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1. RESUMO 
 
O presente trabalho busca identificar o grau de conhecimento financeiro das 
crianças e adolescentes que estudam na rede municipal de ensino do município de 
Auriflama. A pesquisa teve como base um levantamento bibliográfico buscando 
autores que tratam do referido tema, seguido por uma pesquisa de campo de caráter 
exploratório e qualitativo entre alunos do ensino fundamental inseridos na rede 
municipal de ensino do município de Auriflama/SP. Com base nas informações 
coletadas foi possível identificar problemas relacionados à falta de planejamento 
financeiro e no consequente endividamento de boa parte das famílias brasileiras, 
objetivou-se saber o grau de conhecimento das crianças e adolescentes, visando a 
obtenção de uma base de informações que haverão de dar suporte à criação de 
estratégias para a minimização ou até mesmo a erradicação dessa deficiência nas 
gerações futuras. O estudo aponta para uma necessidade emergente da inclusão do 
conhecimento financeiro na grade curricular das crianças e adolescentes, buscando 
interromper o ciclo vicioso de endividamento financeiro observado na sociedade 
brasileira nos dias atuais. 
 

2. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente muito se tem falado sobre a inadimplência das famílias 

brasileiras. Em diversos veículos de comunicação a mesma noticia é confirmada. O 

problema em questão acontece através de um efeito cascata, onde o indivíduo 

desprovido de instrução dá o primeiro passo, adquirindo um bem ou serviço, muitas 

vezes supérfluo, sem o devido planejamento financeiro, priorizando o calor das 

emoções na hora da compra e menosprezando a necessária racionalidade.  

Tal atitude acaba por prejudicar as empresas envolvidas nesse processo, 

uma vez que, devido à falta do planejamento, tal consumidor acaba por não ter 

condições de arcar com seus compromissos financeiros, colocando o fornecedor em 

situação de prejuízo. Em se tratando de instituições financeiras, as mesmas acabam 

por diminuir suas linhas de crédito, ou até mesmo aumentando a taxa de juros 

cobrada, prejudicando desta forma os demais consumidores que não se enquadram 

nestas condições. 

O presente artigo visa demonstrar a deficiência nas escolas quando o 

assunto é educação financeira, pois já existe um material direcionado para sanar tal 

problema, intitulado “Educação Financeira nas Escolas”. Tal material foi criado 

sistematicamente para abordar este assunto que irá influenciar diretamente toda 

vida do individuo, fazendo que adolescentes aprendam a poupar seu dinheiro e 

serem conscientes com os obstáculos irão surgir. No entanto, as ações por parte do 



poder público se limitaram na confecção do material, não havendo nenhuma 

aplicação prática da didática proposta, nem tampouco a transferência de tal 

conhecimento para o seu público alvo. 

A educação financeira não está presente na cultura brasileira, pois não é 

algo que vem sendo passado para nossos adolescentes como nos países 

estrangeiros que fazem questão de passa-las dentro e fora de casa. 

Um dos propósitos do presente trabalho é evidenciar a importância da 

educação financeira para as crianças e jovens, já que esta é a fase ideal para tal 

aprendizado, uma vez que tal conhecimento deverá contribuir de forma significativa 

para a sustentabilidade financeira da família a ser formada por estes jovens, 

contribuindo desta forma para a saúde financeira, não somente das famílias, mas 

também das organizações, tornando o relacionamento entre as empresas e os 

clientes mais harmonioso. É necessário que fique bem claro aos jovens que não é 

necessário se chegar ao fundo do poço para só então alcançar a prosperidade 

financeira. 

É importante ressaltar a importância de se aprender a poupar, é necessário 

começarmos com hábitos pequenos dentro de casa como apagando uma lâmpada. 

Na maioria das vezes pessoas compram por comprar, arrumam varias pretextos 

para gastar como: esta barato, esta na promoção. Os mesmos não estão precisando 

daquele determinado item, mas arrumam desculpas para gastar, e depois vem o 

arrependimento.   

Foram levantadas, através de pesquisas e entrevistas, informações revelam 

a importância e a necessidade de se agregar ao currículo escolar a educação 

financeira entendendo que ela contribui na formação de um cidadão que estará apto 

a entrar na sociedade com total responsabilidade em seus direitos e deveres. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Identificar a importância de educação financeira para crianças e de que 

maneira isso pode contribuir na vida adulta. 

Avaliar os benefícios da formação financeira de crianças e adolescentes 

para o futuro. 

Mensurar as proporções da educação financeira no sentido de educar para 

consumir e poupar de modo ético e responsável. 



Oferecer conceitos e ferramentas baseadas em mudanças de atitude. 

Fornecer uma base de conhecimento que possa contribuir para o 

planejamento a curto e longo prazo. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho tem como base em uma pesquisa bibliográfica 

buscando autores que tratam do referido tema, seguido por uma pesquisa de campo 

de caráter exploratório e qualitativo entre alunos do ensino fundamental inseridos na 

rede municipal de ensino do município de Auriflama SP. 

A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza, segundo Severino (2007), a 

partir do:  

[...] registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos 
impressos, como livros, artigos, teses etc. Utilizam-se dados de categorias 
teóricas já trabalhadas por outros pesquisadores e devidamente registrados. 
Os textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador 
trabalha a partir de contribuições dos autores dos estudos analíticos 
constantes dos textos (SEVERINO, 2007, p.122). 
 

Ainda segundo Severino (2007, p.123) a pesquisa exploratória busca apenas 

levantar informações sobre um determinado objeto, delimitando assim um campo de 

trabalho, mapeando as condições de manifestação desse objeto.  

Um questionário composto pelas principais questões pertinentes ao tema foi 

utilizado como ferramenta para subsidiar a pesquisa exploratória, sendo o mesmo 

aplicado entre os alunos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Para que o aprendizado nos quesitos financeiros se tratando das crianças e 

adolescentes seja durável e consciente, é necessário que, tanto a escola quanto a 

família, cumpram seu dever na formação dos futuros consumidores. Sendo assim, 

surge então a necessidade de se evidenciar a defasagem existente na construção 

na educação financeira. 

De um lado do processo educativo, encontra-se a escola, cujo objetivo é 

mediar conhecimento ao aluno embasado em um currículo planejado, cumprindo 

desta forma seu papel de escolarização, dentro do âmbito escolar. De outro lado 

encontra-se a família. Esta é responsável por ensinar as boas maneiras, costumes e 



valores que são as bases comportamentais. O presente artigo aborda a deficiência 

quando o assunto é educação financeira, pois as famílias não possuem 

conhecimento algum da importância e a finalidade de ter uma vida financeira 

saudável. 

A pesquisa traz como resultado a defasagem, tanto na escolarização quanto 

na educação familiar, pois os mesmos não possuem conhecimento da prática 

financeira. Atualmente, o Brasil não possui uma cultura educacional que priorize o 

conhecimento financeiro, nem tampouco oferece uma formação adequada às 

crianças e adolescentes, o que provoca sérias consequências para as famílias, pois 

as mesmas são formadas sem ter ao menos uma base de entendimento financeiro. 

De acordo com dados do SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), 39,36% da 

população adulta brasileira tem o nome sujo. 

A Educação Financeira é de suma importância para a família e a escola, já 

que contribui para o desenvolvimento de estratégias e metodologias para a 

construção do conhecimento financeiro dos alunos, pois é algo que terá repercussão 

direta na sociedade e na qualidade de vida das famílias futuras, uma vez que boa 

parte dos problemas que angustiam as famílias brasileiras na atualidade é fruto de 

decisões e ações mal planejadas no campo financeiro das mesmas. 

O papel da Educação Financeira torna-se extremamente relevante, uma vez 

que, ao aplicar tal conhecimento no público infantil e juvenil, os mesmos tendem a 

incorporar ideias e práticas sustentáveis no que diz respeito ao consumo de bens e 

serviços, valorizando o dinheiro e gastando os recursos com inteligência, de forma 

racional. 

O governo disponibiliza o material “educação financeira nas escolas”, que foi 

utilizado no presente artigo, como parte das fontes de pesquisa e ensino na 

ministração de um projeto, do qual o objetivo era conscientizar crianças e 

adolescentes a futuramente não gastarem seus bens de forma insensata para que, 

quando entrarem na vida adulta não cometam os mesmos erros de seus familiares, 

obtendo assim estabilidade em suas vidas. 

De acordo com D Aquino (2016, p.53), a educação financeira precisa 

começar pelas famílias, quando as crianças ainda estão adquirindo valores e 

concepções , na faixa dos três anos de idade. É nesse período de crescimento que 

os pais necessitam explicar a diferença das coisas que “precisamos” e das que 

compramos porque “queremos”. Com esse exemplo já se começa a se contextuar a 



importância de se comprar de forma racional, minimizando as de compra por 

impulso. 

Ao levar o filho a um supermercado ou padaria, um despretensioso 
comentário sobre “como a bolacha está mais cara” ou o “leite está mais 
barato” também pode ajudar. A princípio a criança não vai entender, mas vai 
começar a prestar atenção no significado, e mais para frente vai entender 
que o uso do dinheiro exige racionalidade. (D´AQUINO, 2016, p.53). 

 

Com essas atitudes, o individuo começa a construir uma noção de 

categorias do tipo “querer e precisar”, “caro e barato”, sobre as quais refletimos 

antes de consumir. Outra dica é apresentar as moedas e depois as cédulas, os itens 

de segurança, explicar o cuidado que é necessário para se cuidar do dinheiro. 

A poupança é outra vantagem que a mesada traz para a educação 

financeira dos pequenos. Ela estimula a criança a encontrar objetivos para esse 

dinheiro, e ainda ensina como suportar a espera. Até os cinco anos, eles podem 

fazer “cofrinhos”, juntando dinheiro por algumas semanas para comprar um 

brinquedo barato, ou qualquer coisa de baixo valor. 

Quando estão na puberdade, depois dos 11 anos, os pais podem incentivar 

a poupança de uma parte da mesada por mês, mostrando como o resultado pode 

ser positivo e ressaltando todas as vantagens da economia.  

O mais importante é a motivação e a capacidade de esperar, possibilitando 

um resultado de conquistas pessoais que jamais foi cogitado.  

 

6. RESULTADOS 

 

A pesquisa, realizada nas escolas da rede pública municipal do município de 

Auriflama, com crianças com faixa etária entre 7 e 14 anos, apontou os seguintes 

resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 1 – Definição de Dinheiro. 

 

Fonte: A Educação Financeira nas escolas como fator de transformação social, 2017. 
 
 
 

Gráfico 2 – Definição de Empreendedorismo. 
 

 

Fonte: A Educação Financeira nas escolas como fator de transformação social, 2017. 
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Gráfico 3 – Definição de Plano de Negócio. 

 

Fonte: A Educação Financeira nas escolas como fator de transformação social, 2017. 

 

 

Gráfico 4 – Relação entre riqueza e empreendedorismo. 

 

Fonte: A Educação Financeira nas escolas como fator de transformação social, 2017. 
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Gráfico 5 – Definição de Despesas. 

 

Fonte: A Educação Financeira nas escolas como fator de transformação social, 2017. 

 

Gráfico 6 – Relação de dependência entre as pessoas e os bancos. 

 

Fonte: A Educação Financeira nas escolas como fator de transformação social, 2017. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A apuração dos resultados da pesquisa demonstra claramente a deficiência 

das crianças e adolescentes no que diz respeito ao conhecimento financeiro.  

Para a grande maioria, o significado de dinheiro é completamente distorcido 

da realidade, sendo considerado algo que é preciso ter no bolso simplesmente para 

comprar aquilo que quiserem na hora que quiserem e de quem bem entenderem, ou 

seja, não existe nenhuma instrução quanto ao uso sistematizado e organizado do 

dinheiro. 

Quanto ao empreendedorismo, a maior parte confessou completo 

desconhecimento desse tema, que tem um grande potencial de transformação 

econômica e social, e se for bem trabalhado com as crianças, poderá surtir efeitos 

de grande relevância para a sociedade futura. 

Como já era de se esperar, se a grande maioria não possui conhecimentos a 

respeito de empreendedorismo, tampouco terão conhecimento a respeito de planos 

de negócios, que também constitui um saber de extrema importância para a 

sustentabilidade das empresas futuras. 

Observou-se também um certo preconceito no que diz respeito à relação 

riqueza e empreendedorismo, ou seja, a grande maioria das crianças e jovens 

condicionam a abertura ou posse de uma empresa à boas condições financeiras.  

Esse pensamento distorcido pode resultar no distanciamento do sonho e das 

possibilidades de se tornarem futuros empreendedores, pois acreditam que, sendo 

pobres, jamais poderão possuir um negócio próprio bem sucedido. 

Quanto à definição de despesas, boa parte dos entrevistados não possui 

conhecimento, o que confirma a carência de conhecimentos que promovam o uso 

sistemático e organizado do dinheiro. 

Por fim, o resultado da última questão é extremamente preocupante e 

demonstra claramente uma cultura de dependência financeira dos bancos, 

evidenciando a necessidade de captação de empréstimos para aquisição de bens de 

consumo e a total carência do hábito de poupar para adquirir tais bens. Essa cultura 

explica as altas taxas de inadimplência no país, e os recorrentes recordes de lucro 

no setor bancário experimentado nos últimos anos. 



O presente artigo contribui no sentido de fornecer bases para formar 

cidadãos com o conhecimento necessário para gerenciar as finanças pessoais e 

empresariais. 

 O trabalho aponta para a necessidade urgente de inclusão nas disciplinas 

de finanças pessoais na grade curricular das crianças e dos jovens brasileiros. 

 Por fim observa-se a importância de uma maior atuação do Estado em 

campanhas de divulgação e orientações, objetivando uma maior participação na 

educação financeira da população. 
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