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Resumo:
O Projeto Bússola – A educação financeira na escola foi criado como forma de incentivar o aluno a
preocupar-se com a maneira de lidar com o dinheiro, orientar sobre como economizar, investir e
poupar os recursos financeiros, sejam tangíveis ou não, conscientizando o aluno a respeito das
“armadilhas” criadas para “laçar” os consumidores que não estão atentos ou não se planejam
financeiramente. Por meio de didáticas claras e atrativas, os alunos têm a oportunidade de trabalhar
com simulações de uma suposta realidade que muitos adultos vivem, porém podendo fazer suas
próprias escolhas de acordo com o aprendizado transmitido a eles no decorrer de cada intervenção do
projeto. É destinado ao público com idade entre 10 e 14 anos, sendo os mesmos, estudantes de escolas
públicas. Dividido em seis eixos temáticos: Família, Diversidade, Sustentabilidade,
Empreendedorismo, Autonomia e Cidadania, essa proposta de trabalho visa à formação de alunoscidadãos, críticos, autônomos, consumidores conscientes e capazes de idealizar e realizar projetos
individuais e coletivos. O objetivo não é apenas impactar os alunos, mas também suas famílias, por
isso é feita uma intervenção com a presença dos pais ou responsáveis e os alunos são submetidos a
atividades onde devem buscar informações com os mesmos a respeito de onde fazem suas compras, se
pesquisam preços, se adquirem crédito no banco e como lidam com as dívidas. De acordo com o
contexto em que se encontra a sociedade, o alto índice de consumo e endividamento, a necessidade da
instrução neste ramo da educação, torna-se indispensável.
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The Compass Project: The financial education in school
Abstract:
The Compass Project (Projeto Bússola) - The financial education in school was created as a way to
encourage students to worry about how to handle money, to guide them on how to invest and save
financial resources, whether tangible or not, bringing them awareness regarding the "traps" that are
designed to "lassoing" consumers who are not careful or do not have a financial planning. Through
clear and attractive teaching, students have the opportunity to work with simulations of a supposed
reality in which many adults live. They are able, however, to make their own choices according to

what they learn during each project intervention. This project is aimed at 10 to 14-year-old students in
public schools, and it is divided into six themes: Family, Diversity, Sustainability, Entrepreneurship,
Autonomy and Citizenship. It focuses on training citizen-students to become critical, independent, and
conscious consumers, able to devise and carry out individual and collective projects. As the goal is to
impact both students and families, the intervention is made together with their parents or guardians,
with whom they seek out information about the places where the shopping is done, whether the prices
are researched, or a bank credit is used and how the debts are dealt with. Regarding the current societal
context and the high rate of consumption and indebtedness, the need for education in this field has
become essential.
Keywords: Financial Education, Compass Project, Conscious Consumption.

1. Introdução
Lidar com o dinheiro sempre foi causa de polêmica e dificuldade. Muitas famílias não sabem
o que fazer para sair do “sufoco” que as dívidas deixam constantemente. Há jovens que
recebem seu primeiro salário e já adquirem sua primeira dívida, ou ainda, há aqueles que nem
sabem o que são juros e que pagar parcelado significa pagar a mais, mesmo que isto não
esteja explícito. A falta de uma educação financeira acarreta em problemas sérios na gestão do
orçamento familiar e no próprio convívio. Com as facilidades para contrair crédito hoje,
muitos entram em um ciclo vicioso de “comprar e pagar”, ou pior, “comprar, comprar,
comprar”, sem medir as consequências.
Atitudes simples como pesquisar preços, pedir descontos, comparar produtos e serviços, pagar
à vista, controlar as despesas, evitar desperdícios e dívidas, conhecer os direitos do
consumidor, pensar no futuro, manter reservas financeiras para emergências ou
oportunidades, fazer investimentos compatíveis com os sonhos, preservar bens e buscar a
valorização do patrimônio, evitar compras por impulso, antecipar-se às armadilhas do
comércio, resistir às tentações do crédito fácil, exigir nota fiscal, informar-se sobre condições
contratuais, sobre prestadores de serviços, guardar termos de garantia, ser previdente, são
posturas que, quando adotadas por rotina, podem resultar em economias e ganhos financeiros
relevantes.
Condutas como essas são reflexos da verdadeira educação financeira, que é o principal tema
do presente estudo. Para disseminar a relevância dessas e outras práticas, foi criado o “Projeto
Bússola: A educação financeira na escola”. Um projeto que objetiva contribuir para a criação
de uma nova geração de pessoas independentes financeiramente, que aprenderam desde cedo
a utilizar o dinheiro de maneira saudável e consciente para a realização de seus projetos de
vida; conscientizar os jovens estudantes, ainda que não tenham renda própria, a contribuírem
com o planejamento financeiro familiar. Objetiva-se tambén mostrar aos alunos que é possível
ter um equilíbrio financeiro mesmo com uma renda baixa, evidenciar para os estudantes da
rede municipal de Ouro Branco que é possível sonhar, mas que para alcançar os objetivos é
necessário ter foco, disciplina, paciência, disciplina e muito planejamento; criar condições
para que os jovens estudantes possam refletir a respeito do uso consciente do dinheiro,
considerando a responsabilidade social e ética; contribuir para que os jovens estudantes
entendam as relações de suas vidas com as finanças e a economia do país assim como
preparar os jovens para as responsabilidades da vida adulta, quanto a seu salário, de dar
melhores condições de vida à sua família.
É importante também ensinar os alunos e familiares, a manterem essas práticas, além de
demonstrar a relevância em manter um orçamento pessoal e doméstico, tendo como mínimo o

controle sobre receitas e despesas, o ato de conferir extratos e demonstrativos bancários e de
cartões de crédito, de fazer listas de compras, a leitura prévia de contratos, a valorização da
ética nas questões financeiras, a diversificação dos investimentos, a busca pelas boas
informações e a prática de falar sobre questões financeiras em família.
De forma positiva, percebe-se que o Brasil é um dos poucos países do mundo que possui uma
Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), criada para promover ações de educação
financeira gratuitas e sem qualquer interesse comercial. De acordo com a mesma:
“A recente ascensão econômica de milhões de brasileiros coloca o cidadão
em contato com novas situações e operações financeiras pouco familiares
para muitas pessoas. Somado a isso, o aumento das possibilidades de
consumo torna necessário promover a educação financeira para despertar a
consciência da população quanto às suas decisões individuais e familiares
relacionadas a seus recursos.”

O projeto não visa apenas alcançar os alunos, mas também oferecer às famílias as ferramentas
para administrar seus recursos financeiros de forma a possibilitar o pagamento de suas
despesas básicas, eliminar o consumo desnecessário, poupar e investir. As necessidades destas
ferramentas se intensificam à medida que se observa o crescimento do setor financeiro. Em
resposta às pressões de mercado e às dificuldades que as famílias enfrentam ao longo da vida,
os produtos desse setor incluem créditos para moradia e educação, contas correntes,
poupanças de longo prazo, transferência de recursos e seguros. E, por diversas vezes as
famílias são atraídas por esses créditos oferecidos.
De maneira geral, os consumidores não compreendem as especificidades de cada uma das
alternativas oferecidas e, por essa razão, não as utilizam em seu melhor benefício. Para que
possam comparar as possibilidades que estão ao seu alcance, os mesmos necessitam, além de
compreender as características das diversas opções, saber calcular e comparar os custos de
cada produto, bem como determinar sua capacidade de endividamento.
A Educação Financeira é um investimento com ganhos tanto para os consumidores quanto
para os fornecedores de serviços financeiros. Ao ensinar boas práticas de administração de
finanças em relação a ganhos, gastos, poupança e empréstimos, a educação financeira
possibilita aos cidadãos um melhor gerenciamento de recursos, compreensão das opções
financeiras e melhoria de seu bem-estar. Em contrapartida, as instituições financeiras também
lucram, pois o cliente informado constitui garantia de melhores resultados.

2. Caracterização do problema
As pessoas precisam se conscientizar que a falta de um planejamento financeiro pode
ocasionar graves problemas na sua própria vida e sua família, assim como da sociedade em
que está inserida. É fundamental que ocorra a utilização apropriada dos recursos financeiros
familiares. O consumismo e a falta de um planejamento financeiro podem causar adversidades
na vida de uma família. É preciso conscientizar a população sobre como adquirir recursos
financeiros e se portar diante deles. Isso quer dizer, adquirir os mesmos de forma ética e
honesta e não “deixar-se levar” pelas tentações do consumismo desenfreado. Reinado
Domingos (2012), educador financeiro, orienta:
“Faço uma anotação por 30 dias de tudo que eu gasto, para onde está indo
cada centavo do meu dinheiro. E aí eu vou ter que fazer reduções em cada

item e tem que ser por tipo: padaria, supermercado, energia elétrica e água.
Em média, gastamos de 20% até 30% a mais em tudo que consumimos”.

Dinheiro de menos, juros demais. Mas, quando é manifestado aquele desejo de comprar, surge
a dívida. É como se o endividado se sentisse sozinho, em uma sala escura, de onde não
consegue enxergar saída. E muitas vezes, por vergonha mesmo, o devedor nem quer ver.
Nesse ponto, os especialistas em finanças são categóricos: deve-se encarar o problema, deixar
o medo de lado e fazer as contas. Ele tem que pegar o total da dívida e bater na porta do banco
para negociá-la.
3. Caracterização da região onde está sendo desenvolvido o projeto
Ouro Branco está inserido na região do Alto Paraopeba que inclui os municípios: Congonhas,
Conselheiro Lafaiete, Jeceaba, Belo Vale, Entre Rios de Minas e São Brás do Suaçuí.
Segundos relatório do SEBRAE/MG (2011) esses municípios receberão até 2015
investimentos da ordem de R$22 bilhões na área de mineração e siderurgia. Para tanto, a
região prevê investimentos em infraestrutura em torno R$2,2 bilhões como forma de
organizar a estrutura básica das cidades. A necessidade de aplicação desses recursos está na
duplicação de estradas, construção de pontes e viadutos, melhoria da infraestrutura urbana,
um grande shopping center, obras de saneamento básico, construção de moradias, escolas e
principalmente na criação de um ambiente favorável para instalação de empreendimentos que
atendam as necessidades básicas da população residente e flutuante.
Conselheiro Lafaiete como cidade polo da região as margens da BR 040, tem como
oportunidade se organizar para tornar-se a referência na prestação de serviços para os
municípios do entorno. Fazer com que as grandes empresas passem a contratar serviços nas
empresas da região e não dos grandes centros é uma forma de desenvolver a região
aumentando a circulação de capital, postos de trabalho e oportunidades de negócios para a
população. Nessa perspectiva, empresas e investidores seriam atraídos para os municípios.
Como os municípios não estavam preparados para receber o fluxo de pessoas, serviços
básicos como: saúde, hospedagem, alimentação e educação estão sobrecarregadas.
Conselheiro Lafaiete por ser a cidade com estrutura mais adequada e localização favorável,
entre Congonhas e Ouro Branco tem sofrido com a sobreposição da demanda além da oferta.
A população migratória para região ao mesmo tempo em que proporciona muitas
oportunidades estimula o desenvolvimento insustentável quando não planejado. Especulação
imobiliária, violência, drogas, super população, mobilidade urbana, sobrecarga dos serviços
de tratamento de água e esgoto são alguns dos problemas enfrentados pelas cidades.
4. Justificativa
O endividamento não está ligado ao valor do salário, mas sim ao padrão de consumo das
famílias. Segundo Kiyosaki (p. 69, 2000), o dinheiro só acentua o padrão do fluxo de caixa
que está em sua mente. Se o padrão for gastar tudo o que recebe, o mais provável é que um
aumento de dinheiro disponível resulte em um aumento de despesa. Muitos profissionais se
formam, trabalham muito, estudam ainda mais, conseguem um aumento de salário e ainda
assim, continuam endividados, como consequência da falta de educação financeira.
Esse tema vem se desenvolvendo de forma mais intensa em países como Estados Unidos,
Reino Unido, Japão, Austrália, Nova Zelândia e Coréia do Sul e, no Brasil, foi fortalecido no
final de 2010 com a criação da Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF) pelo

Governo Federal. A partir do desenvolvimento de ações destinadas ao público adulto e às
escolas do ensino básico, o objetivo da ENEF é estimular um consumo mais responsável entre
a população, assegurando a conscientização dos riscos assumidos pelos consumidores nos
processos de endividamento e reforçando a estabilidade e confiança no Sistema Financeiro
Nacional.
O Projeto Bússola – Educação Financeira na Escola segue os princípios de transversalidade e
interdisciplinaridade estabelecidos nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e planejado
de modo a permitir aos alunos do ensino fundamental das escolas da rede municipal de Ouro
Branco que estabeleçam relações entre a educação financeira e as mais diversas áreas do
conhecimento. Diretamente articulado aos denominados temas transversais (Ética, Saúde,
Meio Ambiente, Pluralidade Cultural e Orientação Sexual), o conteúdo é já adotado em
diversas escolas brasileiras.
O Projeto Bússola – A educação financeira na escola atende aos objetivos da ENEF e às
diretrizes do Ministério da Educação para inclusão do tema Educação Financeira no currículo
escolar da rede pública de ensino do município. Exigência prevista no Projeto de Lei n.
171/2009, em trâmite no Senado Federal. Está dividido em seis eixos temáticos: Família,
Diversidade, Sustentabilidade, Empreendedorismo, Autonomia e Cidadania, que por sua vez,
dialogam com as linhas orientadoras da educação mundial no século XXI (Aprender a Ser,
Aprender a Conviver, Aprender a Fazer e Aprender a Aprender). A proposta de trabalho visa
à formação de alunos-cidadãos, críticos, autônomos e capazes de idealizar e realizar projetos
individuais e coletivos. O grande diferencial dessa iniciativa é a ampliação do enfoque
estritamente matemático geralmente dado ao assunto, para uma abordagem comportamental,
que trabalha, simultaneamente, capacidades cognitivas, afetivas, sociais, trabalho em equipe e
tomada de decisões.
Embasado na metodologia de diagnosticar, planejar, orçar e poupar, o projeto combate de
forma eficiente o analfabetismo financeiro ao desenvolver no estudante quatro competências
fundamentais para que ele possa lidar com as questões financeiras de forma segura e
consciente. Além disso, as famílias precisam saber que através de um planejamento financeiro
é possível melhorar consideravelmente a qualidade de vida de todos os envolvidos.
Por isso, é preciso tomar decisões considerando um planejamento de futuro. Atitudes
conscientes contribuirão de maneira significativa para o bem-estar e liberdade financeira das
famílias. Atualmente assuntos relacionados a finanças têm sido mais comentados.
Frequentemente especialistas estão dando dicas, falando do assunto em telejornais e
programas de televisão. Mas nem sempre foi tão discutido a temática. Por conseguinte, essas
informações estão chegando um pouco tarde para muitos adultos, que já se encontram
endividados, atolados em carnês e prestações. Quando eram jovens, provavelmente não
tiveram a oportunidade de aprender a fazer a gestão de seus recursos financeiros. Dessa
forma, tornaram-se adultos irresponsáveis diante de suas finanças, dominados pelo
consumismo. Muitos se tornaram compradores compulsivos.
5. Público Alvo
O Projeto Bússola é um projeto de extensão do curso de Administração do Instituto Federal
de Minas Gerais – campus Ouro Branco e tem foco em promover a educação financeira para
crianças de 10 a 14 anos, estudantes do sexto ao nono ano do ensino fundamental da rede
municipal de educação. Além dos estudantes, o desenvolvimento do projeto permitirá o

envolvimento de outros atores no contexto da escola, como professores, pais ou responsáveis,
técnicos e auxiliares, que de forma participativa, também estarão sendo capacitados.
Conforme o censo escolar de 2013 (INEP, 2014) o município de Ouro Branco possui 4.893
alunos matriculados no ensino fundamental em 17 escolas municipais. Desse universo, o
projeto será realizado em três escolas municipais, duas na zona rural e uma na zona urbana,
definidas junto a Secretaria Municipal de Educação. O projeto foi iniciado em outubro de
2014 com duração de um ano, portanto, encontra-se em andamento na presente data, sendo
que já foi aplicado na Escola Nossa Senhora do Carmo, na comunidade de Cristais e está
sendo aplicado na Escola Municipal Raimundo Campos, na comunidade de Olaria.
6. Aplicação do projeto
Por meio de exposição dialogada, dinâmicas e atividades lúdicas, os monitores do projeto
(acadêmicos do curso Bacharelado em Administração) e voluntários (incluindo estudantes do
Técnico Integrado em Administração) ministram o conteúdo das aulas, que são divididas em
quatro módulos, seguindo uma ordem lógica de aprendizagem: planejamento orçamentário,
formas de combater o endividamento, inserção da ideia de poupança e como torná-la um
investimento.
Diversas atividades são desenvolvidas junto aos alunos nas escolas e adaptados à sua faixa
etária, tais como ensinar as crianças a conhecerem as cédulas, a reconhecer através da
aparência seu valor, como comprar, entre outras.
Ensinar sobre a história do dinheiro, as cédulas dos diversos países, como funciona uma
instituição bancária, o preenchimento de cheque, benefícios e riscos dos cartões de crédito, as
taxas de juros nas compras à prazo e à vista, promover palestras ou debates com economistas
e administradores, assim como, realizar atividades nas escolas que os leve a perceber a
importância de economizar na mesada, de ser organizado, disciplinado e pontual com as
obrigações, as despesas familiares, consumir conscientemente, economizar no orçamento
doméstico, saber poupar, saber discernir necessidade de sonho e o que é ter crédito, são
conceitos trabalhados e desenvolvidos com o projeto.
O Projeto Bússola adota uma proposta sócio-interacionista em sua execução. O material
didático confeccionado é embasado nos livros do Programa Educação Financeira nas Escolas,
e desenvolvidos pelos professores e alunos participantes do projeto. O conteúdo abordado
nesses livros está estruturado em nove temas principais e 69 situações didáticas envolvidas.
As situações didáticas tratam dos conteúdos sociais e formais. Os conteúdos formais referemse aos conceitos sistematizados pelos teóricos das áreas econômica e financeira, como por
exemplo: crise financeira, distribuição de renda, inflação, empreendedorismo, dentre outros.
Já os conteúdos sociais trazem para estudo os contextos reais da vida cotidiana: orçamento
familiar, supermercado, reparos da casa.
São realizados encontros e debates com professores da área de finanças, mostrando a
definição dos conceitos básicos da educação financeira, onde os alunos participam através de
atividades práticas e intervenções, sendo também premiados por sua participação. São seis
intervenções em cada escola, além de uma reunião para apresentação do projeto ao diretor,
professores e demais participantes. Cada intervenção do projeto na escola possui uma didática
que promove uma educação significativa para os alunos.
Na primeira reunião é realizada uma palestra para os alunos, professores, funcionários da
escola, pais e/ou responsáveis e toda a comunidade, quando é exposto a respeito das

definições de juros, prestações, dívidas, inflação e são fornecidas dicas a respeito de como
lidar com todos esses conceitos.
Na segunda reunião, as turmas são divididas de forma que os alunos de séries aproximadas (6º
e 7º ano; 8º e 9º ano) fiquem juntos e possam participar de atividades preparadas de acordo
com suas respectivas idades. São ministradas aulas com exercícios que estimulem a
capacidade de calcular, reconhecer e reagir frente a situações de risco financeiro.
Já em relação à terceira reunião, os alunos se unem e recebem mais uma palestra, porém,
sobre a origem do dinheiro e têm a oportunidade de apresentar exemplos em relação a cada
dica financeira apresentada, podendo ser premiados como forma de incentivo.
Da mesma maneira que a segunda reunião, os alunos são divididos na quarta intervenção. Os
que pertencem as menores séries (6º e 7º ano) participam de uma dinâmica onde recebem um
envelope com valor em dinheiro, um cartão de crédito e um vale poupança, ambos de
brinquedo. São apresentados a eles objetos materiais (com preços à vista e à prazo) que
podem adquirir, como casa, carro modelo popular, carro modelo esportivo, roupas de marca,
roupas populares, contas de água, luz e telefone, compras do mês, farmácia e uma poupança.
Os alunos são divididos em grupo e devem eleger um representante para ir até a mesa onde
estão “disponíveis” os objetos para anotar seus preços à vista e à prazo e em seguida,
retornam ao seu grupo. Eles devem decidir o que comprar, como comprar e se vão se
submeter a empréstimos bancários para adquirir os mesmos. O valor que os alunos recebem
não é suficiente para comprarem tudo, por isso precisam decidir o que de fato é urgente e
importante, para isso, precisam trabalhar juntos e chegar a um consenso. Dentro da dinâmica,
há também um banco a que devem se submeter para pagar suas aquisições e negociar formas
de pagamento. Para finalizar a execução da atividade, um representante de cada grupo é eleito
para mostrar a decisão do grupo, bem como sua explicação para a resolução do problema. Os
alunos das séries maiores (8º e 9º ano) participam de uma atividade onde resolvem os
problemas financeiros no quadro da sala de aula para mostrar como tomam suas decisões
frente a essas situações.
Na quinta intervenção, todos os alunos participantes têm a tarefa de se reunirem com os pais e
desenvolverem uma lista de compras do mês. Após a lista de compras devidamente criada,
eles têm a oportunidade de ir ao supermercado (com os professores e orientadores),
pesquisarem os melhores preços e fazerem um orçamento para as compras.
Para finalizar o projeto nas escolas, é feita uma apresentação com depoimentos de
professores, alunos e participantes do projeto a respeito do que sentiram e viveram durante a
aplicação do mesmo. Os professores e participantes recebem um certificado pela participação
e os alunos recebem individualmente, uma lembrança do projeto e a parabenização pelo
empenho e dedicação.
Cada etapa tem como objetivo instruir os alunos e educá-los de forma a terem uma vida
financeira saudável. Aprender com a prática é atrativo, desafiador, incentiva o raciocínio
lógico, auxilia na retenção de um maior número de informações com qualidade, além de
causar maior impacto na vida de cada um.
7. Referencial Teórico
Para um melhor esclarecimento do assunto, faz-se necessário entender primeiramente o
conceito da educação financeira, que, segundo a OCDE (2005) é:

“O processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram a sua
compreensão em relação aos conceitos e produtos financeiros, de maneira
que, com informação, formação e orientação, possam desenvolver os valores
e as competências necessários para se tornarem mais conscientes das
oportunidades e riscos neles envolvidos e, então, poderem fazer escolhas
bem informadas, saber onde procurar ajuda e adotar outras ações que
melhorem o seu bem-estar. Assim, podem contribuir de modo mais
consistente para a formação de indivíduos e sociedades responsáveis,
comprometidos com o futuro".

Muitas pessoas não tem consciência de como suas decisões financeiras tomadas no presente
podem afetar suas vidas no futuro. A realidade é que não foram instruídas a poupar e nem
mesmo investir; vivem apenas o presente e, em grande parte, contando apenas com o salário
do mês. A falta de preparo financeiro tem consequências ainda maiores em períodos de
recessão econômica em que há a necessidade de uma redução na força de trabalho nas
empresas.
Dados da Boa Vista (2015), que administra o Serviço de Proteção ao Crédito (SCPC),
apontam que, na comparação interanual (fevereiro/2015 contra fevereiro/2014), o indicador
apresentou elevação de 1,7%. No valor acumulado no primeiro bimestre de 2015, a
inadimplência aumentou 3,3% frente ao mesmo período de 2014. Comportamento como esse
emperra o desenvolvimento do país, assim, faz-se necessário combater a causa desse
problema, e o caminho é a educação financeira. A inadimplência é resultado do ciclo do
endividamento não consciente, tira o sono, a saúde e a qualidade de vida de todos os membros
de uma família e reflete, também, no ciclo social dessas pessoas. Incluir educação financeira
como componente curricular na escola municipal possibilitará a mudança de vida de todos os
envolvidos: professores, alunos, coordenadores, gestores e pais ou responsáveis, e como
consequência, a redução da inadimplência em todos os setores.
O futuro de gerações sustentáveis financeiramente é reflexo das atitudes do presente, e a
escola tem um papel imprescindível nessa construção. Verifica-se nas escolas públicas a
necessidade de uma mudança na postura e no complemento curricular das escolas sobre a
educação financeira. O crescimento do país só pode acontecer quando os estudantes
receberem informações significativas também quanto ao seu desenvolvimento financeiro,
formação como cidadão atuante e comprometimento com o desenvolvimento de seu país, fato
é que essa pessoa poderá, de acordo com seu preparo, influenciar e muito a economia de seu
país.
O cidadão que recebe orientação e formação financeira terá mecanismos suficientes para não
cair no consumo excessivo, não ficará preso a juros exorbitantes, podendo preparar melhor
seu consumo e planejar seu futuro de forma consciente e responsável. Isso promoverá um país
mais fortalecido, com uma população menos endividada e muito mais próspera. Os alunos das
escolas públicas necessitam dos conceitos e noções básicos da importância do planejamento
financeiro. Antigamente as informações não eram tão acessíveis e a inflação nos dava a
necessidade de comprar antes que os preços ao final do dia fossem remarcados. As noções de
poupar e aplicar eram mais afastadas das classes mais carentes. O crescimento da economia e
a melhoria das classes sociais, a melhoria do padrão de vida da população muda o contexto e
as necessidades das famílias.
A educação do planejamento financeiro vem tratar do consumismo desenfreado e a falta de
visão na necessidade de se preparar financeiramente, o que causa um círculo vicioso em

repetições de padrões. Famílias endividadas, com suas vidas comprometidas em trabalharem
apenas para pagarem juros e contas.
De acordo com Greenspan (2002, p. 2), a Educação Financeira pode ser muito útil no sentido
de:
“[...] dotar os indivíduos com conhecimento financeiro necessário para
elaborar orçamentos, iniciar planos de poupança, e fazer investimentos
estratégicos auxiliando nas tomadas de decisões. O planejamento financeiro
pode ajudar as famílias a cumprirem suas obrigações a curto prazo e a longo
prazo, e maximizar seu bem estar e é especialmente importante para as
populações que tem sido tradicionalmente sub-atendidas pelo nosso sistema
financeiro.”

Segundo Jacob et al. (2000, p. 8), o termo educação financeira aplica-se a um ampla escala de
atividades relacionadas ao dinheiro na nossa vida diária, desde o controle do cheque até o
gerenciamento de um cartão de crédito, desde a preparação de um orçamento mensal até a
tomada de um empréstimo, contratação de um seguro, ou um investimento. Enquanto que
educação, para o referido autor, implica o conhecimento de termos, práticas, direitos, normas
sociais, e atitudes necessárias ao entendimento e funcionamento destas tarefas financeiras
vitais. Isto também inclui o fato de ser capaz de ler e aplicar habilidades matemáticas básicas
para fazer escolhas financeiras sábias.
Para Zerrenner (2007, p. 26-27) citando Braunstein e Welch (2002), em uma publicação do
Federal Reserve, destaca que: a administração ineficiente do dinheiro deixa os consumidores
vulneráveis a crises financeiras mais graves. Sobre a perspectiva mais ampla, as autoras
colocam que as operações de mercado e as forças competitivas ficam comprometidas quando
consumidores não têm habilidade para administrar eficientemente suas finanças. Quando os
agentes são bem informados, o mercado se torna mais competitivo e mais eficiente.
Em uma pesquisa realizada por Lucci, et al. (2008), na Faculdade Independente Butantã, com
alunos de graduação em Administração e no curso de Ciências Contábeis, os pesquisadores
concluíram que o nível dos conceitos financeiros é diretamente proporcional ao nível de
educação financeira. No que tange somente ao número de disciplinas ligadas à área de
finanças cursadas na graduação em relação a algumas práticas na vida cotidiana pesquisadas,
verificou-se que há aplicação do conceito aprendido em sala de aula, já em alguns casos isso
não se repetiu, como é o caso da questão do endividamento.
Para garantir uma sociedade mais consciente e economicamente saudável no futuro, é
imprescindível investir em educação. Uma das maneiras de começar é inserindo Educação
Financeira na matriz curricular de escolas públicas de todo o país, do Ensino Infantil ao
Médio. Saber lidar com o dinheiro da forma correta passa por um processo comportamental
de aprendizado, o que explica a necessidade de acrescentar o assunto como disciplina já para
as crianças. Assim, elas terão muito mais chances de crescer e ter bons hábitos com relação ao
uso dos recursos, sabendo realizar um planejamento financeiro.
Em sala de aula, o tema esclarece a importância de se priorizar os projetos de vida ao invés
das despesas, ensinando aos estudantes a terem o costume de anotar os gastos diários, saber
qual o valor dessas metas, quanto conseguirão guardar por mês e, claro, como poupar para
realizá-los. Segundo Ferraço, Morin e Gallo (p. 17, 2008), a formação do aluno não
acontecerá apenas pela assimilação de recursos, mas também por um processo microssocial
em que ele é levado a assumir uma compostura de liberdade, respeito, responsabilidade, ao
mesmo tempo em que percebe essas práticas nos demais membros com quem convivem. Por

isso, a importância de levar o termo educação financeira também às famílias e usar de
didáticas para incentivar os alunos a viverem situações simuladas onde é necessário terem a
responsabilidade de tomar decisões financeiras.
O Projeto Bússola é uma grande oportunidade de se inserir Educação Financeira nas escolas –
ambiente que promove constantemente o aprendizado e conseguir, de uma só vez, abranger
alunos, família, corpo docente e comunidade em geral. Os estudantes instrutores se embasam
em materiais didáticos, com conteúdos e planos de aula desenvolvidos para cada faixa etária,
o que melhora a compreensão das questões abordadas. Os professores também são
beneficiados, já que são capacitados para transmitir o conhecimento e, com isso, têm a
oportunidade de adotar essa nova postura em sua vida pessoal.
Há outros dois bons motivos para falar de Educação Financeira nas escolas: a Estratégia
Nacional de Educação Financeira (ENEF), implementada pelo governo federal, com base na
proposta de ensino de instituições financeiras nacionais e do Banco Mundial; e o projeto de
Lei n. 171/09, em trâmite no Senado Federal, que estabelece a obrigatoriedade da educação
financeira em escolas públicas e privadas. Muito tem se falado em educação financeira. Na
mídia, nas empresas, nas escolas. O assunto inseriu-se no cotidiano das pessoas de maneira
definitiva. Basta acompanhar os noticiários, folhear boas revistas e jornais e lá está ela, a
educação financeira colocada sob diferentes enfoques.
Escolas públicas do ensino fundamental devem adotar práticas de educação financeira para
promover uma melhor qualidade de vida das famílias do município. Entre elas, estão debates
sobre mesada, simulação de bancos, visitas a supermercados, orçamentos e desafios
simulados de investimento em Bolsa. A educação financeira é transformadora para a vida dos
alunos e de sua família. Isso estimula a implantação do Projeto Bússola nos currículos das
escolas públicas municipais não apenas na cidade de Ouro Branco, Minas Gerais. É uma
conquista para a sociedade e um desafio para a educação profissional.

8. Considerações Finais
A educação financeira, se aplicada corretamente e colocada em prática, pode mudar a vida de
muitos alunos e consequentemente, de suas famílias. As dívidas fazem parte da realidade de
boa parte da população e por vezes, tira o sono de muitos. Aprender a lidar com essa situação,
pode causar um impacto, a longo prazo, até mesmo na economia do país. Ter pessoas
conscientes de suas finanças faz com que essas não tomem empréstimos desenfreados, não
sejam atraídas apenas por propagandas sem levar em conta seus recursos financeiros
disponíveis e exijam seus direitos como consumidor e cidadão.
Devido à aplicabilidade do projeto, podem ser desenvolvidas nos alunos, habilidades não
apenas com as finanças, mas com a gestão pessoal, gestão do seu orçamento, incentivando
para que sejam protagonistas de suas próprias vidas, pois aprendem como poupar para realizar
seus sonhos colocando os mesmos como objetivo principal.
De acordo com Kiyosaki (p. 74, 2000), muitos dos grandes problemas financeiros são
causados pelo desejo de acompanhar a maioria e não querer ser diferente do vizinho. Como
esse fato faz parte da realidade, a instrução a respeito de cuidar do seu orçamento e não
proceder de acordo com um orçamento inexistente, é parte da execução do projeto.

Educar não é ensinar um caminho a ser seguido, mas sim ensinar o aluno a pensar em qual
alternativa o levará ao sucesso, não é entregar uma definição, mas incentivar para que ele crie
a sua própria definição. Partindo deste princípio, educar financeiramente é ensinar o aprendiz
a identificar cada situação e reagir conforme seu aprendizado e conhecimento.
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