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Resumo 

Este trabalho nasceu da percepção da drástica mudança da economia brasileira, 

antes completamente instável, hoje estável e equilibrada. Posto isso em questão; 

por meio de um estudo da economia brasileira e pesquisas com crianças do 

ensino fundamental II, e ainda especialistas de educação e finanças, 

pesquisamos sobre a necessidade de inserir a disciplina educação financeira nas 

escolas, e quais conteúdos devem ser abordados, tudo isso com base de que 

anteriormente vivia-se a política do imediatismo nas compras, e hoje já se adota o 

consumo consciente. 

Introdução 

O Brasil viveu por mais de três décadas sobre forte inflação, errando diversas 

vezes até chegar à estabilidade. Vários planos foram testados, como o plano 

Collor e o Bresser por exemplo. Apenas com o plano real, na década de 90, que 

a economia se estabilizou. Certamente todo este enorme período de instabilidade 

econômica contribuiu para o que os pais repassem aos filhos teorias anacrônicas 

sobre dinheiro e finanças em geral.  

O conhecimento é construído levando em consideração a faixa etária, em cada 

fase da vida existe um conjunto de assuntos fundamentais a ser aprendidos, e 

ainda a forma certa de ser ensinado. Com isso, neste trabalho estudamos o quão 

fundamental a educação financeira é para as crianças do ensino fundamental II. 

Objetivos 

Avaliar a atual política de educação financeira no país. 

Mensurar a importância da disciplina educação financeira nas escolas no ensino 

fundamental II. 

Descobrir quais conteúdos devem ser abordados com crianças do sexto ao nono 

ano 

Metodologia 

Quanto aos procedimentos técnicos: Bibliográfica e qualiquantitativa 

(amostragem probabilística e dissertativa) 



 

Desenvolvimento 

Está sendo feito um estudo sobre a economia brasileira a partir do final do século 

XIX ao século XXI, buscando entender com uma maior precisão os impactos do 

período inflacionário, e as mudanças com o período pós-real, estudamos desde 

os índices de IPCA e IPC, até o que narram os principais livros e o que pensam 

os principais economistas. Neste trabalho pesquisamos como se constrói o 

conhecimento e o que é fundamental ser aprendido na escola, especificadamente 

com as crianças do ensino fundamental II. 

Foi elaborado um questionário para ser aplicado nas escolas, com o objetivo de 

se ter uma ideia de como as crianças se comportam com o dinheiro, se dão 

satisfação sobre seus gastos, e o que já entendem sobre finanças de um modo 

geral. Um outro questionário também foi elaborado para ser aplicado com 

especialistas das áreas de educação e finanças, este, que pode ser alterado por 

conveniência, tem o papel de captar as opiniões dos mais entendidos no assunto 

sobre qual é a real importância da educação financeira, e o que deve ser 

ensinado às crianças; serão levadas em consideração na aplicação do 

questionário aos especialistas, as estatísticas geradas pelo questionário aplicado 

às crianças. 

Resultados preliminares 

Ficou evidenciada a mudança da economia brasileira após a execução do plano 

real. Mesmo contendo rachaduras, a estrutura que foi formada pelas medidas 

tomadas não podem ser comparadas com nenhum dos planos econômicos 

anteriores. 

Também ficou claro que uma criança que não aprende o que deve ser aprendido 

na sua idade, provavelmente, sofrerá conseqüências ao longo de sua vida, e a 

aprendizagem posterior será muito mais difícil, haja visto que paradigmas já se  

criaram. 

Estatísticas tabuladas do questionário I aplicado na escola E.M Edileusa Brasil, 

situada no bairro Maresias, cidade São Sebastião, nos oitavo e nono ano. 
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