Sobre a descentralização 

fiscal, administrativa e política Aaron Schneider (2003), afirma que elas vão mostrar o quanto os 

governos não centrais conseguem exercer poder fiscal, autonomia e atingir suas funções políticas de 

governança, ou seja, as possibilidades de a população acessar bens e serviços públicos. Na 

descentralização se pode verificar mais nitidamente o contrato social brasileiro: o quanto e com que 

qualidade o Estado consegue oferecer outputs à população, em resposta aos seus inputs (dentre os 

quais podemos apontar a arrecadação fiscal). São os montantes recolhidos junto aos cidadãos que 

financiam o Estado, em suas diferentes esferas administrativas.

Nesse sentido, o pagamento de tributos é um indicativo da conservação do contrato social e 

a percepção tributária é um termômetro que mede a qualidade deste contrato social. Para que este 

contrato apresente uma boa qualidade é necessário que as relações estejam pautadas em laços de 

confiança, tanto interpessoais quanto institucionais. A relevância disso está em que a qualidade do 

contrato social vai ter reflexos na avaliação da população sobre a qualidade da democracia

apresentada no país.

A qualidade da democracia depende de uma série de fatores. Dentre eles - aqui se permite

pegar emprestadas questões fundamentais de Easton (1965, 1968, 1970a e 1970b) – estão os dois 

tipos de apoio ao sistema político. De um lado, um tipo de apoio à democracia é relativo aos valores 

que a democracia fornece; o outro tipo de apoio é conexo a questões contemporâneas, ou seja, a 

fatos que levam a julgamentos da ordem do dia (e estes, levam a comportamentos da população).

Para Diamond e Morlino,

The definitions above imply that a good democracy accords its citizens 
ample freedom, political equality, and control over public policies and policy 
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makers through the legitimate and lawful functioning of stable institutions. Such a 
regime will satisfy citizen expectations regarding governance (quality of results); it 
will allow citizens, associations, and communities to enjoy extensive liberty and 
political equality (quality of content); and it will provide a context in which the 
whole citizenry can judge the government’s performance through mechanisms such 
as elections, while governmental institutions and officials hold one another legally 
and constitutionally accountable as well (procedural quality) (DIAMOND e 
MORLINO, 2004, p. 22).

Ainda de acordo com Diamond e Morlino (2004), há oito dimensões para avaliar a qualidade 

da democracia. Uma delas diz respeito à capacidade do Estado em responder a demandas e 

preferências da população por meio de políticas públicas - para os autores isso engloba leis, 

instituições e gastos. Em outras palavras, é a qualidade dos outputs que são lançados à população. 

Segundo Easton, 

Os outputs não apenas ajudam a influenciar os acontecimentos na sociedade mais 
ampla, da qual o sistema é uma parte, como também, ao fazer isso, auxiliam a 
determinar cada grupo de inputs que se sucedem em direção ao sistema político. 
Existe um movimento de “feedback” cuja identificação nos ajuda a explicar os 
processos através dos quais o sistema pode lidar com a tensão. Através dele, o 
sistema aproveita-se do conhecimento do que acontece, tentando ajustar seu 
comportamento futuro (EASTON, 1970a, p. 196)

Desta maneira, o problema se encontra quando o sistema político não consegue alcançar um 

estado de equilíbrio na sociedade. Nesse caso, os inputs em forma de apoio (considerado por Easton 

como mais importante), podem tensionar o sistema político fortemente. E é justamente este o caso 

da democracia brasileira. Os brasileiros não têm depositado muita confiança na política e em suas 

instituições, o que é agravado pela percepção tributária. Esse conjunto de informações sobre o 

recolhimento fiscal, somado às más impressões sobre os políticos e as instituições políticas e seus 

outputs implica em uma interpretação negativa da democracia.

Disso decorre que, mesmo havendo no Brasil liberdade de expressão e de formar /participar 

de organizações, direito de votar, de ser votado e de líderes disputarem apoio, fontes alternativas de 

informação, eleições periódicas livres e instituições que garantam tais direitos, que são as garantias 

para se ter uma poliarquia (DAHL, 1997), não significa que o Brasil seja uma democracia com 

qualidade, embora consolidada institucionalmente. Uma característica-chave da democracia é a 

contínua responsividade do governo frente às preferências da população (DAHL, 1997). No 

entanto, no Brasil a insatisfação com os serviços públicos, por exemplo, favorece uma avaliação 

que indica a falta de qualidade da democracia perante a população.
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Assim, apesar de existirem tais garantias poliárquicas no Brasil e de ser mantida a 

contribuição fiscal ao Estado, estes não são indicadores obrigatórios da legitimidade política no país

e de seu regime. Esse ambiente pode gerar uma compreensão por parte dos brasileiros de que a 

democracia não está cumprindo seu papel. Nesse sentido, a falta de confiança dos cidadãos na 

esfera política pode levar esses a um comportamento que, conforme Moisés (2005) compromete a 

obediência e a submissão dos cidadãos às leis e às estruturas da sociedade. O problema maior se dá 

quando a 

desconfiança generalizada e continuada nas instituições públicas fundamentais, no 
caso de democracias que ainda enfrentam o desafio de enraizar a sua justificação 
ético política nos hábitos e condutas dos cidadãos, pode evidenciar dificuldades de 
funcionamento do regime, ao comprometer ações de coordenação, cooperação de 
solidariedade social (MOISÉS, 2005, p. 35).

A percepção tributária, diferente do ato em si de pagamento de impostos, mostra o apoio dos 

brasileiros ao funcionamento do regime, indicando, ainda sua estabilidade (mesmo em longo prazo).

A forma como a população interpreta o papel que a democracia tem exercido no Brasil, refletido em 

seu apoio e em sua satisfação com o regime, é influenciada, portanto, pela cultura política da 

população, na qual a percepção tributária tem importância. Nesse sentido, o ambiente é um fator de 

relevância – e aí também tem proeminência a questão fiscal.

Interpretando a democracia: o papel da percepção tributária 

Ao avaliar a linha de pensamento acima exposta, em que pensamentos, sentimentos e ações 

da população sobre a vida em diferentes âmbitos incidem sobre o apoio ao sistema político, torna-se 

importante verificar o atual panorama da percepção tributária e democrática da população brasileira. 

De forma sucinta, inicia-se a análise empírica pela avaliação do apoio à democracia revelada pelos 

entrevistados. Como o esteio da democracia não se mantém apenas por “apoio verbal”, em seguida 

é apresentada a satisfação dos brasileiros com o regime político, que pode proporcionar o maior 

poder de estabilidade à democracia. Isso porque a satisfação com a democracia está ligada a 

avaliações conjunturais do sistema político.

Nesse caso, algo que pode influenciar na referida satisfação é o julgamento sobre a 

administração dos recursos públicos provenientes de tributação que, por sua vez, incidem sobre a 

satisfação com os serviços públicos prestados. Mais um indicador da percepção tributária é a 
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definição dos tributos quanto ao montante financeiro ofertado ao Estado. Esse conjunto de dados 

vai mostrar o ambiente no qual se vivencia o apoio e a satisfação com a democracia brasileira. A 

partir dessas informações são apresentados dados que permitem verificar se um dos amparos da 

democracia brasileira (a satisfação) frente a um indicador de percepção tributária é interpretado de 

maneiras diferentes nos grupos populacionais definidos por escolaridade e por renda familiar. 

Inicia-se o estudo, então, pelos dados que permitem verificar o contexto que a população produz e 

está exposta1.

O apoio à democracia e a satisfação com o seu desempenho são duas avaliações importantes. 

Elas auxiliam a verificar a sua qualidade. Nesse sentido, permitem ponderar sobre os valores do 

grupo estudado bem como o julgamento que fazem acerca dos procedimentos dos atores do Estado.

Esses são, respectivamente, os apoios difuso e específico aos quais Easton (1965) se refere. Ao 

serem analisados conjuntamente os diferentes tipos de apoio oferecem um panorama completo, 

embora complexo, da democracia brasileira (essa questão será retomada mais adiante). No caso da 

avaliação da democracia pela população, segue abaixo a tabela 1.

Tabela 1 - Apoio à democracia2 (%)
Opinião %

Apóia 66
Não apóia 19

NS/NR 14
Total 100

N=1204
Fonte: Latinobarômetro (2005).

É notório o apoio da maioria dos brasileiros à democracia no país. Mesmo com suas 

limitações, a democracia é o regime preferido por 66% dos brasileiros. Mas, não é possível deixar 

de apontar que 14% dos entrevistados não se posicionaram sobre a questão (grupo de pessoas que 

                                                            

1 O ponto fundamental deste pensamento é que o ambiente, assim como a cultura política, pode ser reforçado ou ser 
modificado. Ele é produto do que os brasileiros pensam e fazem. Mas, ao mesmo tempo em que ele é produto, ele 
também pode reforçar a cultura política da população, dentro de seus limites de ação. Nessa direção, David Easton 
afirma que “O limite do sistema político é definido por todas as ações relacionadas mais ou menos diretamente com a 
tomada de decisões obrigatórias para uma sociedade; toda ação social que não participa dessa característica será 
excluída do sistema e, por causa disso, será vista automaticamente como uma variável externa do meio ambiente” 
(EASTON, 1970b, p. 25).
2 Pergunta original: “¿Está Ud. muy de acuerdo (1), de acuerdo (2), en desacuerdo (3) o muy en desacuerdo (4) con las 
siguientes afirmaciones? La democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno.
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não soube ou não quis responder a pergunta). Ou seja, 14% dos brasileiros nem mesmo consideram 

pensar sobre o sistema político sob o qual vivem.

Por sua vez, a satisfação com a democracia resulta, segundo Ronald Inglehart (1988), de 

avaliações positivas da vida do entrevistado, inclusive nos âmbitos econômico, político e social. 

Desta forma, também os conceitos favoráveis às instituições democráticas são importantes para a 

referida satisfação. Segue abaixo a tabela 2, que mostra o grau de satisfação dos brasileiros com a 

democracia.

Tabela 2 - Satisfação com a democracia (%)
Opinião %
Satisfeito 21

Insatisfeito 71
NS/NR 8
Total 100

N=1204
Fonte: Latinobarômetro (2005).

Contrariamente ao apoio à democracia, a maioria dos brasileiros se diz insatisfeita com a 

democracia (71%). Tal posicionamento deve resultar, conforme indicado acima, de uma série de 

avaliações em diferentes âmbitos da vida (político, econômico e social). Entre elas, a confiança (ou 

a sua falta) nos políticos e nas instituições políticas e, principalmente, a avaliação dos outputs

advindos deles. Isso é importante porque “Uma das maneiras mais importantes de fortalecer laços 

dos membros com o sistema é através da elaboração de decisões que tendem a satisfazer as 

reivindicações diárias desses membros” (EASTON, 1970b, p. 37).

Nesse sentido que os diferentes apoios à democracia brasileira, apesar de serem um retrato 

completo da situação política no país, trazem uma questão complexa. A complexidade está na 

tentativa de compreensão dos dois posicionamentos, que parecem antagônicos, dos brasileiros 

frente à democracia. Sobre o apoio ao regime em si, a transição democrática no país propiciou certa 

mudança nos valores e objetivos da população. Para Baquero (1997) e Moisés (1995), os brasileiros 

possuem sentimentos positivos em relação à democracia, mas não compreendem sua dinâmica, 

pouco participando da vida política. Mantendo-se afastados da esfera política, as suas demandas 

(inputs de reivindicações) podem não ser compreendidas pelo Estado, apesar de se manter o 

recolhimento fiscal junto aos brasileiros (aqui considerado um input de apoio).

Sendo assim, o input de apoio, frente aos outputs apresentados pelo Estado, pode ser 

confundido com satisfação quanto aos inputs de reivindicação. Essa combinação de insatisfação 
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quanto aos outputs por parte da população e confusão dos inputs (de reivindicação e de apoio) por 

parte do Estado propicia uma desestabilização do regime por se apresentar um ambiente de 

desconfiança. Nesse ambiente, a percepção tributária aparece exercendo papel importante sobre os 

campos de avaliação. Assim, a percepção tributária traz conseqüências relevantes no campo político 

(podendo incidir, inclusive, na estabilidade do sistema político), no campo econômico 

(manifestando-se a percepção tributária negativa o financiamento ao Estado pode sofrer um revés) e 

no campo social (sem financiamento, programas sociais não podem ter prosseguimento). Na 

verdade, os âmbitos de vida indicados são inter-relacionados e as conseqüências da percepção 

tributária da população vão trazer resultados também inter-relacionados. 

Uma primeira questão que traz um aporte à compreensão da percepção tributária dos 

brasileiros diz respeito a um tipo de confiança. Aqui referimo-nos à confiança político-institucional, 

em que se avalia a confiança de que os tributos recolhidos junto à sociedade terão um bom emprego

pelo Estado. Essa questão é de suma importância porque mostra tanto a questão da confiança nos 

políticos quanto a avaliação da utilização dos tributos por eles. Essas informações encontram-se na 

tabela 3.

Tabela 3 - Tem confiança de que os impostos serão bem gastos? (%)
Opinião %

Sim 12
Não 83

NS/NR 5
Total 100

N=1204
Fonte: Latinobarômetro (2005).

A tabela 3 indica que para a maior parte dos brasileiros (83%), há uma desconfiança sobre a

utilização dos tributos recolhidos pelo Estado. Tal posicionamento indica uma desconfiança 

generalizada nas instituições democráticas e nos políticos brasileiros, que está atrelado à 

insatisfação com o desempenho da democracia. Isso vai desencadear uma diminuição do apoio ao 

governo (input) pelos brasileiros. A desconfiança e a má percepção sobre o uso dos recursos 

públicos interferem na satisfação com a democracia porque “se essas [instituições] funcionam mal 

ou se revelam desaparelhadas para processar demandas percebidas socialmente como relevantes, 

isso inviabiliza a crença de que a democracia tem meios para que a sociedade resolva os seus 

conflitos básicos” (MOISÉS, 1995, p. 76).
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Portanto, a opinião dos cidadãos brasileiros sobre a utilização dos recursos financeiros 

recolhidos pelo Estado é um dos muitos traços que influenciam a composição da percepção 

tributária dos brasileiros. Outra caracterização que pode incidir na sua percepção tributária é o 

acesso a serviços públicos. Se houver uma boa avaliação desse tipo de serviço, a probabilidade é de 

que a população tenha uma percepção mais positiva dos tributos dispostos ao Estado. A avaliação 

dos serviços de educação e de saúde e sua associação com a qualificação do uso do dinheiro público 

é retratada na tabela 4. É importante lembrar que tudo o que é oferecido à população em forma de 

serviços é resultado do uso de recursos públicos. Espera-se que quanto melhor o gasto, maior a 

satisfação com os serviços.

Tabela 4 - Confiança de que os impostos serão bem gastos X Avaliação dos serviços públicos (%)
Confia que os impostos 

serão bem gastos
Saúde Educação

Satisfeito Insatisfeito Satisfeito Insatisfeito 

Sim 24 7 20 7
Não 76 93 80 93

Total 100 100 100 100

N
396

(35%)
748

(65%)
515

(46%)
609

(54%)
p < 0,001 (para ambos os cruzamentos)

Fonte: Latinobarômetro (2005).

Na tabela 4 verifica-se que a maior parte dos brasileiros encontra-se insatisfeita com os 

serviços públicos de saúde e de educação prestados pelo Estado. A insatisfação com a saúde é o 

posicionamento de 65% da população, enquanto que a área da educação tem a insatisfação de 54% 

dos brasileiros. Essas áreas, ao lado das questões de segurança, são consideradas fundamentais à 

população e as primeiras que o Estado tem obrigação de prestar (PEIXOTO, 2003).

Pela tabela 4 também se conclui que a percepção sobre a utilização dos recursos públicos 

está associada à satisfação dos brasileiros com os serviços que o Estado providencia. Dentre aqueles 

cidadãos que afirmam estar insatisfeitos com os serviços de saúde ou de educação que acessam, 

93% dizem que o dinheiro dos impostos não são bem utilizados pelo Estado. Dos brasileiros que 

afirmam satisfação com os serviços públicos referenciados, a maior parte ainda afirma o mau uso 

dos recursos públicos. Este posicionamento deve estar vinculado à avaliação de outras esferas da 

vida nas quais o Estado desempenha importante papel como a segurança, a habitação, o acesso à 

justiça, entre outros campos que também são mantidos através do apoio financeiro da população.
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A associação encontrada entre a opinião dos brasileiros sobre o emprego do financiamento 

público recolhido através dos impostos e a sua satisfação com serviços públicos indica a relevância 

da percepção tributária da população. Em outras palavras, a maneira como os cidadãos encaram o 

pagamento de tributos (como um dever cívico ou como uma obrigação3) está atrelada a uma série de 

fatores e dentre eles estão a qualificação dos serviços públicos (financiados pelos impostos) e a 

confiança da boa utilização pelo Estado dos recursos arrecadados. A percepção tributária propicia 

uma forma diferenciada de analisar o suporte da democracia, posto que ela auxilia na composição 

do perfil da cultura política da população. Nessa direção, a análise da definição pelos cidadãos do 

que se paga de tributos ao Estado é mais um indicador da percepção tributária brasileira. 

Tabela 5 - Os impostos são (%)
Opinião %

Altos 90
Justos 3
Baixos 4
NS/NR 3
Total 100

N=1204
Fonte: Latinobarômetro (2005).

Na tabela 5 fica claro o posicionamento da maioria dos brasileiros: 90% consideram altos os 

impostos cobrados no país. Essa opinião, muito provavelmente, é conseqüência de problemas 

apresentados nos serviços públicos, pois se a população brasileira obtivesse bons serviços quando 

eles são necessários, a avaliação do que se paga em forma de tributos seria outra. Os impostos 

sempre serão mal vistos quando demoram a retornar para a população – o que se dá por meio dos 

serviços prestados pelo Estado (ROUSSEAU, 1978).

A partir dos dados apontados anteriormente nas tabelas 3, 4 e 5, é possível afirmar que a 

percepção tributária dos brasileiros é massivamente negativa. Os cidadãos financiam o Estado, ou 

seja, mantêm seus inputs de apoio. Mas, o Estado não tem conseguido ofertar à população outputs

                                                            

3 Tal abordagem é esclarecida por Linhares (2011) ao explicar que, apesar de as palavras “dever” e “obrigação” 
possuírem mesmo significado semântico, na abordagem utilizada elas detêm sentidos diferenciados. Para compreender 
tal diferenciação é necessário colocar as duas palavras em um contínuo referente a escalas de ações necessárias de 
serem cumpridas. Enquanto “dever” encontra-se na extremidade alusiva a obrigações morais, a palavra “obrigação” 
indica uma imposição legal. A percepção tributária é positiva quando o pagamento de tributos é encarado como um 
dever cívico (e só será encarado assim se todos cumprirem seus papéis no contrato social); por outro lado, a percepção 
tributária negativa ocorre quando o ato de pagar impostos está imbuído apenas de obrigações legais (esta se verifica 
quando os papéis dos atores não são bem desempenhados no contrato).
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que a satisfaça. O efeito disso é que, sendo a percepção tributária da população brasileira 

majoritariamente negativa (o que indica a discordância sobre as ações do Estado), as bases de apoio 

da democracia podem estar se desgastando.

Esse panorama começou a ser identificado logo no início da análise. Ao se verificar que, 

apesar de possuir o apoio difuso dos brasileiros, a democracia no Brasil não conseguiu angariar 

suficientemente o apoio específico para que ela fosse interpretada pela população como o regime 

que definitivamente colocaria o contrato social em equilíbrio. No entanto, as bases da democracia, 

bem como a percepção tributária, podem ser diferentemente interpretadas de acordo com algumas 

variáveis demográficas.

Neste paper serão abordados, a seguir, especificamente as variáveis escolaridade e renda. O 

objetivo é verificar se na associação entre um tipo de apoio à democracia e um indicador da 

percepção tributária os níveis de escolaridade e de renda exercem alguma influência. Mas, 

primeiramente, é preciso explicar o motivo de trabalhar com os dois tipos de dados demográficos.

Um desses motivos, que consideramos suficiente, é que os brasileiros de diferentes níveis 

educacionais (e, muitas vezes por isso, distintas bases de renda), possuem relações diferenciadas 

com os tributos, seja de crítica, seja de indiferença ou de crença na sua necessidade. Assim, é 

provável que a percepção tributária apresente-se de maneiras diferentes de acordo com o grau de 

escolaridade e/ou nível de renda familiar mensal, pois segundo Lucian Pye e Sidney Verba (1969) a 

cultura política se diferencia principalmente nas culturas da massa e das elites.

Pode-se indagar o motivo pelo qual as variáveis demográficas não são apresentadas em um 

só valor, que as agregasse. Afinal, a Teoria do Capital Humano indica, grosso modo, que 

escolaridade e renda possuem correlação positiva. Neste sentido, quanto maior o nível educacional 

e o treinamento do trabalhador, maior a sua produtividade com mais qualidade. Isso implica maior 

renda (GONÇALVES, 2007). Contudo, França, Gasparini e Loureiro (2005) demonstram que no 

Brasil, ao final dos anos 1990, apesar de ter ocorrido um avanço no nível de escolarização dos 

brasileiros, o mesmo não ocorreu com os seus salários. Contribuíram para isso, segundo os autores, 

o tempo que é necessário entre melhorar o nível de escolaridade e chegar a melhorar a renda, assim 

como o período de transição pelo qual o país passava a fim de se tornar uma nação capitalista (e aí 

sim refletir a teoria do capital humano). Ao mesmo tempo, os autores apontam que a escolaridade 

no Brasil aumentou em termos quantitativos, mas não qualitativos. Dessa forma, mesmo com maior 

escolaridade, essa população que alcançou um maior patamar de ensino formal não se encontra 
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preparada para se estabelecer em melhores postos de trabalho. Assim, para o Brasil, associar 

escolaridade e renda pode não ser uma idéia promissora.

Feitas tais ressalvas, passa-se à análise da satisfação com a democracia frente à opinião 

sobre a utilização dos impostos arrecadados segundo a escolaridade e a renda familiar dos 

brasileiros.

Tabela 6 – Satisfação com a democracia X Opinião se o dinheiro dos impostos é bem gasto, 
segundo a Escolaridade (%)

Escolaridade
Satisfação com
a democracia

O dinheiro dos impostos
é bem gasto Total N χ² α p gl

Sim Não

A
té

 4
ª 

sé
ri

e

Satisfeito 53 27 32
354 16,635 0,05 0,000 1Insatisfeito 47 73 68

Total 100 100 100

5ª
-8

ª 
sé

ri
e

Satisfeito 50 18 22
292 16,560 0,05 0,000 1Insatisfeito 50 82 78

Total 100 100 100

2º
 g

ra
u Satisfeito 37 13 14
319 8,619 0,05 0,003 1Insatisfeito 63 87 86

Total 100 100 100,0

Su
pe

ri
or

Satisfeito 43 21 24

103 3,045 0,05 0,081 1Insatisfeito 57 79 76

Total 100 100 100

Fonte: Latinobarômetro (2005).

Os dados da tabela 6 mostram que para cada um dos níveis de escolaridade existe associação 

entre as perguntas sobre satisfação com a democracia e opinião se os impostos são bem gastos 

(exceto para as pessoas com escolaridade superior). Isso significa que, para além de uma conclusão 

generalista que envolva a variável demográfica estudada, obteve-se uma resposta mais contundente 

no momento em que se tratou a associação de variáveis especificamente cada estrato de 

escolaridade separadamente. Em outras palavras, tomando-se como uma população separada aquela 

que se encontra em cada um dos graus de escolaridade, se verifica que o posicionamento sobre a 

democracia pode ser influenciado por aquilo que se pensa sobre os gastos feitos com o dinheiro dos 
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impostos. Nesse sentido, é importante lembrar que o posicionamento de considerar se os tributos 

são gastos corretamente é apenas um dos componentes do que aqui se chama percepção tributária.

Pode-se depreender da tabela 6 que, para todas as faixas de escolaridade, a insatisfação com 

a democracia é patente. O menor índice de insatisfação é revelado pela população com até a 4ª

(68% deles). E na medida em que a escolaridade avança, também cresce a insatisfação. Contudo, ao 

chegar à população de nível superior, essa insatisfação diminui um pouco, mas continua alta, sendo 

aplicada à 76% das pessoas desse grupo. A insatisfação com a democracia chega a ser o sentimento 

de 86% da população com 2º grau.

Sobre o cruzamento das variáveis estudadas se constata que, dentro das faixas de 

escolaridade, daqueles que afirmam não serem bem utilizados os recursos dos tributos arrecadados, 

a insatisfação com a democracia cresce até o nível de 2º grau. Assim, da população de menor 

escolaridade até as pessoas com 2º grau, tomando-se os que afirmam que aquilo que é arrecadado 

não é bem utilizado, enquanto aumenta a escolaridade, aumenta também a insatisfação com a 

democracia bem como a opinião do mau uso dos tributos. Esse aumento vai de 73% das pessoas 

com até a 4ª série, passa a atingir 82% da população com escolaridade de 5ª a 8ª série e chega a 

87% dos brasileiros com 2º grau.

Para a população com nível superior, a insatisfação com a democracia a partir da opinião 

negativa sobre o dinheiro dos impostos serem bem gastos chega a atingir 79% do grupo. Essa 

porcentagem não é baixa, mas também não permite que se afirme que a percepção tributária 

negativa incide ascendentemente na insatisfação com a democracia de acordo com o grau de 

escolaridade dos brasileiros.
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Tabela 7 – Satisfação com a democracia X Opinião se o dinheiro dos impostos é bem gasto, 
segundo a Renda (%)

Renda
Satisfação com
a democracia

O dinheiro dos impostos
é bem gasto Total N χ² α p gl

Sim Não

B
ai

xa
Satisfeito 49 18 22

536 31,913 0,05 0,000 1Insatisfeito 51 82 78

Total 100 100 100

M
éd

ia Satisfeito 42 20 23

388 10,709 0,05 0,001 1Insatisfeito 58 80 77

Total 100 100 100

A
lta

Satisfeito 60 24 29

135 11,062 0,05 0,001 1Insatisfeito 40 76 71

Total 100 100 100
Fonte: Latinobarômetro (2005).

A tabela 7 traz informações sobre associação, em cada um dos níveis de renda, entre os 

posicionamentos dos brasileiros sobre a sua satisfação com a democracia e as opiniões se os 

impostos são bem gastos. O teste qui-quadrado mostra que em todos os níveis de renda o 

cruzamento das variáveis apresenta associação. Sendo assim, da mesma forma que para a população 

estudada segundo sua escolaridade, tomando-se a população separada em cada uma das faixas de 

renda, observa-se que o posicionamento apresentado acerca da democracia pode sofrer influência da 

opinião que se tem sobre os gastos feitos com o dinheiro dos impostos. Com isso, a percepção 

tributária pode, sim, estar influenciando a avaliação que os brasileiros têm feito sobre a democracia 

que se tem no país.

A insatisfação com a democracia predomina em todos os níveis de renda. Essa insatisfação 

fica na casa dos 70%. Ela é a menor porcentagem entre as pessoas de renda alta (71% delas) e a 

maior entre a população de baixa renda (78% desse grupo). O que se atesta é que, quanto maior a 

renda, menor a insatisfação com a democracia.

Ao se analisarem os dados em cada um dos níveis de renda, em todas as faixas se constata 

que, das pessoas que afirmam não serem bem utilizados os recursos arrecadados em forma de 

tributos, a maioria declara estar insatisfeita com a democracia. Essa insatisfação, segundo as 

pessoas que se posicionam alegando o mau investimento do dinheiro público, decresce quanto 

maior o nível de renda. Da população com renda baixa, 82% dos que afirmam que os impostos não 

são bem utilizados, asseveram que estão insatisfeitos com a democracia. Dentre os brasileiros com 



17

renda média, essa porcentagem cai para 80%. Já para a população que possui renda alta, daqueles 

que afirmam o mau trabalho do Estado ao utilizar os tributos, a insatisfação com a democracia é o 

ponto de vista de 76% deles.

Nesse sentido, é possível afirmar a incidência de uma variável sobre a outra. Ou seja, que a 

percepção tributária, tendo associação com a satisfação sobre a democracia, acaba por incidir sobre 

esta, em todos os níveis de renda da população. E que, quanto menor a renda, maior a insatisfação 

com a democracia.

À guisa de conclusão

O conjunto dos dados apresentados acima permite afirmar que os brasileiros possuem uma 

percepção tributária negativa. Ao avaliar com desconfiança a utilização dos recursos públicos pelo 

Estado, ao mesmo tempo em que os serviços públicos são mal vistos pela população, não é de 

surpreender que os brasileiros considerem altos os tributos recolhidos. Esse posicionamento 

comprova que os brasileiros não estão de acordo com as ações do Estado. Os outputs por ele 

concedidos não são suficientemente bons para que se crie uma atmosfera de confiança e que inspire 

os cidadãos a realizar o recolhimento de impostos como um dever cívico. Nesse sentido, o ato de 

recolher a tributação ao Estado não indica uma aprovação do seu funcionamento. A população paga 

por temor, não visando o bem comum.

O quadro apontado indica que a interpretação da democracia brasileira pela população fica

alterada pela avaliação do pagamento tributário. Enquanto a insatisfação com a democracia (apoio 

específico) de toda a população chega a 71%, quando avaliada esta questão frente à opinião sobre o 

uso dos recursos públicos essa porcentagem é maior em todas as faixas de escolaridade e de renda.

Conforme os dados mostraram, dentre os brasileiros que consideram não serem bem gastos os

impostos, a maior parte indica estar insatisfeito com a democracia. Esses dados ficam mais robustos 

à medida que aumenta a escolarização dos brasileiros, mas diminuem enquanto a renda familiar 

aumenta (embora as porcentagens permaneçam altas). Sendo assim, fica confirmada, em parte, a 

hipótese de que na relação entre as variáveis tratadas, quanto maior a escolaridade, menor a

tolerância aos impostos. É confirmada em parte a hipótese porque no nível superior de escolaridade 

a porcentagem do cruzamento das variáveis estudadas (opinião sobre o uso dos tributos recolhidos 

X satisfação com a democracia) tem valor menor do que o a apresentada pela população com 2° 
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grau – mas, o teste estatístico não indicou associação entre as variáveis para este grupo. Por outro

lado, a análise realizada por renda não teve a hipótese confirmada. O teste estatístico mostrou que 

há associação entre as variáveis tratadas. Mas, dentre as pessoas que afirmaram que o dinheiro dos 

impostos não é bem gasto, a insatisfação com a democracia diminuiu enquanto a renda familiar 

aumentou. De maneira geral, podemos afirmar que a percepção negativa dos tributos mantém ou 

aumenta o já baixo apoio específico à democracia.

Com os dados acima podemos ainda concluir que as variáveis demográficas tornam-se 

importantes de serem analisadas uma vez que em uma sociedade há um conjunto de culturas 

políticas. Embora continuemos a generalizar a cultura política de uma sociedade, principalmente 

para fins comparativos, é importante tratar as subculturas política4 existentes. A partir delas 

podemos melhor compreender a conjuntura na qual nos encontramos e buscar soluções para 

problemas que, sem tratar as subculturas, poderíamos nem mesmo notar.
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