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“Prefiro ser... 
Essa metamorfose 

ambulante”... “Eu prefiro 
seeer... Ê, Essa 

metamorfose ambulante... 
do que ter aquela velha 
opinião formada sobre 

tudo...”

Mas quem diria! 
Dalvina cantando 
uma música de 
Raul Seixas!

Eu sou fã dele 
rapaz, ontem 

mesmo assisti a 
um vídeo de 

‘‛tributo‛‛ a Raul 
no youtube! ficou 

muito legal!
Que legal 
Dalv...

?
CutucaCutuca

Cutuca
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!
De onde ela apareceu?

rerere...

Bem, o tributo que acabei 
de falar agora, foi num 
sentido de homenagem a 
alguém... Mas também, 
tem o tributo que todos 
os cidadãos pagam ao 

governo.

É, se não me engano, 
foi como homenagem 

mesmo que os tributos 
do governo começaram. 

Tributo?  
Ei! Ei! 

O que é 
tributo 
heim?

Vai, me 
fala!

Calma... Se você 
ficar quietinha, 

nós 
explicaremos... 

Tá bom...

Humm... 

Interessante.

Eu quero 
saber mais 
sobre esse 
assunto! É mesmo!

Acho melhor agente 
falar com o 

‘’Sulanquinho’’. Ele que 
é fera nesse assunto.



Era só 
isso?

Sim! Você viu 
como é fácil?

aham...

Claro 
Marônio, 

meu amigão! Qual a 
dúvida?

Explica direito 
Sulanquinho, que 

Luatesa quer 
saber mais.

Sulanquinho! 
Tira uma 

dúvida, por 
favor?

Os tributos começaram 
como presentes aos 

chefes das tribos, não 
foi? 

humm... 

sim.



êba!
legal. é o jeito...

Então, unam suas 
imaginações a minha, 

que hoje viajaremos no 
tempo!

Êêê, 
Com emoção!!!

...

Luatesa está 
curiosa?! Que legal!

eu vou 
explicar 

direitinho... 

Tudo bem! 

Vocês querem 
que eu explique 
com emoção,não 

é?

Ótimo!



Vamos lá! Desde o surgimento das primeiras 
sociedades, realmente os tributos eram ofertados 

aos chefes tribais como forma de presentes.

Bem, por seus serviços ou 
atuações em favor da 

comunidade.

Tempos depois, as 
contribuições tributárias 

passaram a ser 
obrigatórias, quando os 
vencidos da guerra eram 

forçados a entregar 
parte ou a totalidade de 

seus bens aos 
vencedores.

Por que, 
Sulanquinho?

Que 
injustiça!



Após essa época, os chefes de 
Estado passaram a estabelecer o 
tributo obrigatório, para ser pago 

pelos súditos ou cidadãos. 

Temos como exemplo, Roma. O maior 
império existente no mundo antigo. 
Foram os tributos que possibilitaram 

a sua expansão!

Por que 
obrigatório?

Porque com o crescimento da 
população e do comércio local, os 
governos necessitavam financiar 
obras de melhoria e de defesa do 
território contra invasões de 
outros povos. Como também, 
guerras expansionistas.

Como assim os 
tributos?

Irei explicar o 
Imposto Romano que 
era dividido em três 

tipos: 

Com a conquista de territórios, 
os povos dominados eram 

obrigados ao pagamento de 
impostos. 



1...
2...

Debário: Pago por cabeça. 
Os romanos controlavam o 
seu pagamento, através da 
contagem da população. 

Produção: Um quarto da 
produção agrícola era 
entregue nas mãos do 
colonizador romano.

Hum...Circulação: Nas grandes 
cidades, nas 

encruzilhadas, nas 
divisões das províncias, 
era taxado um tributo 

de circulação.



Nobre

Feudo

A queda do império romano 
marca o início da Idade 

Média, onde vários pedaços 
de terra foram divididos em 

Feudos, que por sua vez 
eram administrados por um 

senhor, que era nobre.

Nos feudos, os 
camponeses que 

trabalhavam para o 
suserano tinham de pagar 

vários impostos a ele, 
entre eles:

Corveia - 

Trabalhar de 

graça por 

alguns dias da 

semana. 

Banalidade - 

Uso de 

propriedades, 

moinho, forno, 

prensas. 

Talha - 

entregar ao 

senhor parte 

do que 

produzia. 

Além disso 

os 

camponeses 

pagavam o 

dízimo à 

Igreja, que 

equivalia a 

10% de seu 

salário.

Nossa...com tanta 

conta pra pagar, 

como as pessoas 

sobreviviam?

Pois é, a 

maioria das 

pessoas morava 

no campo, 

vivendo 

miseravelmente 

e devendo 

favores ao 

senhor feudal. 
Tinham esta 

obrigação, 

em troca de 

proteção e 

pelo uso da 

terra.

Porque 

deviam 

favores?

Nobre

Feudo

A queda do império romano 
marca o início da Idade 

Média, onde vários pedaços 
de terra foram divididos em 

Feudos, que por sua vez 
eram administrados por um 

senhor, que era nobre.

Nos feudos, os 
camponeses que 

trabalhavam para o 
suserano tinham de pagar 

vários impostos a ele, 
entre eles:

Corveia - 

Trabalhar de 

graça por 

alguns dias da 

semana. 

Banalidade - 

Uso de 

propriedades, 

moinho, forno, 

prensas. 

Talha - 

entregar ao 

senhor parte 

do que 

produzia.

Além disso 

os 

camponeses 

pagavam o 

dízimo à 

Igreja, que 

equivalia a 

10% de seu 

salário.

Nossa...com tanta 

conta pra pagar, 

como as pessoas 

sobreviviam?

Pois é, a 

maioria das 

pessoas morava 

no campo, 

vivendo 

miseravelmente 

e devendo 

favores ao 

senhor feudal. 
Tinham esta 

obrigação, 

em troca de 

proteção e 

pelo uso da 

terra.

Por que 

deviam 

favores?



No período das cruzadas, 
ou seja, a guerra santa, a 

situação dos servos 
piorou...  

E eu achando que 
não podia ficar pior!

Final da Idade média, as 
cidades começam a crescer e 

chegamos à época do 
Renascimento. 

Renascimento! 
O povo morria 
e nascia de 

novo?

Não Araquém... renascimento é o nome 
de um grande movimento de mudanças 

culturais, caracterizado por 
transformações na maneira de agir e 

interpretar o mundo. 

Muito bem, 
Marônio!

...



Continuando, na Idade Moderna, 

com as grandes navegações, 

intensificou-se o comércio 

marítimo. Principalmente, com as 

descobertas de novas rotas 

comerciais. Porém, para financiar 

as expedições marítimas, o 

governo precisou aumentar a 

cobrança de impostos.

E têm mais, os territórios 

colonizados foram submetidos 

ao pagamento de tributos. 

Além, de terem suas riquezas 

apropriadas pelo colonizador, 

ou seja, pela metrópole.

Eita!

Falta pouco pra 

o intervalo 

acabar!

Calma já está 

terminando, 

vamos acelerar a 

explicação... 

humm, Idade 

Contêmporânea...

Que começou a 

partir da 

Revolução 

Francesa. Com 

as declarações 

dos direitos do 

Homem e do 

Cidadão...

Coitado do povo, 

mais uma vez sendo 

sacrificado...



Nossa... 

Parece que os 

impostos são 

bem caros, só 

escuto aqui 

falando que 

são pesados...
Bem, antigamente 

os tributos eram 

mesmos bem 

pesados, não dava 

nem para 

sobreviver direito 

com o que 

sobrava...

Mas hoje em dia, nos países 

democráticos (como o nosso), existe 

um limite ao poder do estado de 

tributar. 

Tá vendo, 

estamos numa 

época bem 

melhor! 

Pois é!

Isso! Nessa mesma época, os Estados 

Unidos tornaram-se independentes da 

Inglaterra, que cobrava pesados 

impostos de suas colônias na América.



rerere...

Essa menina tem 

futuro!!! 

Escola

Concluindo, o tributo tem grande significado social, por ser 

o maior responsável pelo financiamento dos programas e 

ações do governo nas áreas da saúde, educação, moradia, 

meio ambiente, transporte, entre várias outras.

Aaaah, agora entendi tudo! 

Pagamos tributos ao governo 

para que ele atenda às 

nossas necessidades, e 

dessa forma termos melhor 

qualidade de vida.

até a próxima 

pessoal.



Acabou o intervalo, se 

quiserem saber mais, 

amanhã, explico mais sobre 

essas questões da 

tributação.

Pois é, eu 

também... Um 

pouco. Sulanquinho, 

explique outro dia, 

como foi o a origem 

dos tributos no 

nosso país... 

Muito obrigado 

Sulanquinho, nós 

queremos sim, não 

é pessoal? 

É sim, adorei 

aprender um pouco 

sobre a História 

dos tributos.

Agora, 

vamos sentar 

que a 

professora 

chegou.

Boa ideia, 

Araquém... Continue 

assim, gostei de ver 

seu interesse.



Dicionário 

do 

Sulanquinho

BENS 

CAMPONÊS 

CIDADÃO

COLÔNIA 

COLONIZADOR

COLONIZAÇÃO 

COMUNIDADE

CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS

CRUZADAS 

DEMOCRACIA

DÍZIMO

ESTADO

FINANCIAR

GOVERNO 

GRANDES NAVEGAÇÕES

- Um bem é um produto que pode ser usado para satisfazer algum desejo ou necessidade.

- É o indivíduo que se dedica a atividades rurais.

 - Cidadão é o habitante da cidade. Politicamente, cidadão é o habitante de um Estado 
livre, com direitos civis e políticos.

- Território ocupado e administrado por um grupo de indivíduos com poder militar, ou 
por representantes do governo de um país a que esse território não pertencia.

 - Aquele que coloniza ou promove a colonização.

- Colonização é o ato de colonizar, ou seja, quando pessoas de um determinado 
país ou região vão para uma outra região (desabitada ou com nativos) para habitar ou explorar.

 - É um conjunto de pessoas que se organizam sob o mesmo conjunto de normas, 
geralmente vivem no mesmo local, sob o mesmo governo ou compartilham do mesmo legado 
cultural e histórico.

 -  É quando o cidadão paga os impostos ao Estado.

- São tradicionalmente definidas como expedições de caráter "militar" organizadas 
pela Igreja, para combaterem os inimigos do cristianismo e libertarem a Terra Santa (Jerusalém) 
das mãos desses infiéis.

 -  É um regime de governo em que o poder de tomar importantes decisões 
políticas está com os cidadãos (povo), direta ou indiretamente, por meio de representantes eleitos.

 - Significa a décima parte de algo, paga voluntariamente ou através de taxa ou imposto, 
normalmente para ajudar organizações religiosas judaicas ou cristãs. Apesar de atualmente estar 
associada à religião, muitos reis na Antigüidade exigiam o dízimo de seus povos.

 - É organizada política, social e juridicamente, ocupando um território definido, 
normalmente onde a lei máxima é uma Constituição escrita, e dirigida por um governo que possui 
soberania reconhecida tanto interna como externamente.

 - Fornecer dinheiro, fundos, capitais; custear as despesas, a compra de alguma 
coisa.

- Ação de governar, dirigir: o governo do Estado.
Forma política de um Estado: governo republicano.

 - Foram um conjunto de viagens marítimas que expandiram os limites 
do mundo conhecido até então. Mares nunca antes navegados, terras, povos, flora e fauna 
começaram a ser descobertas pelos europeus.

Parte 1



Dicionário 

do 

Sulanquinho Parte 2

GUERRA SANTA

IDADE CONTEMPORÂNEA

IDADE MÉDIA

IDADE MODERNA

IGREJA CATÓLICA

IMPÉRIO

IMPOSTO

METRÓPOLE

POVO

 - No século XI, dentro do contexto histórico da expansão árabe, os muçulmanos 
conquistaram a cidade sagrada de Jerusalém. Diante dessa situação, o papa Urbano II convocou 
a Primeira Cruzada (1096), com o objetivo de expulsar os "infiéis" (árabes) da Terra Santa.  Essas 
batalhas, entre católicos e muçulmanos, duraram cerca de dois séculos, deixando milhares de 
mortos e um grande rastro de destruição. Ao mesmo tempo em que eram guerras marcadas por 
diferenças religiosas, também possuíam um forte caráter econômico.

 - é o período específico atual da história do mundo ocidental, iniciado 
a partir da Revolução Francesa (1789 d.C.).

 - Teve início na Europa com as invasões germânicas (bárbaras), no século V, sobre 
o Império Romano do Ocidente. Essa época estende-se até o século XV, com a retomada 
comercial e o renascimento urbano. A Idade Média caracteriza-se pela economia ruralizada, 
enfraquecimento comercial, supremacia da Igreja Católica, sistema de produção feudal e 
sociedade hierarquizada.

 - É um período específico da História do Ocidente. Destaca-se das demais por 
ter sido um período de transição por excelência. Tradicionalmente aceita-se o início estabelecido 
pelos historiadores franceses, em 29 de maio de 1453 quando ocorreu a tomada de 
Constantinopla pelos turcos otomanos, e o término com a Revolução Francesa, em 14 de julho de 
1789.

 - A Igreja Católica, chamada também de Igreja Católica Romana e Igreja 
Católica Apostólica Romana, é uma Igreja cristã com aproximadamente dois mil anos, colocada 
sob a autoridade suprema do Papa, Bispo de Roma e sucessor do apóstolo Pedro. Seu objectivo 
é a conversão ao ensinamento e à pessoa de Jesus Cristo em vista do Reino de Deus. Para este 
fim, ela administra os sacramentos e prega o Evangelho de Jesus Cristo.

 - É um Estado com domínio sobre extensos territórios dominado por um imperador 
etnicamente e/ou culturalmente diversos sendo além de um poder hegemónico em certa área de 
influencia. Também se denomina império ao conjunto dos territórios que rege um estado imperial.

 - É o valor pago, realizado em moeda nacional (no caso do Brasil em reais), por 
pessoas físicas e jurídicas (empresas). O valor é arrecadado pelo Estado (governos municipal, 
estadual e federal) e servem para custear os gastos públicos com saúde, segurança, educação, 
transporte, cultura, pagamentos de salários de funcionários públicos, etc. O dinheiro arrecadado 
com impostos também é usado para investimentos em obras públicas (hospitais, rodovias, 
hidrelétricas, portos, universidades, etc). 

 - Conhecida como o país colonizador, o centro das atividades comerciais e 
culturais.

 - É o conjunto dos cidadãos de um país, ou seja, as pessoas que estão vinculadas a um 
determinado regime jurídico, a um estado.



Dicionário 

do 

Sulanquinho Parte 3

PROVÍNCIA

REVOLUÇÃO FRANCESA

ROTAS COMERCIAIS

SERVO

SOCIEDADE

SÚDITO

TAXA

TERRITÓRIO

TRIBUTO

 - Nome de cada uma das partes que formam a divisão territorial de certos Estados.

 - A Revolução ocorreu em 1879. É  considerada como o 
acontecimento que deu início à Idade Contemporânea. Aboliu a servidão e os direitos feudais e 
proclamou os princípios universais de "Liberdade, Igualdade e Fraternidade" (Liberté, Egalité, 
Fraternité).

 - É a sucessão de caminhos e locais de paradas usados para o transporte 
comercial de carga.

 - São trabalhadores rurais que estão vinculados à terra, formando a classe social mais 
baixa da sociedade feudal. À diferença dos escravos, os servos não eram propriedade de 
ninguém e não podiam ser vendidos, pois não eram como escravos, que eram propriedade dos 
donos. A servidão implica o trabalho forçado dos servos nos campos dos senhores de terras, em 
troca de proteção e do direito arrendar terras para subsistência. Ademais do trabalho na terra, os 
servos executavam diversos trabalhos relacionados com agricultura, como silvicultura, transporte 
(por terra e por rio), artesanato e mesmo manufatura.

 - É o conjunto de pessoas que compartilham propósitos, gostos, preocupações e 
costumes, e que interagem entre si constituindo uma comunidade.

 - Aquele que recebe ordem.

 - É uma das formas de tributo.

 - Refere-se a uma área delimitada sob a posse de um animal, de uma pessoa (ou 
grupo de pessoas), de uma organização ou de uma instituição.

 - É a obrigação imposta as pessoas fisicas e pessoas jurídicas de recolher valores ao 
Estado.



Secretaria de Educação, 
Esporte, Juventude,
Ciência e Tecnologia

Secretaria
da Fazenda

DEREFEITURA ARUARU
CONSTRUINDO UMA VIDA MELHOR

P C
APRENDENDO A SER CIDADÃO

Programa 
de 

Educação 
Fiscal

CARUARU

PREFEITURA
DE

A população, 
é a maior 

prejudicada com a 
sonegação, o 

contrabando, a pirataria,
a falta de transparência, 

a irracionalidade e 
a corrupção na aplicação dos 
recursos arrecadados. Todos 

unidos por 
uma 

Caruaru mais justa e melhor 
pra se viver!


