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RESUMO  

 

O principal objetivo dessa pesquisa é apontar a Importância da Educação Financeira 

durante o processo de aprendizagem e de qual forma esse conhecimento pode contribuir 

na vida adulta e na melhoria no padrão de consumo. Foi realizado uma pesquisa 

exploratória no Google Acadêmico, cuja amostra final foi composta por 32 documentos. 

Os resultados obtidos durante a pesquisa mostram que embora já esteja incluso na 

BNCC desde 2020, ainda não está implantado corretamente em todas as escolas do 

país, e quanto mais cedo for introduzido a Educação Financeira nas Escolas, melhor 

será a qualidade financeira dos cidadãos brasileiros futuramente. As descobertas deste 

trabalho podem auxiliar as escolas à reconsiderar novas adaptações no ambiente 

escolar, incluindo a Educação Financeira na grade curricular de ensino. Este trabalho 

contribui no entendimento da temática abordada, relatando alguns casos vivenciados em 

algumas escolas. Propomos que trabalhos futuros realizem uma revisão sobre o assunto, 

e que seja realizado um estudo de caso em campo, nas escolas para maior precisão de 

dados. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research is to point out the Importance of Financial Education 

during the learning process and how this knowledge can contribute in adulthood and to 

the improvement in the consumption pattern. Was conducted an exploratory search on 

Google Scholar, whose final sample consisted of 32 documents. The results obtained 

during the research show that although it has been included in the BNCC since 2020, it 

is not yet properly implemented in all schools in the country, and the earlier financial 

education is introduced in e schools, the better the financial quality of Brazilian citizens in 

the future. The discoveries of this work can auxiliary schools to new adaptations in the 

school environment, including Financial Education in the curriculum of teaching. This 

work contributed to the understanding of the theme, addressed some cases experienced 

by some schools. We propose that future work carry out a review on the subject, and that 

a case study be carried out in the field, for schools for greater data accuracy. 

 

Keywords: Importance, Financial Education, School Environment, School, BNCC. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este primeiro capítulo visa apresentar a proposta do trabalho de pesquisa a partir 

da contextualização de seu tema, justificativa, objetivos e ainda, pontuando as 

principais delimitações e contribuições do trabalho. 

1.1 Contextualização do tema  

O desejo da maioria das pessoas é ter uma vida confortável, possuir bens 

materiais como moradia, eletrodomésticos, veículos, além de ter uma alimentação 

adequada à manutenção da saúde, garantia de assistência médica, estudo, entre 

outros.   

Na maioria das vezes, o que as pessoas desejam vai muito além do que elas 

necessitam, os desejos de consumo das pessoas são provocados por diversos 

fatores, e muitas vezes, os desejos e as necessidades superam a capacidade das 

fontes de renda geradas e, neste caso, a pessoa passa a ter despesas maiores que 

as receitas, resultando em uma dívida se a situação não for devidamente controlada, 

e junto com ela, muitos transtornos.   

De acordo com uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 78% das famílias brasileiras estão 

endividadas e 29% estão com contas atrasadas, maior patamar desde o início da 

pesquisa, em 2010.  

Para solucionar este problema e regularizar as contas, as pessoas necessitam 

analisar de maneira objetiva sua situação financeira e elaborar um plano orçamentário 

pessoal equilibrado para que possam sair da situação de débito e voltar a usar as 

fontes de renda para suprir suas necessidades e, até mesmo, enxergar alguma forma 

de investir parte de seu capital de modo a proporcionar uma renda futura maior.  

Entretanto, saber administrar receitas e despesas pessoais não é uma tarefa tão 

simples assim. Ela requer disciplina e conhecimento. Desta forma, o ideal seria que 

as pessoas pudessem aprender a gerenciar seus gastos desde cedo, sendo 

incentivados e orientados de preferência desde os anos iniciais da educação básica. 

“A Educação Financeira Escolar constitui-se de um conjunto 
de informações através do qual os estudantes são introduzidos no 
universo do dinheiro e estimulados a produzir uma compreensão sobre 
finanças e economia, através de um processo de ensino, que os torne 
aptos a analisar, fazer julgamentos fundamentados, tomar decisões e 
ter posições críticas sobre questões financeiras que envolvam sua vida 
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pessoal, familiar e da sociedade em que vivem (Silva e Powell, 2013, 
p. 12-13).” 

 

Para sanar este problema, a BNCC incluiu a Educação Financeira entre os temas 

transversais a serem desenvolvidos nos currículos escolares de todo o Brasil do 5º ao 

9º ano, a partir de 2018. Este tema, porém não foi de todo negligenciado 

anteriormente, uma vez que desde 2010  a ENEF (Estratégia Nacional de Educação 

Financeira) já previa a necessidade de orientar as pessoas quanto às suas finanças e 

definiu objetivos como: promover a educação financeira e previdenciária; aumentar a 

capacidade do cidadão para realizar escolhas conscientes sobre a administração dos 

seus recursos; contribuir para a eficiência e a solidez dos mercados financeiro, de 

capitais, de seguros, de previdência e de capitalização.  

Para tanto, criou o Programa de Educação Financeira nas Escolas visando 

contribuir com as principais questões da escola na atualidade, construindo um 

pensamento em educação financeira desde os anos iniciais desse período escolar.  

Além de colaborar para as áreas de conhecimento da educação financeira, a iniciativa 

também foi pensada para proporcionar a melhoria de desempenho dos alunos em 

Língua Portuguesa e Matemática.  

Entretanto, a forma como a educação financeira vem sendo aplicada nas 

escolas, ao invés de ser tratada como um tema interdisciplinar, tende a ser mais 

concentrada em Matemática Financeira, “é um campo da matemática que analisa 

dados relacionados à variação de capitais, ou seja, à variação do valor monetário de 

bens” (Paiva, 2015, p. 52).  Os alunos aprendem a calcular juros e porcentagens, ou 

seja, a solucionar problemas relacionados ao dinheiro, muitas vezes bastante 

distantes da realidade dos alunos.  

O que se pretende com a BNCC é o desenvolvimento interdisciplinar do tema, 

continuamente ao longo dos anos da educação básica, em componentes como Língua 

Portuguesa, Arte, Língua Inglesa, Matemática, Geografia e História, promovendo não 

só o desenvolvimento e aplicação de conceitos matemáticos relacionados ao dinheiro, 

como também a formação de comportamentos dos indivíduos relacionados ao 

dinheiro, permitindo que os alunos se tornem aptos planejar seu consumo, orientar 

suas famílias, a ter um controle sobre suas vidas e a tomar decisões em relação ao 

dinheiro.  
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Cabe destacar que tal propósito envolve mudanças bastante significativas no 

contexto educacional, principalmente no que se refere à formação dos professores, 

requerendo muita capacitação e planejamento entre os docentes, pois o tema deve 

evoluir ao longo dos anos da educação básica e, portanto, tais professores devem 

trabalhar de forma articulada a fim de que a EF possa ser uma realidade nas salas de 

aulas brasileiras.  

1.2 Justificativa 

De acordo com um estudo realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito 

(SPC) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) quase metade dos 

brasileiros admitem não gerir as próprias finanças. Considerando, então, nossa 

sociedade que não é acostumada a lidar apropriadamente com o dinheiro e que 

ninguém está isento dos problemas financeiros é essencial adquirir conhecimento 

sobre tal assunto para lidarmos de maneira mais inteligente em relação ao manejo do 

dinheiro independentemente da faixa de renda, pois praticamente tudo que temos que 

fazer envolve o financeiro e quanto mais cedo iniciar a abordagem dessa temática, 

melhor. 

Podemos confirmar isso pela maioria dos brasileiros, que não tiveram a 

oportunidade de estudar sobre finanças, atingiram a maioridade, saíram das escolas 

e ficaram perdidos com relação a isso, tendo que aprender depois de adulto na base 

da dificuldade, além de terem adquirido vários hábitos ruins vindo de várias gerações 

que se tornam difíceis de evitar.  

Com as crianças é diferente, elas têm maior facilidade em aprender e estariam 

estudando sobre algo que provavelmente é novo para elas. Segundo Cerbasi (2011. 

p. 17),” começar cedo e de forma correta educar os filhos sobre dinheiro, pode 

diferenciar um milionário de um endividado”.  

A partir disso, e diante da alta taxa de inadimplência em nosso país que, 

segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) 

bateu recorde em 2021 com 76,5% de famílias endividadas, sendo esse, o maior 

percentual em 12 anos. Avalia-se, assim, como relevante o estudo da importância da 

inserção da Educação Financeira nas salas de aulas, o que ainda não é uma realidade 

no Brasil. Defendemos que o estímulo da responsabilidade deva vir desde cedo, 

mesmo que com pequenos atos, para que a criança desenvolva habilidades capazes 
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de diferenciar desejos de necessidade de consumo dando real valor ao dinheiro e que 

se torne um adulto mais responsável a respeito de suas economias. 

1.3 Problema de Pesquisa  

Tendo em vista que a sociedade não é acostumada a lidar apropriadamente com 

suas finanças causando dificuldades na vida do cidadão e na economia, busca-se 

responder a seguinte questão:  

Qual a importância da Educação Financeira no âmbito escolar e quais as 

contribuições para a vida adulta? 

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo Geral  

Têm-se como objetivo principal desta pesquisa apontar a importância da 

educação financeira durante o processo de aprendizagem e de qual forma esse 

conhecimento pode contribuir na vida adulta e na melhoria no padrão de consumo. 

1.4.2 Objetivos Específicos  

Os seguintes objetivos específicos são considerados na pesquisa:  

a) Conceituar a educação financeira e o ambiente escolar; 

b) Ressaltar a importância da educação financeira na vida das pessoas;  

c) Discutir o valor da inserção da educação financeira nas escolas;  

d) Identificar o possível reflexo da Educação Financeira na vida adulta;  

1.5 Delimitação do Trabalho 

O presente projeto trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa e 

exploratória a respeito da importância da implementação da educação financeira no 

âmbito escolar. Este trabalho de conclusão de curso foi realizado com apoio na técnica 

de revisão bibliográfica com pesquisas no Google Acadêmico. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A Educação Financeira pode ser compreendida como o estudo que permite 

melhorar o conhecimento das pessoas em relação aos produtos e serviços 

financeiros, ajudando as pessoas a tomarem melhores decisões em suas vidas 

econômicas. 

A educação financeira se afigura como um meio eficaz para 
conscientização dos indivíduos a respeito da importância da existência 
de um planejamento financeiro e aplicação do dinheiro, o que 
conduziria, inevitavelmente, a uma diminuição drástica nos altos 
índices de inadimplência. (2021, Pontes, pg. 6). 

 

Segundo Rossi e Araujo (2021) ter educação financeira possibilita a pessoa ter 

um olhar mais crítico e analisar melhor suas ações, pois as pessoas passam a 

entender que essas ações podem as perseguir durante muitos anos de suas vidas. E 

com o conhecimento da educação financeira a pessoa estará mais preparado para 

definir qual a melhor decisão naquele momento, momento esse que pode ter grande 

significado para se evitar problemas financeiros durante a vida.  

A Educação Financeira engloba alguns conhecimentos e 
comportamentos básicos, tais como: entender como o mercado de 
juros influencia a vida financeira do cidadão (a favor ou contra), 
consumir de forma consciente, utilizar o crédito com sabedoria 
evitando o superendividamento, entender a importância e as 
vantagens de planejar, poupar e manter uma boa gestão de finanças 
pessoais (BCB, 2013). (2020, Moraes, Dos Santos, Santos, et al, pg. 
2)  
 

Na República Federativa do Brasil, em 2010, foi criado uma Estratégia Nacional 

de Educação Financeira (ENEF) com a finalidade de contribuir para a habilidade e a 

fundamentação dos mercados financeiros, de capitais, de seguros, de previdência e 

de capitalização, ou seja, ensinar educação financeira para a sociedade. 

De acordo com Leffler, De Souza e De Souza (2021) o Brasil ficou em destaque 

no mundo com iniciativa de criação da ENEF, por ser uma das poucas nações a 

implementar uma estratégia nacional de educação financeira de forma totalmente 

gratuita a população, e pelo menos no papel sem interesses comerciais, estabelecida 

por uma articulação de 11 instituições da sociedade civil e do governo.  

[...] A ENEF é uma mobilização multissetorial em torno da promoção 
de ações de educação financeira no Brasil, cujo objetivo é contribuir 
para o fortalecimento da cidadania ao fornecer e apoiar ações que 
ajudem a população a tomar decisões financeiras mais autônomas e 
conscientes, desenvolvendo em si mesmas as competências e 
habilidades necessárias para lidar com as decisões financeiras que 
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tomarão ao longo de suas vidas, como incentivar as futuras gerações 
a pautarem por tais princípios e práticas. (2021, Pontes, pg. 7). 
 

O propósito da educação financeira, portanto, é ensinar a sociedade a 

administrar seu próprio dinheiro, entendendo e identificando quais são as melhores 

estratégias e as melhores ações a serem tomadas em determinado momento. 

A visão que Leffler, De Souza e De Souza (2021) tem sobre a educação 

financeira é que o seu objetivo é prestar uma assistência ao cidadão brasileiro para 

tomar decisões com lucidez sobre crédito, investimento, proteção, consumo e 

planejamento que favoreçam uma vida financeira sustentável que não gere impactos 

negativos, não apenas no âmbito da vida particular, mas também na social e como 

consequência nos desdobramentos do futuro do país. 

Segundo Da Luz, Dos Santos e Junger (2020) o objetivo da educação 

financeira é orientar as pessoas a utilizar conscientemente os recursos financeiros, 

mostrando os diversos tipos de créditos e como utilizá-los, a fim de evitar o 

endividamento e inadimplência. Portanto, o estudo financeiro ajuda evitar os 

desperdícios e a fazer um bom planejamento para analisar quais oportunidades são 

viáveis. 

A educação financeira é altamente importante para a vida das pessoas, pois 

ajuda a pessoa a analisar as situações antes de agir, ajudando assim a evitar dívidas. 

Por muitas vezes podemos ver no Brasil pessoas se endividando, e a situação vai 

piorando cada vez mais até se tornar uma famosa bola de neve quando uma dívida 

resulta em outra e assim por diante, onde fica muito difícil de resolver a situação, por 

isso a importância da educação financeira, auxiliar as pessoas a evitarem essa 

situação. 

De acordo com Leffler, De Souza e De Souza (2021, pg. 6), a alfabetização 

financeira é fundamental porque interfere direta e indiretamente nos níveis 

macroeconômicos da política monetária e fiscal, garantindo o funcionamento dos 

mercados e do sistema financeiro, além de possibilitar o aumento das reservas em 

poupança do país.  

Para Pontes (2021) a educação financeira é indispensável principalmente em 

uma sociedade moderna e capitalista, sobretudo para promover aos cidadãos 

melhores formas de controlar o dinheiro e lidar com o consumo, privando-se das altas 

taxas de inadimplência existentes.  
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Piaia e Bernardi (2020) entendem que o aprendizado de educação financeira 

pode alavancar o bem- estar coletivo, tendo em vista que o entendimento do conceito 

traz junto um melhor controle financeiro, com indivíduos que planejam e equilibram 

seus gastos, pensam no público em geral e no meio ambiente com consciência, 

contribuindo para uma melhor qualidade de vida, no desenvolvimento local e na 

edificação de uma sociedade econômica e socialmente mais prudente. 

“Um aspecto importante a ser comentado, é que situações tais como 
pandemias, entre outras, contribuem para a procura de conhecimento 
por Educação Financeira, devido ao fato da economia diminuir seu 
retorno em alguns setores. Assim sendo, indivíduos de diferentes 
idades poderão utilizar os conhecimentos adquiridos, bem como 
buscar aperfeiçoá-los, procurar treinamentos, aprender poupar, 
surgindo assim melhores profissionais e pessoas conscientes.”. (Do 
Nascimento, Stadler e Bechara (2022, pg. 6) 
 

Devido aos grandes benefícios e objetivos que a educação financeira pode 

trazer para as pessoas de todas as idades, acredita-se que o quanto antes esse 

estudo financeiro for implementado na vida das pessoas melhor. Tendo em vista que 

é muito melhor iniciar a vida adulta com um conhecimento financeiro, o melhor 

momento para iniciar o aprendizado seria nas escolas. 

“Diante de sua importância para a vida das pessoas, assim como para 
a sociedade na qual estão inseridas, a educação financeira deve ser 
abordada já na infância e principalmente no início de sua vida escolar, 
tomando por base que esse seja o momento ideal para influenciar o 
comportamento das crianças, uma vez que suas mentes estariam 
livres para receber novos conceitos (SILVA e POWELL, 2013).” (2021, 
Júnior, Lima, Greatti, et al, pg. 2) 
 

De acordo com Lopes e Junior (2021) se a educação financeira for abordada 

de forma pedagógica e reflexiva, irá exercer uma função de grande importância sobre 

as crianças, adolescente e até mesmo nos adultos para o desenvolvimento de uma 

vida sustentável, promissora e equilibrada em relação às finanças e que é possível 

convencer as pessoas para que aprendam as formas mais adequadas de lidar com o 

dinheiro, que é fruto do seu trabalho. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) diz que a Educação Financeira 

deve ser considerada um tema conveniente para o ensino e aprendizagem no 

componente de Matemática nos últimos anos do Ensino Fundamental. Por outro lado, 

a ENEF coloca como um dos seus objetivos que a educação financeira nas escolas 

seja compreendida como um assunto transversal, com ligação com diversas 

disciplinas do Ensino Fundamental e médio, com a finalidade de educar os alunos 
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brasileiros a lidarem com o dinheiro e com as variedades econômicas ao longo da 

vida. 

“O tema educação financeira para crianças ainda não é disciplina 
obrigatória em nenhum nível de educação, mas necessita ser incluindo 
nas atividades escolares se quisermos capacitar a população 
adequadamente para tomar decisões financeiras autônomas e 
responsáveis que permitam desenvolver a conscientização de como 
gastar, o que se pode gastar sem deixar de economizar, poupando 
seu dinheiro, aprendendo a controlar os gastos desnecessários, para 
que no futuro possa ter uma vida saudável, controlada e estável com 
suas economias.”Silva (2019, pg. 2) 
 

Segundo Nascimento (2020) a educação financeira deveria pertencer a grade 

curricular das redes de ensino brasileiras há muito tempo, visto que esse conteúdo 

deveria ser ministrado desde a infância e se prolongar até a fase adulta com o objetivo 

de que os indivíduos não passassem por tantos transtornos financeiros como mostram 

as recentes pesquisas.  

“Se aplicada em escolas e com prioridade nas instituições a educação 
financeira poderia cumprir o papel transformador no ser humano. E 
uma ferramenta eficaz forma hábitos dando suporte ao planejamento 
financeiro do indivíduo, se utilizada desperta a sensibilização e 
proporciona o melhor controle das finanças, por consequência 
equilíbrio nas decisões do dia a dia, além de propiciar aos endividadas 
formas para sair do endividamento e uma melhor qualidade de vida. ” 
(2020, Silva, Souza, Bueno, et al, pg. 9) 
 

Pontes (2021) diz que a educação financeira tem se legitimado como uma 

prática que alavanca de forma significativa as relações com o dinheiro na vida de 

crianças, jovens e adultos. Com base nisso as escolas devem ultrapassar as principais 

noções e ferramentas de cálculo, orientando os alunos como interpretar a realidade 

de forma correta, incluindo questões básicas em relação à educação financeira, que 

possam ser compreendidas também pelos alunos da educação infantil. 

Quando um jovem está na transição para a vida adulta, onde começa a tomar 

suas próprias decisões, ele é bombardeado por diversas ocasiões que levam ao gasto 

descontrolado, é nesse momento que os problemas podem começar a aparecer, 

trazendo cada vez mais dívidas com eles. Se esse jovem tiver aprendido sobre 

educação financeira antes desse período saberá administrar os seus gastos, 

mantendo tudo sob controle. 

O jovem, no início de sua trajetória financeira independente, sofre 
constantemente com a influência do consumismo, relação 
estabelecida com a compra de produtos ou serviços de modo 
exagerado, motivada principalmente pelo impulso ou desejo de 
comprar. Esse comportamento é muito prejudicial e impacta 
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diretamente nos aspectos da vida cotidiana [...]” (2020, Piaia, Bernardi, 
pg. 11). 
 

Segundo Nascimento, Stadler e Bechara (2022) saber administrar com 

eficiência o dinheiro é o que nos leva a realização dos nossos sonhos, que é outro 

assunto que não recebe a atenção que deveria. Dessa forma, percebe-se a exigência 

de fazer com que jovens criem consciência, sobre as possibilidades de ganhar 

dinheiro ainda em idade escolar. 

Com base nos objetivos da educação financeira e nos benefícios que ela pode 

trazer a sociedade, não se fica dúvidas que possuir esse conhecimento auxilia com 

eficiência as pessoas a controlarem seu próprio dinheiro e fazerem planejamentos 

sobre os seus gastos, e que esse aprendizado deve ser constante, começando a ser 

compartilhado dentro da escola. 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

Procurou-se compreender como a educação financeira impacta a vida de 

adolescentes e jovens. Para a elaboração desta pesquisa utilizou-se os seguintes 

termos: “importância”, “educação financeira”, “escola”, “BNCC” e “ambiente escolar”.  

A fim de que se compreendesse qual o impacto de ter educação financeira nas 

escolas, para esse trabalho usou-se as seguintes abordagens:  qualitativa para 

elucidar se a educação financeira satisfaz as necessidades da vida adulta, e 

quantitativa, pois foi elaborada uma análise de vários artigos.  

Para a elaboração desse trabalho foram analisados trinta e dois artigos por meio 

da plataforma Google Acadêmico e através deles procurou-se compreender como a 

educação financeira impacta a vida de adolescentes e jovens, para fazermos essa 

pesquisa foram utilizados os seguintes termos: “importância”, “educação financeira”, 

“escola”, “BNCC” e “ambiente escolar”. 

Após a leitura desses documentos, eles foram divididos entre os integrantes do 

grupo, sendo que o grupo é composto por sete pessoas e cada integrante ficou 

responsável por aproximadamente cinco fichamentos, esses fichamentos foram feitos 

com artigos do ano de 2017 até o ano de 2022. 

Foi escolhido o artigo “FINANÇAS PESSOAIS: ESTUDO DE CASO COM OS 

ALUNOS DO TERCEIRO ANO NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO 

PROFESSOR CÂNDIDO DE BARROS, DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA 

PATRULHA – RS" afim de se compreender qual o impacto de ter educação financeira 

nas escolas, para esse trabalho foram utilizadas as seguintes abordagens:  qualitativa 

para esclarecer se a educação financeira satisfaz as necessidades da vida adulta, e 

quantitativa pois foi elaborada uma análise de vários artigos. 
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4. RESULTADOS   

Essa parte do trabalho apresenta os resultados obtidos durante a uma pesquisa 

bibliográfica e leitura reflexiva dos artigos encontrados com o tema abordado.   

4.1 Publicações por ano e análise de artigo   

Na pesquisa feita no Google Acadêmico sobre o tema educação financeira nas 

escolas se encontrou 248 artigos. Desses 248, 32 foram analisados, dos anos 2017 a 

2022. O primeiro artigo com o tema: “comportamento Financeiro do Consumidor: 

Educação financeira de alunos de ensino médio em escolas públicas e privadas.” do 

autor De Souza (2017) no qual os escritores citam uma pesquisa realizada com 

estudantes do ensino médio da cidade de Caruaru-PE. Com objetivo o estudo de como 

os indivíduos se comportam diante de escolhas financeiras e sobre seu entendimento 

do assunto. Conforme analisado, a maioria dos alunos entendem a importância do 

tema, mas poucos a colocam em prática. O planejamento, e o conhecimento sobre a 

questão financeira vêm mudando com o tempo, então é preciso ensinar desde cedo 

as pessoas sobre sua importância.  

  

Gráfico 1 - Total de publicações da importância da educação financeira 

 

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2022) 

Nas publicações durante os anos de 2017 a 2021 percebe-se que o assunto da 

educação financeira nas escolas tem sido muito comentado. É visível no gráfico que 

no ano de 2017 foi abordado com pouca relevância tendo um impulso no ano de 2021, 

trazendo a ideia de que devesse incluir o tema dentro do ambiente escolar sendo de 
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grande importância. De acordo com o primeiro artigo, pode se analisar pelas 

entrevistas dos alunos as seguintes opiniões:    

Quadro 1 - Considerações dos alunos sobre o assunto 

 

Fontes: De Souza, Castro, Costa e Fonseca (2017) 

 É evidente que os alunos consideram a significância da educação financeira 

muito importante como 54% da votação e 41% importante. Os entrevistados mostram 

que sabem o que é e da sua influência positiva na vida pessoal, mas muitos concluíram 

que não a prática e não sabem como colocar em ação.  

  

Quadro 2 - Opinião sobre porque se endividam 

 

 Fontes: De Souza, Castro, Costa e Fonseca (2017) 

 

 No quadro 3, percebe-se os motivos para as pessoas se endividarem, 45% dos 

entrevistados acreditam que as pessoas não têm consciência do que gasta, ou seja 

gastam mais do que ganha, 39% não tem ideia de como se planejar financeiramente, 

10% têm obsessão a compra, são compulsivas e 3% não tem o hábito de poupar.  



34 

 

4.2 Principais Publicações   

As posições dos 8 artigos analisados que são mais citados por outros autores.   

Quadro 3 - Primeiros artigos mais citados 

Ano Citações Título do artigo Autores 

2018 17 
Educação Financeira no Brasil: uma 
perspectiva panorâmica. Ensino da 

Matemática em Debate 

(2018) 
Cordeiro 

2017 14 
A importância da educação financeira 

pessoal para a qualidade de vida. 
(2017) 

FERREIRA 

2018 8 
“Se vê o básico do básico, quando a turma 
rende”: cenário da educação financeira no 

cotidiano escolar 

(2018) 
Carvalho 

2020 3 
Educação financeira: um estudo de caso 

com jovens do ensino médio na cidade de 
São Paulo. 

(2020) Da 
Luz 

2020 3 
Educação Financeira e o Trabalho 

Cooperativo em uma abordagem por Meio 
de Projetos 

(2020) 
Giordano 

2021 2 
Educação Financeira na Infância e 

Adolescência e Seus Reflexos na Vida 
Adulta: Uma Revisão de Literatura. 

(2021) 
Vanderley 

2020 2 Educação Financeira: da escola para a vida. (2020) Silva 

2018 2 
As bases para tomar decisões: um estudo 

sobre a educação financeira no Brasil. 
(2018) 

MARTINES 

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2022) 

Dos 248 artigos analisados, os que tem mais de dez citações é primeiro sendo 

o mais citado (2018) Cordeiro com 17 citações, (2017) Ferreira citado por 14 pessoas 

e os que tem menos de dez citações é (2018) Carvalho com 8 citações, (2020) Da 

Luz, (2020) Giordano por 3, (2021) Vanderly, (2020) Silva, (2018) MARTINES citado 

por 2.   
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4.3 Palavras chaves mais utilizadas pelos autores   

Por meio de pesquisas em cada artigo, foram selecionadas quais seriam as 

palavras chaves mais utilizadas pelos autores. Os critérios utilizados para a 

verificação dos principais termos consideraram: (1) termos extraídos das palavras 

chaves e (2) um termo em relação ao tema em cada artigo. No geral, houve a 

incidência de termos no conjunto de 31 artigos analisados, sendo que apenas 12 

termos atenderam os critérios acima, conforme o gráfico abaixo.    

  

Gráfico 4 - Palavras chaves mais utilizadas 

  

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2022) 

4.4 BNCC- Base Nacional Comum Curricular   

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um importante documento com 

instruções essenciais para todos os alunos desenvolverem uma educação básica, 

formando alunos capacitados. A educação financeira não é uma matéria e sim um 

tema, principalmente sendo estudada na área da matemática tornando-se obrigatória 

ao ensino escolar no ano de 2020 tendo como proposta ampliar os conhecimentos 

sobre educação financeira o assunto deve ser abordado em diferentes componentes 

curriculares. Um trecho da pesquisa abaixo nos mostra os resultados obtidos a 

respeito da BNCC em um artigo   
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Os resultados desta pesquisa sugerem que há ausência de uma formação 

curricular. Diante disso, é evidente a importância do parecer do Conselho Nacional de 

Educação, homologado pelo MEC, que diz, as escolas devem estar adaptadas, já em 

2020, para a implementação do ensino sobre finanças. De acordo com as 

determinações da Base Nacional Comum Curricular (2018), o ensino de finanças é de 

competência das instituições de ensino, passando a ser obrigatório a partir do ano de 

2020, no ensino infantil e fundamental, com o intuito de formar adolescentes 

autônomos quanto ao assunto finanças. (2021 Sobianek p.41)  

Na BNCC é mencionado o ensino da educação financeira apenas no 5° ano e 

nos anos do ensino fundamental, as escolas têm de colocar em prática, assuntos 

como taxas de juros, inflação, aplicações financeiras (rentabilidade e liquidez de um 

investimento) e impostos que fazem parte da educação financeira.  

Porém a educação financeira abrange mais do que isso temas como receitas e 

despesas, orçamentos, economia, planejamento financeiro e outros são essenciais 

para os alunos conseguirem um bom currículo e saberem se organizar na vida pessoal 

e profissional. Educação financeira é um tema necessário para a vida, e o melhor é 

aprender desde cedo para não ter problemas futuros.  

Pode-se dizer que a educação financeira é algo de extrema importância para a 

população e quanto mais cedo começar esse estudo é melhor para o crescimento 

pessoal e profissional dos cidadãos. É comum constatar-se a falta de conhecimento 

dos jovens e dos adultos em relação a economia e com isso dando pouca importância 

para algo tão necessário.  

No que se refere a aplicação de conteúdo para o Ensino Fundamental, a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) propõe cinco Unidades Temáticas interligadas, 

que orientam a formulação de habilidades a serem desenvolvidas ao longo desta 

etapa escolar. Assim sendo, a Unidade Temática Números, demonstra a importância 

de conceitos básicos de economia e finanças com o intuito de promover a Educação 

Financeira dos alunos, que podem ser trabalhados por meio de discussão de assuntos 

tais como taxas de juros, inflação, aplicações financeiras (rentabilidade e liquidez de 

um investimento) e impostos. (2022, Do Nascimento, p.10)  
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4.5 ENEF- Estratégia Nacional de Educação Financeira  

ENEF é uma mobilização multissetorial em torno da promoção de ações de 

educação financeira no Brasil. Resultado criado pelo grupo de trabalho por 

representante do banco central, tem como objetivo prover o conhecimento nas 

relações financeiras tanto para o individual como para o coletivo, fortalecendo a 

cidadania e ajudando a tomar decisões futuras.    

Desse modo, afere-se que a ENEF é uma mobilização multissetorial 

em torno da promoção de ações de educação financeira no Brasil, cujo 

objetivo é contribuir para o fortalecimento da cidadania ao fornecer e apoiar 

ações que ajudem a população a tomar decisões financeiras mais autônomas 

e conscientes, desenvolvendo em si mesmas as competências e habilidades 

necessárias para lidar com as decisões financeiras que tomarão ao 8 longo 

de suas vidas, como incentivar as futuras gerações a pautarem por tais 

princípios e práticas.(2021, Pontes, pg.7)  

Como um tema que traz benefícios a uma sociedade, é solicitado que a ENEF 

esteja presente nos componentes curriculares da escola. Trazendo para os jovens a 

capacidade de poder cuidar de sua economia própria ao longo da vida  

Desse modo, como um dos principais objetivos da ENEF, é que a 

Educação Financeira nas escolas seja entendida como um tema transversal, 

que dialoga com as diversas disciplinas dos Currículos do Ensino 

Fundamental e Médio, é educar os alunos brasileiros para lidarem não 

apenas com o dinheiro, mas também com as diversidades econômicas ao 

longo da sua vida. (2021, Pontes, pg.10)  

Quadro 5- Quantidade de exercícios sobre Educação Financeira nos livros 

Fonte: Pontes (2021) 

Ao analisar o quadro apresentado na Figura 6, é nota-se que a educação 

financeira não é pouco citada em relação com a quantidade de atividades. No volume 

2 não se passa de 1 % e o volume 3, que é o que mais aborda é de apenas 8,97%  



38 

 

Colocando em prática, em aulas de matemática é preciso ter questões que 

envolve o indivíduo a resolver aquela situação, suprindo aquele aprendizado. Para 

isso, os professores de matemática devem estar preparados e atento em aplicar cada 

situação em suas matérias.  

“Por essa razão, exige-se do professor de matemática uma maior 

atenção no preparo dos conteúdos relacionados à porcentagem, potência, 

raízes, funções, visando uma melhor qualidade na apresentação dos 

conteúdos, juros simples e compostos, bem como uma criteriosa seleção das 

situações-problemas, primando-se por temas atuais que despertem no aluno 

a necessidade de interpretar, apreender, aplicar e buscar o conhecimento 

necessário para a solução das propostas apresentadas, tornando o conteúdo 

importante para as suas tomadas de decisões diárias.”(2021, Pontes, pg.10)   

 

4.9 Estudos de Casos 

A partir da pesquisa realizada no Ensino Médio da Escola Estadual de Ensino 

Médio Professor Cândido de Barros, do município de Santo Antônio da Patrulha - RS, 

é possível verificar como é a visão dos alunos em relação às suas finanças.  

Conforme a compreensão de Costa e Zdanowicz (2019, p. 3): “para atingir os 

objetivos deste trabalho, a metodologia conduziu a pesquisa através de seus 

componentes.  

De acordo com Marconi e Lakatos (2001, p. 105): “a especificação da 

metodologia da pesquisa é a que abrange maior número de itens, pois responde, a 

um só tempo, às questões: Como? Com quê? Onde? Quando?”.  

Os autores, realizaram essa pesquisa de duas formas: exploratório e explicativo.  

Exploratório- é considerada uma pesquisa que busca por meio dos seus táticas 

e parâmetros, uma proximidade da realidade do objeto desejado.  

Explicativo- seria uma pesquisa que se aprofunda de forma mais concreta no 

estudo, relacionando hipótese e técnicas ao decorrer da pesquisa.  

De acordo com Costa e Zdanowicz (2019, p. 4):  

“os procedimentos denominados Estudo de caso único foram 

realizados em uma instituição educacional, através de uma pesquisa com os 

alunos do terceiro ano do Ensino Médio, visando analisar como administram 

as suas finanças pessoais.  
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Segundo Vergara (2004), um estudo de caso é restrito a uma ou 

poucas unidades, identificadas como indivíduos, famílias, organização, 

sociedade, dentre outros. Caracteriza-se pela investigação e pelo 

detalhamento do objeto de estudo, através de uma análise sobre o ponto de 

vista dos participantes.”  

Essa consulta foi elaborada com o método monográfico, participando em cerca 

de 23 alunos do terceiro ano da escola estadual, do município de Santo Antônio da 

Patrulha – RS. Devemos deixar em observação, que no dia da pesquisa só participou 

19 alunos, pois o restante não estava presente no dia.  

A coleta dos dados foi executada através da utilização de um questionário com 

15 questões fechadas, com isso obtendo as respostas necessárias para o 

desenvolvimento da pesquisa. A pesquisa desse estudo, foi realizado com o método 

Estatística com análise interpretativa dos dados.  

Diante do estudo sondado, foi possível verificar que com a falta de conhecimento 

em relação finanças pessoais, prejuízo a ausência de controle de gastos seriam as 

consequências. A administração pessoal é algo de estrema importância, pois é algo 

que envolve planejamento e controle a renda pessoal, ou seja, saiba se esses valores 

são utilizados para despesas regulares, poupança e investimentos.  

Deve-se levar em consideração, que o mau uso da sua renda pode causar 

impactos bastante relevantes na vida das pessoas. Um dos maiores causadores 

desse problema é o cartão de crédito, pois são comuns erros como pagar o valor 

mínimo da fatura ou parcelar. Neste caso, é considerada uma verdadeira armadilha 

para os clientes, porque na maioria dos casos as taxas são abusivas e podem gerar 

passivo.  

Pode-se levar em consideração alguns gráficos que permitem uma melhor 

compreensão dos dados. 
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Gráfico 7 - Qual a principal fonte de renda dos alunos? 

 

Fonte: Costa e Zdanowicz (2019) 

Neste primeiro gráfico, pode-se observar as formas mais comuns que os alunos 

conseguem seus faturamentos mensais. Como retrata o esboço, 58% dos jovens já 

estão trabalhando, portanto, já recebem um salário. Agora, 37% ainda recebem uma 

quantia (mesada) de seus responsáveis e o restante de 5% conseguem suas rendas 

de outra maneira. 

Gráfico 8 - Os alunos têm o hábito de guardar dinheiro? 

 

Fonte: Costa e Zdanowicz (2019) 

Neste gráfico, pode-se tirar informações de como os alunos tem o hábito de 

guardar seu dinheiro (reservas). Pode-se constatar, que os alunos têm a ideia da 

necessidade de ter uma reserva, mas ainda não possui um controle emocional para 

não usufruir aquela quantia. Esta conclusão é possível, pois com 58% as vezes, os 

alunos pensam em poupar sua verba. Logo atrás, aparece com 21% sempre, que já 

entende a importância de economizar. Seguidamente, com 16% raramente e 5% 

nunca. Neste caso, é claro entende-se a falta de conhecimento referente a educação 

financeira na vida desses jovens.  
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Gráfico 9 - Os alunos registam as receitas e despesas? 

 

Fonte: Costa e Zdanowicz (2019) 

Observa-se neste gráfico, que 74% os estudantes não têm o costume de ter um 

controle em relação as suas contas mensais. Infelizmente é comum acontecer esse 

tipo de circunstância, pois geralmente este hábito é passado de geração a geração. E 

em um país como o Brasil, é frequente as famílias não possuir este domínio ou até 

mesmo, não possuir o conhecimento de controle financeiro. Importante destacar, 21% 

dos alunos tem o contato com a educação financeira e fazem todos os registros. O 

restante com 5% tem o conhecimento, mas não possui uma rotina para continuar até 

o final do mês. 

Gráfico 10 - Perfil de consumo dos alunos 

 

Fonte: Costa e Zdanowicz (2019) 

É muito importante levar-se em consideração o perfil do aluno em termos de 

consumo, porque quanto mais compulsivo for podendo levar maiores consequências 

para o seu futuro. Com 53% se consideram equilibrados, 37% moderados, 5% 

compulsivo e 5% econômico. Desta maneira, pode-se dizer que uma grande maioria 

tem compressão da importância de ter um equilíbrio nos seus gastos. Enfim, pode-se 
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concluir que de modo geral os estudantes têm um pouco do conhecimento sobre 

educação financeira e a sua importância, mas uma maior parte não contém o 

entendimento corretamente sobre o assunto. Com isso, concretiza mais a relevância 

de ter o estudo nas escolas sobre a educação financeira. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse trabalho procurou-se entender como a implementação da educação 

financeira pode influenciar a vida pessoal e profissional dos estudantes da educação 

básica a fim de que possam ter autonomia e capacidade para gerenciar seus ganhos 

pessoais de forma consciente, para que assim não fiquem endividados.   

Após as pesquisas realizada pelo grupo pode-se compreender que a sociedade 

como um todo tem problemas para gerenciar suas finanças pessoais, essa falha na 

administração dos recursos financeiros pode acarretar vários problemas como por 

exemplo a falta de recursos para suprir suas necessidades básicas. 

De acordo com uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 78% das famílias brasileiras estão 

endividadas e 29% estão com contas atrasadas, maior patamar desde o início da 

pesquisa, em 2010. 

Educação financeira para jovens é de suma importância para que possam ser 

uma base e prestar auxílio para seus familiares que muitas vezes não tiveram a 

oportunidade de ter acesso a esse conhecimento, pois além de auxiliar no controle 

orçamentário da família, também proporciona mais conhecimento para toda a família, 

pois essa prática de controle de contas pode ser passada de geração em geração. 

A partir desses dados pode-se concluir que é de suma importância que os 

adolescentes jovens tenham acesso a educação financeira já que dessa forma, 

poderiam auxiliar seus familiares no controle de seu orçamento.   

5.1 Estudos Futuros 

Acredita-se que este estudo possa ser levado em consideração pelas redes 

escolares, sendo assim, colocando em prática conceitos apresentados. Desta 

maneira, os alunos consequentemente terão um entendimento mais amplo e podendo 

conduzir sua renda mensal. Como planejamento para contribuir nesta ação, é 

necessário ter profissionais qualificados na área, ministrar palestras e cursos 

relacionados ao tema; disponibilizar matérias necessárias e ensinar a utilizar 

ferramentas digitais que possam facilitar na rotina escolar. 

Desta maneira, será possível abordar em uma linguagem adequada ao uso do 

dinheiro em situações do dia a dia. Finalmente, para que seja possível uma visão mais 

abrangente, seria importante que os próximos trabalhos sobre o assunto sejam 
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realizados a partir de estudos de caso com maior precisão de dados, pois não existem 

muitos estudos sobre este tema a partir de uma abordagem mais prática.  
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